
Nome do paciente:

Gênero: (   ) Feminino (   ) MasculinoIdade:

Dados de monitoramento clínico

Problemas de saúde? (   ) Não     (   ) Sim     Qual?

Faz uso de medicamentos? (   ) Não     (   ) Às vezes     (   ) Uso contínuo

Frequência cardíaca bpm Colesterol mg/dl

Resultado da pressão arterial mmHg Triglicérides mg/dl

Glicose capilar* mg/dl Peso/IMC

ReCeITuáRIo FaRMaCêuTICo

CoNSeLHo ReGIoNaL De FaRMáCIa De MINaS GeRaIS
endereço: Rua Urucuia, 48 - Floresta | Belo Horizonte/MG | CEP: 30150-060

Telefones: (31) 3218-1043 . (31) 3218-1026
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, de 8h às 17h

Farmacêutico: CRF:

Local: Data:

ReCeITuáRIo

MeDICaMeNTo é CoISa SéRIa!

o que é uso Racional de Medicamentos? 
São todas as ações e atitudes que contribuem para utilização correta e segura dos 
medicamentos.

Para tratar os problemas de saúde nem sempre é necessário fazer uso de medicamentos. 
Porém, ao utilizá-los, é importante que você tome atitudes que irão contribuir para 
eficácia do tratamento, além de prevenir riscos para você e sua família.

Todos os medicamentos são seguros?
Se utilizados para indicação correta, de forma correta e na quantidade correta, os 
medicamentos são seguros. Porém, todo medicamento, mesmo aqueles vendidos 
sem receita, podem fazer mal se usados indevidamente.

Uma campanha do:

Nunca tome medicamentos sem a orientação 
de um profissional da área da saúde!

Realização:Apoio:

Coloque aqui o carimbo ou a marca e os dados do seu estabelecimento.



Como devo tomar meus medicamentos?
 • O ideal é sempre tomar os medicamentos com água. 

Jamais ingerir comprimidos e cápsulas com leite, café, 
refrigerantes, sucos e bebidas quentes, ou até mesmo 
partir e dissolvê-los, pois podem alterar a substância ou 
prejudicar sua absorção

 • Antes de sair da farmácia peça orientação ao 
farmacêutico sobre a forma adequada de utilizar os 
medicamentos

 • Respeite sempre as doses, horários, quantidade e tempo recomendados, e nunca abandone o tratamento sem 
antes falar com o médico ou o farmacêutico

 • Nunca utilize bebidas alcoólicas durante o tratamento, isto é muito perigoso! O álcool pode aumentar ou cortar o 
efeito do medicamento e, em alguns casos, levar a intoxicações graves no organismo.

o que são reações adversas? Como posso 
identificá-las?
 • As reações adversas são efeitos indesejados, porém previsíveis, 

provocados pelo uso de algum medicamento

 • Nem todos os pacientes irão apresentar sintomas de reações 
adversas, contudo é importante saber identificá-las

 • Sintomas como: desconforto gastrointestinal, tontura, sonolência, 
alterações visuais, irritabilidade, entre outros, podem estar 
associados ao uso de algum medicamento

 • Ao adquirir o medicamento, leia a bula e tire suas dúvidas com o 
farmacêutico. Se perceber algum sintoma, converse com seu médico 
e busque uma alternativa para melhor conforto no tratamento.

o que são interações medicamentosas?
Como evitá-las?
 • As interações medicamentosas são reações entre medicamentos 

ou entre medicamentos e alimentos que podem alterar ou 
prejudicar a resposta do tratamento no organismo

 • Quando o paciente faz uso conjunto de dois medicamentos 
ou mais, mesmo não sendo no mesmo horário, pode ser que as 
substâncias sejam incompatíveis e acarretem problemas como: 
redução da absorção, diminuição do efeito e aumento de reações 
adversas

 • Para evitar as interações medicamentosas é essencial tomar os 
medicamentos sob prescrição médica e orientação do farmacêutico

 • Fique atento! Misturar medicamentos ou ingeri-los com chás ou 
com qualquer alimento, ao invés de água, é sempre um risco. 

Tome
nota!

Medicamento é

coisa séria!

