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Inúmeros danos ambientais e à Saúde Pública podem ser decorrentes de práticas inadequadas de descarte dos mais diversos 
tipos de resíduos. Nesse contexto, o descarte aleatório de medicamentos vencidos pode culminar em impactos ambientais 
extremamente relevantes, afetando diversos ecossistemas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o tipo de conduta 
adotada por indivíduos residentes na cidade de São Paulo com relação ao descarte desses produtos. Foram entrevistadas 
1009 pessoas, através de questionário padrão que enfatizou aspectos relacionados à conduta de descarte, em nível de 
orientação e aderência apresentada, além da importância atribuída ao risco de descartar aleatoriamente medicamentos 
vencidos. Verificou-se que apenas 2,7% dos entrevistados já haviam recebido alguma orientação sobre descarte de 
medicamentos vencidos, dos quais 60,0% seguiram rigorosamente o proposto. Os procedimentos mais comuns, 
independentemente da orientação, foram: descartar o resíduo juntamente com o lixo doméstico (75,32%) e descartar o 
medicamento na pia ou vaso sanitário (6,34%). Dentre os entrevistados, 9,8% afirmaram nunca terem descartado 
medicamentos vencidos. Apesar de 63,3% dos entrevistados compreenderem como sendo elevado o risco descartar 
indiscriminadamente medicamentos vencidos no esgoto ou lixo doméstico, 92,5% nunca perguntaram como fazê-lo. Com 
base no exposto, é possível afirmar que a maior parte dos usuários de medicamentos desconhece os impactos ambientais 
provenientes do seu inadequado descarte e os respectivos riscos e danos à própria saúde. A constatação de falta de 
orientação e a má aderência por parte dos usuários enfatiza a importância do papel de profissionais de saúde, inseridos no 
contexto da medicação, em proporcionar instruções que minimizem os aspectos negativos decorrentes dessa prática. 


