
IBUPROFENO 
O que você 

precisa saber? 

Na Farmácia Escola o ibuprofeno 

pode ser encontrado em duas formas: 

 Comprimidos 600mg 

 Suspensão (gotas) 100mg/mL 

O ibuprofeno 

prescrito é em 

comprimido ou 

em gotas? 

 
Quantos 

comprimidos ou 

quantas gotas eu 

devo tomar? 

 Por quanto 

tempo eu 

devo usar o 

ibuprofeno? 

Eu devo tomar de 

quantas em quantas 

horas? 

Não saia da consulta 
com as seguintes 

dúvidas 

Organização 

Marialice de Oliveira 

Carla Penido Serra 

Wandiclécia Rodrigues Ferreira 



Para que serve? 

O ibuprofeno é 

analgésico, antipirético e 

anti-inflamatório  

Pode ser utilizado para 

tratar dor, febre e 

inflamação 

Como tomar? 

O comprimido 

deve ser 

tomado com 1 

copo de água 

As gotas podem 

ser colocadas em 

uma colher. Não 

é necessário 

diluir! 

NÃO ESQUEÇA DE 

AGITAR  O 

FRASCO ANTES 

DE USAR!!! 

Para evitar desconforto 

no estômago pode-se 

tomar o ibuprofeno 

após as refeições. 

Uma dica de 

local para guardar 

os medicamentos 

é o quarto, pois 

ele é um cômodo 

arejado. 

Todo medicamento deve ficar fora 

do alcance de crianças, sem contato 

direto com a luz e em ambientes 

que não sejam úmidos ou quentes, 

por isso NÃO DEVEM ser 

guardados na cozinha ou no 

banheiro! 

O MEDICAMENTO NÃO DEVE SER 

RETIRADO DA EMBALAGEM 

ORIGINAL. 

 

É ela que protege o medicamento e garante 

que ele continue fazendo efeito. 

IMPORTANTE!!! 
Nenhum medicamento deve ser 

descartado na lixeira comum! 

Se precisar jogar fora, traga-os 

até a Farmácia Escola para o 

descarte adequado! 
 

Onde guardar os 
medicamentos? 

Ibuprofeno faz mal? 

Todo medicamento, quando usado de 

forma errada, pode fazer mal. Por 

isso é necessário ficar atento a 

algumas questões e sempre 

consultar um farmacêutico no caso 

de dúvidas. 

Não é recomendado 

que idosos o utilizem 

por tempo 

prolongado 

Não é recomendado seu uso junto 

com medicamentos para pressão alta. 

Se for necessário usar, não se esqueça 

de monitorar a pressão!. 

Não pode ser usado 

junto com Varfarina ou 

AAS 


