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COMPRA DE MEDICAMENTOS 

 

Cartilha sobre medicamentos 

 

1 - Evite comprar ou adquirir medicamentos sem bula e sem embalagem (caixa).  

2 - Verifique se o número do lote, prazo de validade e data de fabricação constantes na caixa do 

medicamento são iguais aos marcados nas cartelas ou frascos.  

3 - Observe o rótulo do frasco e caixa do medicamento. Se o mesmo for xerox, impresso em 

computador ou em serigrafia, existem fortes indicativos de que esse medicamento seja falso. O 

verdadeiro possui o rótulo impresso em gráfica com texto nítido, estético e distribuído de forma 

padronizada.  

4 - Geralmente as inscrições relativas a prazo de validade, lote e data de fabricação são impressas 

na caixa do medicamento em baixo relevo, ou seja, existe uma depressão onde as letras e números 

são impressos.  

5 - Jamais compre medicamentos em promoções ou liquidações. O medicamento que custa muito 

barato, em relação a outros do mesmo tipo, pode ser de duvidosa.  

6 - Todo medicamento deve possuir número de registro no Ministério da Saúde, que se inicia 

sempre com o número 1(um) ou zero (0) e possui 9 a 11 algarismos numéricos.  

7 - Observe se a caixa e a bula do medicamento apresenta o número do telefone do laboratório 

fabricante ou o número do telefone para atendimento ao consumidor.  

8 - Sempre que possuir alguma dúvida sobre o medicamento que está comprando, adquirindo ou 

consumindo, o interessado deve ligar para o número de telefone para atendimento ao consumidor 

que consta na embalagem do medicamento a fim de obter informções. A ligação, quando inicia-

se pelo número 0800 é gratuíta.  

9 - Quando estiver comprando qualquer medicamento solicite informações do "Farmacêutico 

Responsável" pela farmácia sobre a qualidade do medicamento que está sendo comprado.  

10 - Compare o Estado onde o medicamento é produzido com o Estado onde está inscrito o 

"Farmacêutico Responsável", que deve ser o mesmo por lei.  

11 - Jamais aceite a ``empurroterapia'', ou seja, não aceite sugestões de medicamentos do 

balconista da farmácia, mas sempre do seu médico.  

12 - Evite comprar medicamento fracionado (a retalho), isto é, por comprimido ou por cartela. 

Procure adquirir medicamentos em suas embalagens originais, completas.  

13 - Prefira aquelas farmácias e drogarias em que você está acostumado a comprar seus 

medicamentos. Exija a presença do profissional farmacêutico, pois ele pode e deve garantir a 

qualidade do medicamento que você está comprando.  

14 - Evite a auto-medicação, procure sempre consultar seu médico.  

15 - No caso de achar que determinado medicamento não está fazendo efeito ou está diferente 

daquele que você costuma comprar ou consumir, procure imediatamente seu médico. 

16 - Persistindo as dúvidas questione junto ao Setor de Vigilância Sanitária mais próximo de você 

ou procure o PROCON.  

 

 

 



FIQUE ATENTO: Como evitar a compra de remédio falso  

 

- Verificar o número de registro do medicamento no Ministério da Saúde. São 13 algarismos, 

mais 17 dígitos, por causa dos pontos que separam os números. O registro sempre começa com 

1;  

- Verificar se os números do registro e do lote são os mesmos no frasco e na caixa;  

- Não comprar remédios com caixas rasgadas e rótulos manchados - evitar as farmácias nas quais 

foram apreendidos medicamentos irregulares;  

- Evitar farmácias com grande variedade de produtos não-farmacêuticos;  

- Verificar se o nome do produto está legível e bem impresso;  

- Observar se consta na caixa o nome do farmacêutico responsável e o número de inscrição no 

Conselho Regional de Farmácia (CRF). O nome do farmacêutico também deve estar escrito em 

placa afixada em local visível na farmácia;  

- Verificar se existe bula original e não fotocópia dentro da caixa do remédio;  

- Exigir sempre nota fiscal da farmácia, incluindo o nome do remédio e o número do lote;  

- Em caso de produto injetável, verifique todos os itens acima antes da aplicação da injeção;  

- Exigir sempre nota fiscal da farmácia, incluindo o nome do remédio e o número do lote;  

- Caso o consumidor já faça uso do remédio, observar sempre se há mudança na embalagem 

externa como cor, tamanho, formato das letras e alteração de sabor e formato do produto;  

- Procure o médico que receitou o medicamento;  

- Procure o farmacêutico responsável, uma exigência legal.  

 

Telefones de laboratórios  

 

01 - Laboratórios Farmacêutico Elofar Ltda 

Fax (048) 244-1099 e Telefone (048) 244-1344  

02 - Farmalab Inds. Quims. Farms. Ltda 

Fax (011) 813-0500 e Fone (011) 867-0012  

03 - Lab. Americano de Farmacoterapia S.A 

Fax (011) 572-0202 e Fone (011) 5084-2255  

04 - Millet Roux: Fax (021) 539-0608 e Fone (021) 266-5188.  

05 - Minancora: Fax (0474) 33-2731 e Fone (0474) 33-3185.  

06 - Nature´S Plus/Ems: Fax (011) 448-7916 e Fone (011) 448-7916  

07 - Nikkho do Brasil: Fax (021) 393-1343 e Fone (021) 393-4266  

08 - Novartis: Fax (011) 532-7942 e Fone (011) 532-7122  

09 - Novo Nordisk: Fax (011) 5505-3655 e Fone (011) 5505-4488  

10 - Knoll: Fone 444-2525  

11 - Jansen/Cilag: Fone 0800-118-514  

12 - Organon: Fax (011) 246-0305 e Fone (011) 522-9011  

13 - Pasteur-Merieux: Fax (011) 3048-0425 e Telefone (011) 3048-0400  

14 - Pfizer: Fax (011) 6464-7500 e Fone (011) 6464-7501  

15 - Pharmacia e Up John: Fax (011) 5505-4008 e Telefone (011) 5505-4004  

16 - Rhodia Farma: Fax (011) 548-7907 e Fone (011) 546-6800/ 6801  



17 - Roche: Fax (011) 869-4856 e Fone (011) 819-4566  

18 - Sanofi Winthrop: Fax (021) 533-4331 - 532-2706 e Fone (021) 533-5023  

19 - Sankyo: Fax (011) 7295-0218 e Fone (011) 421-4522  

20 - Schering: Fax (011) 536-3939 e Fone (011) 536-4611  

21 - Schering-Ploug: Fax (011) 5183-3509 e Fone (011) 5181-7505  

22 - Monsanto do Brasil - Divisão Searle: Fax (011) 274-0169 e Fone (011) 3340-1817 

23 - Wyeth-Whitehall: Fax (011) 5181-9013 e Telefone (011) 5180-0040 


