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NãO FAçA A AUTOmedICAçãO, 
ou seja, não tome medicamentos 
por conta própria, sem orientação 
ou prescrição de um profissional de 
saúde habilitado.

 SemPRe PeçA A ORIeNTAçãO 
dO FARmACêUTICO para 
obter informações sobre o uso 
correto dos medicamentos.

APReSenTAÇÃO

Medicamento é um produto farmacêutico, utilizado 

para diagnosticar, prevenir e curar doenças, porém o 

uso incorreto pode causar sérios riscos a saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 

50% dos pacientes utilizam os medicamentos de forma 

incorreta, causando sérios problemas de saúde pública 

em todo o mundo.

Este guia foi elaborado para orientar o paciente que 

utiliza os serviços do Sistema Único de Saúde quanto 

ao uso correto e guarda dos medicamentos.

A guarda e o uso correto dos medicamentos são 

informações importantes que você precisa saber para 

que se alcancem os efeitos esperados e evite danos a 

sua saúde.

PARA SuA SeguRAnÇA

cOMO LeR A
ReceiTA MÉdicA?

 1. •  Nome e endereço do profissional 

prescritor, ou da instituição onde trabalha;

 2.   •  Nome e endereço residencial completo 

do paciente;

  • Idade, quando necessário

 3.  • Nome genérico do medicamento;

  • Via de administração;

  • Dosagem;

  • Quantidade total a ser fornecida;

  • Forma Farmacêutica;

  • Apresentação do medicamento.

 4.  • Posologia ;

  • Duração total do tratamento.

 5. • Data;

  • Assinatura do profissional;

  •  Carimbo constando o número no 

Conselho Regional de Classe.

 6. • Peso, altura do paciente.

 7.  •  Orientações de repouso, dietas, possíveis 

reações adversas ou informações 

referente ao tratamento, se necessário.

 Mantenha os medicamentos FORA 
dO ALCANCe dAS CRIANçAS.
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SAiBA O SigniFicAdO de cAdA cOR
dAS TARJAS dOS MedicAMenTOS

São isentos de prescrição médica, ou seja, não necessitam 
de receita médica para serem adquiridos. 

Atenção: Solicite orientação do farmacêutico para utilização 
destes medicamentos.

MedicAMenTO SeM TARJA
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MedicAMento de vendA sob prescrição
Devem ser prescritos pelo profissional médico ou dentista e são 
divididos em dois grupos:

SeM ReTenÇÃO de ReceiTA

cOM ReTenÇÃO de ReceiTA

Apresentam TARJA VeRmeLHA na embalagem contendo o seguinte texto:

VeNdA SOB PReSCRIçãO mÉdICA.

apresentam TARJA VeRmeLHA ou TARJA PReTA 
na embalagem contendo o seguinte texto:

VeNdA SOB PReSCRIçãO mÉdICA SÓ POde 
SeR VeNdIdO COm ReTeNçãO dA ReCeITA.

Entre os 
medicamentos 
que necessitam 
de prescrição 
médica, alguns 
possuem um 
controle especial 
dos órgãos 
sanitários do 
governo,devendo 
ter a sua 
prescrição retida 
no momento da 
compra.
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TARJA AMAReLA

Deve constar na embalagem dos medicamentos genéricos e deve 
conter a inscrição G e medICAmeNTO GeNÉRICO escritos em azul.

Na receita médica está escrito “tomar 1 comprimido, por via oral, 
a cada 8 horas por 7 dias”.

Vamos entender o que foi prescrito: 

8/8 horas = três vezes por dia = 1+1+1 = 3 comprimidos por dia.

3 comprimidos por dia x 7 dias (de tratamento) = TOTAL =  21 comprimidos.

Outros horários da Receita médica

12/12 horas = duas vezes por dia = 1+1 = Tomar ao amanhecer e ao fim da tarde.

6/6 horas = quatro vezes por dia = 1+1+1+1 = Tomar ao amanhecer, ao meio-dia, 
ao fim da tarde e ao deitar.

Se vOcê nÃO cOnSeguiR cOnFeRiR SOzinhO, 
PeÇA AJudA AO FARMAcêuTicO!

