O FARMACÊUTICO É O PROFISSIONAL
DE SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ.
Evite sempre a automedicação
e procure o seu farmacêutico
de confiança!

Não misture
medicamentos
com álcool

Ao fazer uso
de algum
medicamento,
procure o seu
farmacêutico
de confiança

Não
interrompa
abruptamente
o tratamento

Siga
rigorosamente
a dose e o horário
estabelecidos

Mulher, cuidando de você,
você cuida de todos!

OS MEDICAMENTOS CURAM, MAS
TAMBÉM PODEM FAZER MAL À SAÚDE.
Tomar medicamentos sem orientação do farmacêutico
ou do médico pode levar a problemas sérios.
Usar medicamentos de forma racional é utilizá-los de
forma segura, correta e somente quando necessários.

@crfmg

@crfminas

@CRFMinas

/crfminasgerais

www.crfmg.org.br

As mulheres desempenham papéis essenciais,
especialmente no cuidado da saúde de toda
família e são importantes apoios na promoção
do Uso Racional de Medicamentos.
Por isso, nesse ano, elas são protagonistas
da nossa campanha.
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INFÂNCIA
ATENÇÃO À DOSAGEM DO MEDICAMENTO!
Medicamentos para crianças são
diferentes dos indicados aos adultos.
Preste atenção:
Antigripais e xaropes em sua maioria são indicados para maiores de 02 anos.
Questione seu médico sobre a prescrição e sempre consulte o farmacêutico.
Chás também são medicamentos, mas não dê para sua criança sem saber o
efeito que eles podem causar.
É importante que o calendário de vacinação da criança esteja em dia.
Algumas farmácias também oferecem serviços de vacinação.
Se precisar, busque ajuda de um farmacêutico.
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JUVENTUDE DA MULHER
Nos primeiros anos da juventude as mulheres sofrem com intensas
variações hormonais e, em muitos casos, os medicamentos podem
ser seus aliados.

Antes de tomar o anticoncepcional, peça orientação ao farmacêutico.
Esquecer uma dose ou utilizá-los de forma errada pode prejudicar o seu efeito.
Atenção! Os medicamentos conhecidos como “Pílula do dia seguinte” não
devem ser utilizados como método contraceptivo. O uso abusivo pode fazer
mal a sua saúde.
Cólica Menstrual?! Cuidado: o uso de alguns chás e medicamentos para aliviar
as dores podem causar azia e constipação. Se precisar, o farmacêutico pode
orientá-la e prescrever o medicamento mais adequado para você.
Autocuidado é essencial! O uso do protetor solar todos os dias é importante
para evitar manchas, doenças e câncer de pele.
Quer ficar bonita? Tudo certo! Mas saiba que nem todo creme pode ser aplicado
na área dos olhos. Para evitar danos, converse com o farmacêutico.
Loucuras para emagrecer, de jeito nenhum! Alguns produtos que prometem
o emagrecimento podem levar a graves problemas de saúde e até a morte.
Medicamentos para emagrecer, mesmo os naturais, devem ser tomados com
cuidado e orientação, pois podem provocar intoxicação no fígado e nos rins.
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GESTAÇÃO E MATERNIDADE
TOME CUIDADO!
Alguns medicamentos e produtos naturais quando ingeridos
por uma mulher grávida podem passar para o bebê e para o
leite materno, por isso, só utilize produtos prescritos
por profissionais de saúde e consulte o
farmacêutico para se orientar.
Os primeiros meses de gestação são os mais
críticos. Nessa fase, redobre o cuidado com o uso
de cosméticos ou com procedimentos estéticos,
pois alguns deles podem afetar a saúde do bebê.

NÃO USE EMAGRECEDORES SEM
ACOMPANHAMENTO DE UM FARMACÊUTICO.

MULHER E A SAÚDE MENTAL
MUITA CALMA NESSA HORA!
Ansiedade, insônia e depressão são transtornos que
afetam várias pessoas, principalmente as mulheres.
Para tratar esses casos, normalmente, são utilizados
os medicamentos controlados que exigem cuidado
redobrado.
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