DESCARTE DE PRODUTOS
VENCIDOS ADQUIRIDOS EM
FARMÁCIAS
Este folder pode ser reproduzido, desde que citada a fonte

Solicite a orientação do Farmacêutico antes de usar qualquer
medicamento, mesmo os que não precisam de receita médica.
Pergunte ao Farmacêutico como conservar os medicamentos de
forma correta.
Ao utilizar medicamentos, não siga recomendações de vizinhos,
amigos e parentes, consulte sempre o Farmacêutico.
Quando for à farmácia, consulte o Farmacêutico. Ele deve estar
sempre identificado.
Relate ao Farmacêutico o aparecimento de qualquer problema ao
utilizar um medicamento.
Evite bebidas alcoólicas se estiver utilizando medicamentos.

Este folder está disponível para download no Portal CRF-SP
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DESCARTE DE PRODUTOS
VENCIDOS ADQUIRIDOS EM
FARMÁCIAS
Posso jogar no lixo comum, na
pia ou no vaso sanitário todos os
produtos adquiridos em
farmácias?
( ) Sim
( ) Não
( ) Depende

Resposta: Não podemos descartá-los
nestes locais, embora isso ainda seja
muito praticado pelas pessoas.

O que acontece ao jogar o
produto no lixo, na pia ou
no vaso sanitário?
Muitos produtos adquiridos nas farmácias, como
medicamentos, cosméticos (dentre eles esmaltes,
acetona, tinturas para cabelo, cremes para
tratamentos de pele, entre outros), são considerados
inofensivos pela maioria das pessoas. Contudo,
esses produtos contêm substâncias químicas e,
quando descartados no lixo comum, na pia ou vaso
sanitário, contaminam o meio ambiente e
prejudicam a saúde

Atenção!
Os sistemas de tratamento de esgoto não
conseguem eliminar por completo essas
substâncias químicas e, com o passar do
tempo, elas causam problemas irreversíveis
ao meio ambiente.

Mas o que fazer se
algum produto
vencer em sua casa?
- Procure um posto de coleta para descartar os
produtos

corretamente.

Eles

podem

ser

encontrados em farmácias, postos de saúde e
hospitais.
- Informe-se sobre os postos de coleta com a
Vigilância Sanitária de sua cidade.
Importante!
Adquira apenas a quantidade suficiente de
produto. Não se iluda com as ofertas de
"leve mais e pague menos", desta forma você
evitará que os produtos vençam e tenham
que ser descartados.

Farmacêutico
Ele é o proﬁssional que pode
orientá-lo quanto ao uso,
armazenamento e descarte

PARA MAIS INFORMAÇÕES
CONSULTE O FARMACÊUTICO.
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correto do seu produto.