Após receber o medicamento, faça a conferência, veja exemplo:

cOMO FAzeR A cOnFeRênciA dOS 
MedicAMenTOS, AnTeS de LevAR PARA cASA?

data de validade
do medicamento

Val: 20 fev 14
Fab: 20 fev 11
Lote: LTJ 00488/11
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1. Mantenha o medicamento em sua embalagem original.

2. Guarde os medicamentos protegidos de:

 Luz Calor Umidade

ATenÇÃO:
Variações de temperatura não fazem bem para o seu medicamento.

 3.  Fique atento! Alguns 

medicamentos necessitam ser 

guardados na geladeira... 

 

 
para isso não utilize a porta da 
geladeira ou do congelador! 
 
 
 
 
para transportá-lo, 
use caixa térmica 
com gelo reciclável.

ATenÇÃO: 
Guarde os medicamentos em um local de fácil visualização para você.
cuidAdO: Não deixe ao alcance das crianças.

1. Lave as mãos antes de tomar o medicamento.

2.  Não utilize medicamentos com embalagem amassada, rasgada, sem 

rótulo, ou que tenha alguma informação apagada, riscada ou raspada.

3.  Quando for tomar seu medicamento, verifique sempre na embalagem:

ATenÇÃO: 
Nunca tome medicamento com data de validade vencida.

Onde guARdAR Seu MedicAMenTO?
(para garantir a qualidade do seu medicamento)

nA hORA de TOMAR O MedicAMenTO

Coz
in

ha

Ban
he

iro

Nome do 
medicamento

dosagem do
medicamento

data de validade
do medicamento

Val: 20 fev 14
Fab: 20 fev 11
Lote: LTJ 00488/11
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4.  Tome as cápsulas ou comprimidos com ajuda de água.  

Evite tomar junto com leite, refrigerante ou bebidas quentes 

como chás.

5.  Procure orientações com o farmacêutico sobre o melhor horário 

para tomar o medicamento: em jejum, antes, durante ou após 

as refeições.

 

    O que queR dizeR TOMAR MedicAMenTO eM JeJuM?

ReSPOSTA: O medicamento deve ser ingerido com o estômago vazio, 
30 a 60 minutos antes ou 2 horas após a refeição.

6.  Para obter os resultados esperados dos medicamentos, 

é indispensável tomar:

 • No horário correto

 • Na dose prescrita

 • Pelo período de uso determinado pelo médico

Você pode criar uma agenda ou tabela 

com os horários dos medicamentos.

exeMPLO de TABeLA:

Medicamento 1 - tomar de 6 /6 horas.

Medicamento 2 - tomar 1 x ao dia.

Medicamento 3 - tomar de 12/12 horas.

Se TOMAR MAiS de uM MedicAMenTO, 
ORgAnize-Se!
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ATenÇÃO: 
As sugestões de horários devem ser discutidas durante a consulta médica 
ou durante a entrega dos medicamentos com orientação do farmacêutico.

Se PReFeRiR, cOLOque 

uM deSPeRTAdOR PARA 

LeMBRAR-Se dA hORA.

TeNHA CUIdAdO eSPeCIAL 
AO UTILIzAR ANTIBIÓTICOS!

Quando você toma um antibiótico 
por um período de dias menor do 
que o receitado, a bactéria a ser 
combatida pode se tornar resistente. 

Assim, aumentam os riscos da 
bactéria espalhar-se por todo 
o organismo sem que existam 
muitas alternativas de cura.

PARA SuA SeguRAnÇA

cOMO PReencheR A TABeLA:

1.  Na coluna “medicamentos”, escreva os nomes 

dos medicamentos receitados pelo seu médico. 

2.  Na linha “horário”, escreva os horários que você toma 

os medicamentos.
nO uSO de cOPO-MedidA:

•  Lavar e secar o copo-medida 

antes e depois do uso.

•  Encher o copo-medida com 

o medicamento até atingir a 

dose prescrita.

cOMO MediR A quAnTidAde de 
MedicAMenTO nA hORA de TOMAR?

nO uSO de 
SeRingA dOSAdORA:

•  Lavar a seringa dosadora 

antes e depois do uso.

•  Colocar o medicamento 

em um copo limpo.

