Vai comprar medicamentos? Confira algumas dicas para economizar
na compra
Quem compra medicamentos regularmente com certeza percebeu que os preços desses fármacos estão
subindo. Ainda no início do primeiro semestre de 2017, o Governo Federal anunciou que a Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou o reajuste de até 4,7% em medicamentos de maior
concorrência.
Abrir mão do uso dos medicamentos, especialmente os controlados, não é uma escolha. Portanto, a
solução é colocar em prática formas eficazes de economizar na compra de medicamentos. Ficou curioso
para saber como fazer isso? Então, confira as 3 dicas infalíveis que separamos para você!

1. Use o Qual Farmácia
Com as facilidades tecnológicas da atualidade, é possível fazer pesquisa de preço e comprar
medicamentos sem sair de casa. Basta utilizar o aplicativo online!
Entre as ferramentas confiáveis está a Qual Farmácia, disponível para download nas plataformas Android
e iOS. O app possui centenas de farmácias cadastradas e funciona da seguinte maneira:

após baixar o app, basta pesquisar pelo medicamento que você precisa (o app tem um banco de dados
com todos os medicamentos cadastrados pela Anvisa);
depois, é só informar o endereço de entrega ou em qual região você pode ir buscar o remédio;
feito isso, todas as ofertas estarão disponíveis para você fazer o comparativo de preços e comprar
a melhor oferta.
então, é só escolher a farmácia de sua preferência que o Qual Farmácia informa o estabelecimento
sobre a sua compra;
ao optar pela entrega em casa, o app vai lhe informar assim que o pedido estiver em transporte;
ao optar por buscar na loja, o pedido será separado imediatamente e ficará disponível para você
retirar no local.

2. Considere comprar os genéricos
Os medicamentos genéricos são conhecidos por apresentar preço mais acessível do que os de
referência. Por isso, quando o médico prescrever a receita, é importante perguntar se ele pode receitar
um genérico, afinal, ambos possuem o mesmo princípio ativo, dosagem e forma de apresentação.
Hoje em dia, existem diversos laboratórios que produzem medicamentos genéricos, fazendo com que os
preços variem entre um e outro. Portanto, para economizar mais, é indispensável fazer um comparativo
de preço entre os diferentes laboratórios.

3. Faça pesquisa de preços
Tudo que envolve economia doméstica tem relação com pesquisa de preços. Antes de levar para casa
um medicamento, consulte diferentes farmácias, mas a dica de ouro é usar o Qual Farmácia para você
pesquisar em várias farmácias sem ter que se deslocar e nem perder tempo. Afinal, o seu tempo é
valioso e você merece ter toda comodidade e praticidade na hora de comprar nas farmácias!
Apesar de ser uma pesquisa longa, ela acontece de forma instantânea no Qual Farmácia, e você vai
perceber que muitos remédios apresentam uma diferença enorme de preço entre um estabelecimento e
outro, fazendo com que valha muito a pena usar o Qual Farmácia.
Gostou das nossas dicas para economizar na compra de medicamentos? Então, aproveite para baixar
gratuitamente o aplicativo da Qual Farmácia e comece a economizar agora mesmo!
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