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O uso indiscriminado de fármacos é um grave problema de saúde pública no mundo, pois os 

danos do uso dos medicamentos podem estar levando ao aumento nas internações 

hospitalares, devido a possíveis intoxicações causadas pelo uso incorreto e excessivo de 

medicamentos aliado a falta de orientação profissional. A prática de armazenar medicamentos 

em domicílios é um hábito considerado comum, as pessoas costumam armazenar 

medicamentos dentro de suas casas com os mais variados tipos de fármacos e classes 

farmacêuticas, geralmente advindo de tratamentos que foram interrompidos. Esse costume 

quando associado à falta de informação pode trazer diversos riscos não só a saúde como 

sanitários e ambientais. O uso contínuo de diferentes fármacos sem a orientação de um 

profissional, para o alívio dos sintomas é considerado um erro e seu uso sem 

acompanhamento correto traz efeitos deletérios em longo prazo ao corpo humano. Dentro 

desse aspecto, o presente estudo buscará responder a seguinte pergunta norteadora: de que 

forma o armazenamento domiciliar incorreto de fármacos pode acarretar problemas na saúde 

dos indivíduos? E como objetivo geral: identificar os problemas no armazenamento, uso e 

descarte de medicamentos em domicílios. O estudo é um levantamento bibliográfico 

descritivo exploratório. O levantamento bibliográfico será feito nas bases de dados online 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), Centro Latino Americano e do Caribe de 

Informação das Ciências da Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura (MEDLINE). O critério de inclusão serão artigos 

publicados entre os anos de 2011 a 2019. O critério de exclusão será artigos que não 

corresponda com o ano citado e fora da área de pesquisa. Sendo utilizados como descritores 

para escolha dos artigos as palavras: fármacos, descarte de medicamentos e descarte 

domiciliar de medicamentos identificados no corpo do texto. 
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