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O que
são
ABRIL
medicamentos?

Medicamentos são produtos especiais elaborados com a finalidade de prevenir,
curar doenças ou aliviar sintomas, sendo produzidos com rigoroso controle técnico
para atender às especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa).
O efeito do medicamento se deve a uma ou mais substâncias ativas com propriedades
terapêuticas reconhecidas cientificamente, que fazem parte da composição do
produto, denominado de fármacos, drogas ou princípios ativos.
Os medicamentos seguem normas rígidas para poderem ser utilizados, desde a sua
pesquisa e desenvolvimento até a sua produção e comercialização.

IMPORTANTE
Para que os medicamentos tenham o efeito desejado, eles devem ser usados
de forma correta e com orientação médica e farmacêutica.

Para que servem os
medicamentos?

Os medicamentos podem ser usados na prevenção, no tratamento de doenças e
também no controle de sinais/sintomas como a dor. A administração dos
medicamentos pode acontecer em diferentes lugares: em casa, em clínicas e
ambulatórios, no hospital e também na farmácia. A sua utilização deve ser sempre feita
com orientação de um profissional de saúde especializado, já que o uso incorreto pode
trazer sérios danos à saúde.
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Recomendações ao paciente
Procure sempre utilizar qualquer medicamento com a orientação de um
médico, dentista, farmacêutico ou outro profissional de saúde.

DURANTE A CONSULTA

Informe ao profissional de saúde TODOS os medicamentos que você usa, inclusive
os naturais (fitoterápicos), vitaminas e anticoncepcionais, pois o uso simultâneo de
diferentes medicamentos pode interferir no seu efeito e segurança.
Informe sobre qualquer reação desagradável que você já experimentou ao usar
algum medicamento (tonturas, manchas na pele, insônia, dores de cabeça e
outros).
Informe se você é alérgico a algum medicamento ou substância (dipirona, sulfas,
etc.), assim como se é portador de alguma doença (hipertensão, diabetes, etc.). É
importante que as mulheres grávidas ou que estejam amamentando informem ao
profissional, pois alguns medicamentos podem ser contraindicados.
Relate ao profissional de saúde outros hábitos que podem interferir no uso do
medicamento, por exemplo o uso de bebidas alcoólicas e fumo.
Importante: relate se tem problemas para engolir cápsulas ou comprimidos, assim
o profissional poderá selecionar um outro medicamento com apresentação
diferente, por exemplo, na forma líquida caso exista a apresentação no mercado.
Alguns medicamentos têm nomes com grafia ou som semelhantes. Sempre que
receber uma receita de um profissional de saúde, certifique-se de que a letra está
legível. Em caso de dúvida, pergunte.
Nunca se esqueça de que, além dos medicamentos, o tratamento também é
composto por mudanças nos hábitos de vida (tais como alimentação, atividade
física, sono, postura corporal, combate do estresse, etc.). Pergunte ao profissional
que cuida de você quais são elas.
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TRATAMENTO MEDICAMENTOSO:
PERGUNTAS QUE VOCÊ PODE FAZER
DURANTE A CONSULTA

Como se fala/soletra o nome do medicamento indicado ?
Qual a dose a ser utilizada ?
Quantas vezes ao dia devo usar cada dose ?
Por quanto tempo devo usar o medicamento ?
Como devo tomar ou usar? Antes, durante ou após as refeições ?
Em quanto tempo começa a ter resultados ?
Que efeitos colaterais/riscos podem trazer ?

A escrita legível na prescrição é uma obrigação prevista no artigo 35
da lei Federal nº 5.991. Exija na sua receita letra legível.

DEPOIS DA CONSULTA

NA FARMÁCIA
Compre seus medicamentos em farmácias. O comércio de medicamentos em lojas
de conveniência, padarias, academias e ambulantes não é permitido e você não
terá garantias da procedência do produto.
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Existem medicamentos que podem ser vendidos sem receita, tais como os
analgésicos, antigripais, entre outros, mas isso não significa que eles não possam
trazer riscos à sua saúde. Evite a automedicação. Mesmo medicamentos vendidos
sem receita podem causar intoxicação.
Ao comprar/receber o medicamento, confira se é de fato o que foi receitado para
você.
Fique atento à validade do medicamento, antes de adquiri-lo. Não compre
medicamentos com prazo de validade vencido.
Verifique o registro do medicamento na ANVISA/Ministério da Saúde. Esse registro
está na embalagem. Somente utilize medicamentos registrados.
Não compre ou aceite medicamentos que estejam com a embalagem aberta, com
o lacre rompido, com o rótulo borrado ou apagado.
Importante: solicite ao farmacêutico orientações sobre como guardar o
medicamento. Luz, umidade e calor devem ser evitados no armazenamento. Não
armazenar medicamentos no banheiro, cozinha ou outro lugar onde o sol bate
diretamente ou ambientes quentes.
Se você não tiver certeza sobre como usar seu medicamento, pergunte quantas
vezes forem necessárias. Por exemplo, algumas pessoas têm dificuldades para
utilizar os dispositivos inalatórios de asma. Ao comprar esses medicamentos,
solicite ao farmacêutico que faça a demonstração da forma correta de utilizá-los.
Se achar que terá dificuldade em recordar quando tomar os seus medicamentos,
peça ao seu farmacêutico que lhe escreva as doses a serem tomadas a cada horário
diário.

