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Este material foi desenvolvido pelo CRF-SP para auxiliar
o farmacêutico na realização de campanhas de saúde.

• Todo medicamento deve ser protegido da
luz direta, calor e umidade.

Da indústria até sua casa

• Você pode manter seus medicamentos em
uma caixa ou um armário pequeno, no quarto
por exemplo.

Você já pensou como os medicamentos chegam às farmácias?
Da indústria até as prateleiras da farmácia, os medicamentos
precisam ser transportados com muito cuidado, para chegar
ao paciente com qualidade.

• Guarde-os dentro de suas embalagens originais.

• Mantenha os medicamentos fora do alcance
das crianças e dos animais domésticos.
O que pode acontecer se o medicamento não for
transportado com cuidado?
A exposição dos medicamentos ao
calor, umidade ou luz solar pode
provocar a deterioração ou
alteração da composição. Algumas
vezes, ocorrem alterações de cor,
aparência e odor. Mas mesmo
quando as alterações não são
perceptíveis, um medicamento
deteriorado pode perder o efeito
ou causar intoxicações.
Quem garante que o medicamento será bem cuidado durante
o transporte e armazenamento?
Quem garante é o farmacêutico,
que conhece os cuidados
necessários para cada
medicamento, garantindo sua
qualidade e segurança. Sua
presença nas indústrias, farmácias,
distribuidoras, armazenadoras e
transportadoras de medicamentos
e matérias primas farmacêuticas é
indispensável!

• Alguns medicamentos precisam ficar na
geladeira, mas nunca devem ser colocados
no congelador ou freezer.
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• Antes de tomar um medicamento, verifique
sua validade. Se estiver vencido, informe-se nos
postos de saúde ou farmácias mais próximas
para descartá-lo corretamente.

Não guarde no armário da cozinha e nem no armário do
banheiro!
A umidade o calor presente nesses ambientes podem
danificar os medicamentos. Além disso, alguns medicamentos
podem absorver o odor de certos alimentos, perfumes
e outros produtos.

Como fazer para que o medicamento continue sendo bem
cuidado na sua casa?
Como fazer para transportar medicamentos em um veículo?
• Siga as orientações impressas na
embalagem e as informações presentes
na bula que acompanha o produto.

Proteja-os de quedas e batidas, mantendo-os em sua embalagem
original, longe de perfumes ou outros produtos com odores
fortes. O ideal é guardá-los dentro de uma caixa e levá-los para
um lugar fresco e seco, longe da luz direta. Não os deixe no
veículo, pois o calor poderá danificá-los!

