
• O SUS possui espaços de escuta e participação 

para receber suas sugestões e críticas, como as 

Ouvidorias e os Conselhos Gestores e de Saúde.

• Seus direitos são garantidos por lei. Procure na 

unidade de saúde mais perto de você um exemplar 

completo da Carta dos Direitos dos Usuários da 

Saúde.

No Brasil, não são todos os cidadãos que, 

diante de um problema de saúde, conseguem 

obter os medicamentos necessários ao seu 

tratamento. Muitas pessoas, com a receita nas 

mãos, voltam para casa sem o remédio. Mais tarde, 

com o estado de saúde agravado, recorrem a 

prontos-socorros e hospitais, o que pode trazer 

riscos para a saúde e gerar gastos ainda maiores. 

Mesmo aqueles que conseguem comprar os 

medicamentos sacrificam quantia importante da 

renda da família. Hoje, além de pagar impostos 

que financiam o sistema de saúde, o brasileiro 

gasta muito dinheiro do próprio bolso com a 

saúde. Mas o que muita gente não sabe é que todos 

deveriam ter acesso aos medicamentos por meio 

do Sistema Único de Saúde (SUS). É um direito 

previsto na Constituição e em outras leis. Por isso, 

não deveria depender do poder aquisitivo ou da 

“boa vontade” dos governos.

ACESSO A MEDICAMENTOS: UM DIREITO À SAÚDE

• 
ingestão com alimentos e bebidas alcoólicas, e 
utilização de outros remédios.

• Só tome remédios com água, a não ser que seu 
médico ou o farmacêutico indique o contrário.

• Não utilize medicamentos que sobraram, com 
prazo de validade vencido ou com alterações de 
cor, odor e manchas.

• Evite cortar comprimidos e abrir cápsulas. 

• Não guarde o remédio em lugares úmidos e 
quentes, como banheiros e cozinhas. Além disso, 
mantenha-os na embalagem original.

• Avise seu médico ou farmacêutico em casos de 
gravidez e amamentação.

Consulte o farmacêutico sobre doses, horários, Dicas: 

A automedicação consiste no uso de 

medicamentos por conta própria, sem a 

orientação de um profissional da saúde. 

SEMPRE PROCURE ORIENTAÇÕES 

COM SEU FARMACÊUTICO.

Confira a seguir algumas dicas para o uso correto 
de medicamentos:

• Cuidado com conselhos de amigos e familiares, 

pois um remédio que funcionou para eles nem 

sempre terá o mesmo efeito em você.

• Informe sempre o médico ou o farmacêutico 

quando houver efeitos indesejáveis relacionados 

ao uso do remédio, como dor de estômago, enjoo e 

tonturas.

A campanha “5 de maio”, é um dia Nacional 

de Mobilização dos estudantes de Farmácia pela 

conscientização da população quanto ao uso 

correto de medicamento. Não apenas para fazer 

panfletagem, mas para prestar esclarecimentos 

objetivos de pontos críticos observados na má 

utilização dos medicamentos, ocasionados 

principalmente pelo nítido interesse na venda, que 

forja resultados e incentiva o consumo por meio de 

propaganda e de aconselhamentos de profissionais 

da saúde (“empurroterapia”). 

APRESENTAÇÃO

uso correto de medicamentos
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