EM CASA
Não use medicamentos indicados por outras pessoas, tais como amigos, vizinhos,
parentes ou o balconista da farmácia. Cuidado! Doenças diferentes podem ter sintomas
parecidos ou até iguais, mas usar medicamento sem recomendação de um profissional
de saúde pode ser prejudicial a sua saúde.
Caso você faça uso de mais que três medicamentos, algumas dicas podem ajudá-lo:
Atenção: antes de começar a usar o medicamento, leia a receita médica com
atenção.
Faça uma lista: anote todos os medicamentos, com o nome e a quantidade de cada
um. O farmacêutico pode te auxiliar nesse processo. Nunca altere a dose diária
recomendada.
Tome seus remédios na quantidade indicada, nos horários certos e pelo número
certo de dias. Na dúvida, consulte o profissional de saúde que fez a prescrição.
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Importante: se você é um paciente portador de alguma doença crônica, que exige
uso continuado de um ou mais medicamentos, não interrompa o tratamento sem
o conhecimento de quem o prescreveu.
Comprometa-se a fazer o tratamento completo. Não suspenda o uso porque teve
melhora dos sintomas. Os medicamentos precisam ser tomados por todo o
tratamento indicado, principalmente durante o uso de antibióticos e outros
medicamentos de uso controlado.
Caso tenha dificuldade em organizar a rotina de utilização diária de seus
medicamentos, solicite ajuda de um farmacêutico. Algumas farmácias oferecem
dispositivos que auxiliam o paciente nessa organização e favorecem a adesão ao
tratamento.
Observe os seus sintomas e, se você tem sentido alguma alteração após o início do
uso do medicamento, como coceiras, tontura, dores de cabeça, alteração de
humor, etc., comunique ao profissional de saúde que o prescreveu.
Não corte o remédio ao meio ou abra as cápsulas. Fazer isso pode reduzir o seu
efeito e posteriormente dificultar sua identificação.
Evite a ingestão de bebidas alcoólicas durante o tratamento,pois medicamentos e
álcool é uma combinação perigosa e deve ser evitada.
Mantenha seus medicamentos em local protegido. De preferência, mantenha-os
em sua própria embalagem e com a bula. É importante manter os medicamentos
longe do alcance de crianças e animais domésticos, para evitar acidentes.

