
ATENÇÃO FARMACÊUTICA



 Sempre tomar o medicamento conforme receita 
médica;

 Nunca tomar medicamento sem receita médica;



 Informar todos os medicamentos que faz uso a todos os 
profissionais de saúde;

 Manter a medicação na embalagem original sempre que 
possível;



 Informar sobre alergias a medicamentos;

 Comunicar qualquer reação estranha que ocorrer após 
o uso do medicamento para o médico ou farmacêutico;



 Não deixe medicamento 
ao alcance de crianças;

 Mantenha o medicamento em local fresco, longe de 
calor e umidade;



 Não fazer uso de medicamentos recomendados por 
terceiros;

 Não fazer uso de medicamentos receitados para 
terceiros;



 Verifique SEMPRE a validade

 na embalagem e NUNCA tome        

 medicamento vencido;



 No caso de medicamento de uma dose ao dia, tome 
assim que lembrar;

 No caso de medicamento com mais de uma dose ao dia, 
tome somente no próximo horário;

 NUNCA TOME DUAS DOSES DE UMA SÓ VEZ!!



Pergunte ao médico:

 - Quais os nomes dos medicamentos receitados?

 - Para que servem?

 - Como vou tomar e por quanto tempo?

 - São fornecidos na Farmácia da Unidade ou preciso 
comprar?



 O médico mudou o tratamento?
 Parou de usar o medicamento?
 O medicamento está vencido?
Devolva na Farmácia,  os medicamentos que não 
servem mais serão descartados adequadamente 
preservando o meio ambiente e aqueles que estiverem 
em condições de uso serão doados.



 Colher de café - 2,5ml
 Colher de chá  - 5ml
 Colher de sobremesa - 10ml
 Colher de sopa – 15ml

1ml = 20 gotas
10ml= 200 gotas

 20ml= 400 gotas



OBRIGADA!!!

Farmª Gabriela Torrescasana
AMA/UBS Vila Sônia
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