
PRESTE ATENÇÃO!
DIGA NÃO À
AUTOMEDICAÇÃO
A automedicação é o uso de 
medicamentos, sem orientação 
e prescrição médica ou 
farmacêutica. Apesar de ser 
comum, tomar medicamentos 
por conta própria pode causar 
sérios problemas à saúde.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM 
CONSULTA FARMACÊUTICA?
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DIGA SIM! SAÚDE TEM
QUE TER FARMACÊUTICO!
Ele pode te ajudar a:

. Economizar no tratamento

. Usar somente os medicamentos 
necessários e na dose adequada

. Prevenir reações indesejadas

. Garantir a efetividade do tratamento

. Entender a prescrição e orientar 
sobre o uso dos medicamentos

. Manusear, guardar e descartar os 
medicamentos de forma correta

. Receber ajuda para entender 
os exames laboratoriais

. Avaliar a eficácia 
do tratamento

. Monitorar doenças crônicas 
como hipertensão e diabetes

. Avaliar os sintomas e, se 
preciso, ser encaminhado 
para atendimento médico

. Receber a prescrição 
farmacêutica de 
medicamentos
não tarjados

O farmacêutico, assim como outros 
profissionais  da saúde, pode realizar
uma consulta e auxiliar no cuidado
da sua saúde. Na consulta
farmacêutica é possível:

. Receber ajuda para entender 
os exames laboratoriais

. Monitorar doenças crônicas 
como hipertensão e diabetes

. Avaliar os sintomas e, se 
preciso, ser encaminhado 
para atendimento médico

. Receber a prescrição 

profissionais  da saúde, pode realizar
uma consulta e auxiliar no cuidado
da sua saúde. Na consulta
farmacêutica é possível:



NÃO PODE

X X

XX

Pegar 
medicamento 
com a vizinha

Usar sobras 
de outros 

tratamentos

Quando tenho: Se eu me automedico com: Corro o risco de:

Dor de cabeça e 
febre

Analgésicos e antitérmicos
Ex: ácido acetilsalicílico, dipirona, 

paracetamol.

Náuseas, vômitos, dores abdominais, intoxicação no 
fígado, gastrite e hemorragias.

Cuidado: o uso abusivo de analgésicos pode causar 
dependência e mascarar outros problemas de saúde.

Dor no estômago
Antiácidos 

Ex: efervescentes, hidróxido de 
magnésio, omeprazol.

Piorar a gastrite e cortar o efeito
de outros medicamentos.

Cuidado: o uso contínuo destes medicamentos pode 
mascarar doenças graves como o câncer.

Dor óssea e 
muscular

Anti-inflamatórios e analgésicos
Ex: diclofenaco, nimesulida, 

ibuprofeno.

Dor no estômago, náuseas, hemorragias e 
problemas nos rins.

Dor de garganta Antibióticos sem receita
Ex: amoxicilina, azitromicina.

Desenvolver novas infecções
mais graves e alterações na pele.

Cuidado: o uso indiscriminado de antibióticos faz surgir 
bactérias super-resistentes, que não têm tratamento.

Gripes e 
resfriados

Descongestionantes nasais, 
xaropes, antigripais

Ex: nafazolina, ambroxol, 
acetilcisteína, loratadina.

Sonolência, visão turva, vício.

AUTOMEDICAÇÃO É:

Comprar
medicamento 

fora da farmácia

Usar 
medicamentos 
sem orientação 

profissional

ONDE COMPRAR?
Todo medicamento dever ser comprado em 
farmácias e drogarias, após atendimento 
e orientação do farmacêutico.

Nunca compre medicamentos em sites que 
não sejam de farmácias ou drogarias. 

Fique atento! Muitos sites clandestinos 
vendem produtos falsos e sem registro. Estes 
produtos podem causar danos e até morte.

ONDE BUSCAR INFORMAÇÃO?
O farmacêutico é o profissional da 
saúde capacitado para lhe orientar 
sobre o uso de medicamentos.

Não busque informações com 
vizinhos, amigos e na internet. 

O uso incorreto de medicamentos pode 
causar danos irreparáveis à saúde!

Procure o farmacêutico mais próximo de você!

ATENÇÃO! PARA COMPRAR: 

É preciso me orientar 
com o farmacêutico

É preciso apresentar a receita
para o farmacêutico*

A receita fica retida na farmácia

*Alguns medicamentos Tarja Vermelha exigem retenção de receita.


