USO RESPONSÁVEL
DO MEDICAMENTO
SUJEITO A RECEITA MÉDICA

Os medicamentos sujeitos a receita médica
destinam-se ao tratamento de patologias que
são obrigatoriamente diagnosticadas pelo
médico, tendo em conta a história clínica e
as características especíﬁcas do doente.

MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA
Use os
medicamentos
de forma
responsável.
Cuide da sua
saúde.

Procure o médico, não o medicamento, pois a automedicação com medicamentos sujeitos
a receita médica pode ter riscos diversos na sua saúde, provenientes:
- da utilização em situações para as quais não são indicados;
- da interação com outros medicamentos;
- da interação com o álcool e outras substâncias que pode provocar diversos efeitos indesejáveis;
- da possibilidade de ocorrência de reações alérgicas, efeitos secundários, entre outros;
- da administração de doses desajustadas da necessidade;
- do desconhecimento dos efeitos secundários.
Para mais informações sobre a aquisição e utilização de medicamentos, consulte o site do INFARMED.

3 etapas para O uso dos medicamentos sujeitos a receita médica de forma responsável e segura
antes de iniciar o tratamento
- Tome apenas medicamentos prescritos pelo seu médico
para garantir que são ajustados às suas necessidades;
- No momento da consulta, informe o seu médico do que
está a tomar;
- Não faça automedicação;
- Adquira os medicamentos apenas nos canais oﬁciais:
farmácias;

APÓS o tratamento

DURANTE o tratamento
- Tome os medicamentos tal como lhe foram indicados, em
termos de horário, dose, duração do tratamento e do que
fazer caso se esqueça de uma toma;

- Entregue os medicamentos que sobram ou estão fora do
prazo de validade na farmácia mais próxima, devidamente
acondicionados nas suas embalagens de origem;

- Mantenha os medicamentos na embalagem de origem, em
local adequado seguindo as instruções de conservação;

- Não deite os medicamentos nos esgotos.

- Siga os conselhos apenas dos proﬁssionais de saúde;
- Informe o seu médico ou farmacêutico das reações adversas;

- Leia atentamente o folheto informativo;

- Não exceda as doses prescritas;

- Em caso de dúvida consulte o seu médico ou farmacêutico;

- Siga todas as instruções de uso.

- Veriﬁque a data de validade.
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