Como devo adquirir os medicamentos?
 • Todo medicamento deve ser adquirido sob orientação de um 

profissional da saúde. Além do médico, o farmacêutico também está 
habilitado a realizar a consulta e, se possível, lhe orientar sobre a melhor 
atitude e tratamento, de acordo com os seus sintomas

 • Nunca aceite indicações de vizinhos ou amigos e só adquira 
medicamentos para indicação correta e na quantidade necessária para 
o tratamento

 • Os medicamentos de tarja vermelha ou preta somente devem ser 
receitados por médicos ou cirurgiões dentistas

 • Observe sempre se a caixa do medicamento não está violada ou 
amassada, e se o produto se encontra dentro do prazo de validade. 
Qualquer alteração no aspecto, consistência e odor, devem ser 
comunicadas ao farmacêutico.

o que devo perguntar na 
hora da consulta?

Idosos, crianças e mulheres grávidas ou 
amamentando devem ter algum cuidado em 
especial?
 • Sim! É muito difícil prever as reações adversas relacionados ao 

uso de medicamentos em pacientes que se encontram em alguma 
situação especial ou debilitados. Por isso, os riscos da automedicação 
nestes pacientes é sempre maior e somente devem utilizar 
medicamentos sob avaliação e recomendação médica.

 • Idosos merecem atenção especial. É muito comum que 
esses pacientes façam confusão com a embalagem e a cor dos 
medicamentos. Para ajudar, coloque na caixa uma indicação clara do 
nome, horários, dose e modo de usar.

A consulta é um momento importante 
para que você relate claramente suas 
queixas e dúvidas ao profissional da 
saúde. Médicos, cirurgiões dentistas, 
farmacêuticos, dentre outros 
profissionais, estão habilitados a realizar 
consulta e, se necessário, prescrever 
medicamentos e outras recomendações 
aos pacientes.

No momento da consulta:
• Relate detalhadamente seus sinais e 
sintomas

• Informe todos os medicamentos ou 
produtos, como chás medicinais, que 
esteja utilizando

• Informe se você, ou um membro da 
família, apresenta algum problema 
de saúde como hipertensão, diabetes, 
problemas neurológicos, hepáticos, 
renais, entre outros

• Descreva detalhadamente seus hábitos 
alimentares e se faz uso de cigarro e 
bebidas alcoólicas

• Informe a existência de alergias e se 
você já apresentou alguma reação adversa 
ou inesperada a medicamentos

• Informe se você está ou pretende ficar 
grávida. Na dúvida, não utilize qualquer 
medicamento.

Ao final da consulta:
• Solicite a informação clara sobre seu 
estado de saúde e possíveis problemas 
diagnosticados

• Certifique-se de que compreendeu 
claramente todas as orientações a seguir

• Se houver prescrição de medicamentos, 
solicite que na receita esteja descrita, 
de forma clara e legível, com o nome da 
substância, dose, forma farmacêutica, via 
de administração e posologia

• No caso de alguma emergência, tenha 
sempre o nome, telefone e endereço do 
prescritor. 

Os medicamentos que precisam ficar 
sob refrigeração devem ser guardados 
dentro da geladeira, nas prateleiras. 
Nunca na porta, devido às variações de 
temperatura.

O ideal é que todos os produtos sejam 
mantidos na embalagem original, longe 
da luz, umidade e calor. Para guardar os 
medicamentos em casa devemos sempre 
seguir as recomendações da caixa e da bula

Nunca retire os comprimidos e 
cápsulas do blister! Isso prejudica 
a identificação e interfere na 
validade do produto.

Evite guardar seus medicamentos em 
locais facilmente acessíveis para crianças e 
animais, como dentro do carro, armários 
de cozinha e banheiro. Lembre-se: sua 
família também deve estar protegida!

onde os medicamentos devem ser guardados?

Como devo descartar meus medicamentos?
• Medicamentos vencidos ou que não estejam mais sendo utilizados não devem ser armazenados                     
na residência.

• Para descartá-los, procure farmácias e/ou unidades de saúde que façam a coleta deste tipo de resíduo.

• Nunca descarte os medicamentos no vaso sanitário, pia ou lixo comum.


