
CAMPANHA PELO USO RACIONAL
DE MEDICAMENTOS



O que é usado para curar e promover 
a saúde pode ter efeito contrário sem 
orientação médica ou farmacêutica. Todo 
medicamento, por mais simples que 
pareça, pode causar reações indesejáveis 
dependendo de cada organismo. 

Por isso, conte sempre com a orientação 
de um farmacêutico, profissional de saúde 
mais perto de você e autoridade quando 
o assunto é medicamento. Veja, nesse 
folheto, como marcar muitos gols a favor 
da saúde! 





Em casa, os medicamentos 
devem ser guardados sempre 
em locais protegidos de calor 
excessivo e umidade, a fi m de 
garantir que suas propriedades 
e efi cácia sejam mantidas. 
Certifi que-se sempre de 
mantê-los longe do alcance 
das crianças e animais, 
preservando a segurança de 
sua família.



Atenção ao prazo de validade dos 
medicamentos. Guarde-os sempre 
em sua embalagem original, que 
traz a data de fabricação, lote e 
validade. Antes de tomar qualquer 
medicamento, verifique se ele 
encontra-se dentro do prazo de 
validade estipulado pelo fabricante, 
observando se as suas características 
estão normais. Nunca utilize 
medicamentos vencidos ou com alguma 
alteração de cor, aspecto e aroma.

Siga corretamente o tratamento 
prescrito pelo médico. Muitas 

pessoas abandonam o tratamento 
ao perceberem uma melhora imediata, 

porém, essa prática não é adequada. 
Respeite sempre a dosagem prescrita e os horários 
de administração dos medicamentos. Sempre que 

tiver qualquer dúvida, procure o farmacêutico.



O uso de medicamentos com bebidas alcoólicas 
impede ou potencializa sua ação, causando 
interações que podem provocar danos à saúde 
como alergias, intoxicações, dores de 
estômago, disfunções intestinais e até 
problemas mais graves.
Qualquer medicamento deve ser 
tomado sempre com água. Bebidas 
como leite, refrigerantes e sucos 
podem comprometer a absorção, 
diminuindo a efetividade do tratamento.

Não utilize medicamentos indicados por 
outras pessoas, como amigos, vizinhos e 

parentes, mesmo que os sintomas 
sejam semelhantes aos que 

você está sentindo. Doenças 
diferentes podem ter sintomas 
ou sinais parecidos. Utilizando 

medicamentos inadequados, 
você estará prejudicando ainda 

mais a sua saúde.



Em determinadas situações, o uso de medicamentos 
pode acarretar o aparecimento de sintomas indesejados, 
como desconforto gastrintestinal, irritabilidade, tonturas, 
sonolência, entre outros. Comunique sempre o farmacêutico 
sobre o aparecimento de qualquer reação adversa relacionada 
ao uso de medicamentos, pois juntamente com o médico, eles 
poderão buscar uma alternativa para melhoria do tratamento.



A prática regular de atividades físicas é indicada em todas 
as idades e traz diversos benefícios para o organismo, 
como melhora da circulação sanguínea, diminuição do 
risco de doenças cardíacas, fortalecimento do sistema 
imunológico, combate o excesso de peso, dentre outros. 
Movimente-se e conte com a ajuda de um farmacêutico 
sempre que necessário.



O uso de suplementos alimentares 
que contenham vitaminas e minerais 
é uma alternativa adotada por muita 

gente. O organismo absorve somente a 
quantidade necessária para suas funções, e o 

que é consumido em excesso é eliminado.
O uso exagerado de polivitamínicos pode levar à 

formação de cálculos renais e biliares e não substitui 
uma alimentação saudável e balanceada. Utilize 

suplementos alimentares somente sob orientação de 
um profissional de saúde.

Desconfie de fórmulas milagrosas 
e medicamentos perfeitos, que 
prometem resultados rápidos, 
milagrosos e sem esforço. Os 
cuidados com a saúde devem 
ser baseados em hábitos de vida 
saudáveis, como uma alimentação 
equilibrada. Utilize sempre medicamentos com 
responsabilidade e orientação de um farmacêutico.



Nunca descarte os medicamentos no lixo doméstico ou 
vaso sanitário. O descarte de medicamentos deve ser feito 
de forma correta e em local apropriado, a fim de impedir que 
as substâncias químicas poluam o meio ambiente. Informe-
se na Vigilância Sanitária de seu município ou procure 
farmácias e drogarias que tenham programa voluntário de 
recolhimento.
Faça a sua parte!



- Evite a automedicação

- Armazene os medicamentos corretamente

- Siga a prescrição do médico

- Informe ao farmacêutico qualquer 
situação anormal relacionada à terapia

- Evite o uso de bebidas alcoólicas 
durante o tratamento

- Faça o descarte correto 
de medicamentos
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