•  Mergulhar o bico da seringa no medicamento e puxar o 

“embolo” até o líquido chegar na quantidade (dose) prescrita.
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nO uSO de cOLheR:

•  Lavar a colher antes e depois do uso.

•  Atenção com o tamanho da colher - 

existem colheres de vários tamanhos.

1. Colher de Sopa

2. Colher de Sobremesa

3. Colher de Chá

4. Colher de Café

ATenÇÃO: 
Verifique se na embalagem do medicamento tem a informação 
que o frasco deve ser agitado antes do uso.

1

2

3

4

viAS de AdMiniSTRAÇÃO

Se o medicamento for injetável, procure 
orientação com o médico ou farmacêutico 
sobre o estabelecimento de saúde 
responsável pela aplicação.

PARA SuA SeguRAnÇA
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 ALeRGIA INSÔNIA NÁUSeA SUOR  
    eXCeSSIVO

•  TRemOR  •  FAdIGA  •  dIARRÉIA  •  SONOLêNCIA 
•  FALTA de APeITe  •  ANSIedAde  •  BOCeJO  •  BOCA SeCA 

•  OUTROS...

PROBLeMAS APóS 
TOMAR O MedicAMenTO

Informe ao seu médico ou farmacêutico 
se você apresentar alguma destas reações, 
mas não interrompa o tratamento por 
conta própria.

PARA SuA SeguRAnÇA

1.  Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que 

apareçam reações desagradáveis.



22

2.  Alguns efeitos indesejáveis podem ocorrer quando dois 

ou mais medicamentos são tomados ao mesmo tempo, 

ou quando tomados com alguns tipos de alimentos.

O álcool pode causar problemas 
quando consumido por pessoas 
que utilizam medicamentos. 

 evite ingerir bebida alcoólica durante o uso de medicamentos.

Em alguns casos, os 
problemas são graves e 
até podem levar a morte.

PARA SuA SeguRAnÇA

AuTOMedicAÇÃO

O que É AuTOMedicAÇÃO:

É a prática de tomar medicamentos por conta própria, 

sem orientação ou prescrição de um profissional 

de saúde habilitado.

Sempre peça a orientação do farmacêutico para obter 

informações sobre o uso correto dos medicamentos.

eSSe cOMPORTAMenTO que PARece SiMPLeS, 
POde TORnAR-Se PeRigOSO!
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cOMO POde OcORReR A inTOxicAÇÃO?

Os medicamentos, quando ingeridos em 

dose superior a recomendada pelo médico 

ou até mesmo não prescritos, podem causar 

vários tipos de reação em um organismo, 

variando de leves alergias até a morte.

1.  Os medicamentos podem atravessar a placenta e 

causar malformações, alterações bioquímicas e de 

comportamento.

2.  Os três primeiros meses é o período de maior risco, 

porém os medicamentos podem afetar os diferentes 

períodos da gravidez.

3.  Se houver necessidade do uso de algum medicamento 

durante a gravidez, o médico deverá avaliar qual o que 

produz menor efeito adverso.

4.  Os medicamentos podem passar através do leite 

materno para o bebê, somente aqueles indispensáveis 

devem ser utilizados neste período, após criteriosa 

avaliação pelo médico.

Tomar medicamentos não receitados 

pelo médico ou dentista pode trazer 

sérias consequências, como por 

exemplo, INTOXICAçãO.

PARA SuA SeguRAnÇA

1.  Solicite orientação do farmacêutico, antes de utilizar 

qualquer medicamento. 

2.  Nunca siga orientação de vizinhos, amigos, parentes. 

O que pode ter sido bom para eles, pode não ser para você!

3.  Todo medicamento, até o mais simples, pode causar 

efeitos indesejáveis graves.

uSO dO MedicAMenTO 
nA gRAvidez e AMAMenTAÇÃO:

Em caso de gravidez, comunique 
seu médico ImedIATAmeNTe!

PARA SuA SeguRAnÇA
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nÃO Se eSqueÇA!

Você é o grande responsável por sua saúde!

Por isso, utilize seus medicamentos corretamente 

e sempre que tiver dúvidas, procure seu médico 

ou farmacêutico para ajudá-lo, ok?
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A GeNTe CUIdA dA SAúde.
A GeNTe CUIdA de VOCê.


