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É Natural? 

Naturalmente o 

Seu Médico Deve 

Saber!! 

FALE COM O SEU MÉDICO OU 

ENFERMEIRO DE FAMÍLIA 

 

 Faça uma lista de todos os produtos 

naturais que consome 

 Se está a pensar consumir um Pro-

duto Natural informe-se junto de um 

profissional de saúde 

 Se surgirem efeitos laterais informe o 

seu Médico de Família 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



O QUE SÃO? 

Dentro dos Produtos Naturais enqua-

dram-se aqueles concebidos como suple-

mentos ou medicamentos à base de plan-

tas, e também aqueles que, são de ori-

gem natural, como os chás.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PORQUE SÃO USADOS? 

A utilização de produtos naturais é uma 

prática cada vez mais comum. O consu-

mo é ditado pela procura de soluções 

para múltiplos problemas: obesidade, 

insónia, ansiedade, cansaço, problemas 

digestivos…  

 
 

“NATURAL” NÃO SIGNIFICA 
SEGURO, NEM EFICAZ! 

Podem ter  interações: 

 Com os antibióticos 

 Com os anti– inflamatórios 

 Com os anticoagulantes 

 Com os antidepressivos 

 Com os ansiolíticos 

 Com a pílula, etc 

 

 

 

Podem ter  efeitos  laterais: 

 Alteração do produto 

 Rótulos pouco claros 

 Contaminação com outras 

substâncias ou plantas 

É PRECISO PRECAUÇÃO 
ESPECIAL SE: 

 

 Crianças ou Idosos  

 Gravidez e aleitamento 

 Se tem outras doenças como 
diabetes, hipertensão, coleste-
rol alto ou cancro 

 Antes ou depois de cirurgias 

 Se exposição a radiações 
ultravioletas. 

 

 

Os produtos naturais podem 
não fazer mal se consumidos 
esporadicamente, mas podem 
causar problemas graves se 

consumidos em excesso. 


