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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O Brasil movimenta anualmente bilhões de reais com o comércio de medicamentos,
envolvendo áreas como a produção, distribuição e consumo destes por toda a sociedade, no entanto, é
sabido que a produção e consumo dão origem a uma ampla gama de resíduos. O projeto “A Segurança
no Descarte de Medicamentos: Nossa Responsabilidade” visa conscientizar o público-alvo para a
importância do descarte correto dos medicamentos, como forma de prevenir doenças e evitar a
poluição ambiental; informar sobre os serviços de logística reversa, acessível à comunidade acadêmica
e não acadêmica; promover atividades de interação entre universidade e sociedade através das práticas
do conhecimento, ampliando o aprendizado para docentes, discentes e comunidade envolvida; realizar
uma triagem do que será descartado no Campus da UFPE, separando as embalagens para serem
recicladas e catalogando os medicamentos por classes terapêuticas. O projeto será desenvolvido com a
participação de estudantes do Curso de Farmácia da UFPE seguindo as seguintes etapas: levantamento
bibliográﬁco; levantamento de pontos de coletas de medicamentos, vencidos os excedentes, em Recife;
elaboração de material impresso; preparação de palestra com ilustrações e exemplos para
conscientização da comunidade; busca de contato com escolas para a realização das palestras;
realização de palestras nas escolas; triagem dos medicamentos coletados nos três pontos de coleta do
Campus da UFPE. Desta forma, as informações sobre as diferentes vivências poderão ser trocadas entre
os participantes desta proposta (sociedade, professores e alunos) a ﬁm de fortalecer o elo entre
sociedade e universidade, considerando a melhor forma de conduta para solucionar tal problemática.