CUIDADOS COM
MEDICAMENTOS

O uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma
doença, uma vez que sua utilização inadequada pode esconder determinados
sintomas. Antes de ingerir um medicamento por conta própria, vale lembrar que
muitas condições agudas, tais como um resfriado, desaparecem espontaneamente e
não são necessárias medicações. Sempre que alguma condição ou sintoma não
desaparecer, a decisão mais segura e inteligente é procurar um médico. Várias
complicações de saúde, quando diagnosticadas precocemente, são possíveis de tratar
de forma mais simples e rápida.
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Como guardar os medicamentos
Os medicamentos devem ser guardados em local fresco e longe de calor, umidade, luz,
alimentos e produtos de limpeza. Além disso, devem ficar longe do alcance de crianças
e animais de estimação. Se você utilizar porta-comprimidos para guardar os
medicamentos, deixe somente a quantidade suficiente para 24 horas e o recipiente
deve ser cuidadosamente mantido limpo e seco. O armazenamento de medicamentos
deve ser individualizado para evitar erros e trocas com medicamentos de outras
pessoas. Mantenha os medicamentos nas embalagens originais para facilitar sua
identificação e o controle da validade.
Como seguir corretamente seu tratamento
Você deverá seguir a orientação de sua receita médica. Caso tenha dificuldade em
organizar a rotina de utilização dos medicamentos, solicite ajuda ao farmacêutico.
A seguir algumas dicas que podem facilitar a condução de seu tratamento.
Manuseie os medicamentos em lugares claros. Leia sempre os nomes para evitar
trocas.
É importante o uso regular dos medicamentos, observando os horários prescritos.
Tome os comprimidos e as cápsulas sempre com água ou conforme a orientação
de um profissional de saúde.
Consulte seu médico ou farmacêutico, caso seja necessário partir ou triturar os
comprimidos.
Mantenha os medicamentos nas embalagens originais para facilitar sua
identificação e o controle da validade.
Observe frequentemente a data da validade e não tome medicamentos vencidos.
Consulte seu médico ou farmacêutico, caso observe qualquer mudança no
medicamento: cor, mancha ou cheiro estranho.
Utilize preferencialmente o medidor que acompanha o medicamento. Evite o uso
de colheres caseiras. Lave-o após o uso.
Evite encostar o bico de tubos e/ou frascos na área destinada à aplicação para evitar
contaminação do medicamento.
Mantenha a receita médica junto aos medicamentos. Dessa forma, caso tenha
dúvida quanto à forma de uso ou à quantidade, poderá consultá-la facilmente.
Como identificar uma possível alergia ou reação adversa
Observe os seus sintomas após o início da utilização de qualquer medicamento. Caso
perceba alguma alteração, avise ao seu médico. Entre os principais sintomas das
reações alérgicas estão as manifestações na pele, tais como coceira, urticária, erupções,
formigamento e pele avermelhada, podendo ocorrer também irritação nos olhos,
inchaço da boca e da língua ou até mesmo o fechamento da glote (espécie de válvula
www.unafiscosaude.org.br
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por onde passa o ar antes de entrar na traqueia). Em alguns casos, a pessoa poderá
sentir desconforto respiratório, falta de ar, diarreia, vômito e/ou cólicas intestinais. Dores
de cabeça e sonolência são alguns dos sintomas que os efeitos secundários da maioria
dos medicamentos podem trazer.
É difícil prever quem vai ou não sentir um efeito secundário. Depende sempre do
medicamento e de como o corpo vai reagir. Alguns efeitos colaterais são raros, outros
são mais comuns.
Entre os efeitos colaterais mais corriqueiros na maioria dos medicamentos estão:

Tonturas

Dores de
cabeça

Sonolência

Vômito

Diarreias

Erupções
cutâneas

Esclareça suas dúvidas com os profissionais da saúde que estão acompanhando seu
tratamento. Se não se sentir bem tomando algum medicamento, entre em contato
imediatamente com os profissionais de saúde. Algumas vezes pequenas alterações
podem minimizar os efeitos indesejados.
Outra dica importante: não deixe de informar se você tem alergia a algum
medicamento.
Você está no centro do cuidado. Participe!

Como descartar
os medicamentos

Não descarte sobras de medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso sanitário.
Os resíduos das substâncias podem contaminar o solo e a água quando descartados
dessa forma. Além disso, quando jogamos medicamentos no lixo comum, eles podem
ser utilizados por pessoas que os encontrarem, ocasionando intoxicações e
complicações sérias de saúde. O ideal é descartá-los em um posto de coleta. Muitas
farmácias, drogarias e unidades básicas de saúde oferecem esse serviço. Procure um
próximo de sua residência que forneça esse serviço.
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IMPORTANTE
Evite armazenar sobras de medicamentos em casa, formando as chamadas
“farmácias caseiras”. Às vezes é importante ter em casa alguns medicamentos
de venda isenta de prescrição médica, para alguma emergência, além de ser
necessário guardar aqueles de uso contínuo. Nesses casos, eles devem ser
checados constantemente para retirada dos que apresentem prazo de
validade vencido ou estejam há muito tempo fora de uso.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Compre medicamentos apenas quando for necessário.
Compre a quantidade conforme prescrito pelo médico.
Não interrompa o tratamento por conta própria. Isso gera sobras e o seu
tratamento se torna ineficaz.
Não altere a dosagem nem os horários de ingestão dos medicamentos. Siga a
prescrição corretamente.
Não corte o remédio ao meio, não mastigue, nem abra as cápsulas. Essas ações
podem reduzir seu efeito e dificultar sua identificação.
Ingerir bebidas alcoólicas durante o tratamento pode ser muito perigoso. O álcool
pode tanto anular quanto potencializar os efeitos dos medicamentos.
A bula deve ser lida com muita atenção. Suas instruções apontam como guardar e
conservar os medicamentos.
Mantenha-os em locais protegidos da luz, umidade e calor, longe de insetos e
roedores, de alimentos e produtos químicos e de limpeza.
Alguns medicamentos devem ser guardados na geladeira. Nesse caso,
armazene-os em caixa plástica fechada na parte interna da geladeira (nunca na
porta) para evitar variações de temperatura.
Conserve-os em suas próprias embalagens (caixas) e com as suas bulas.
Referências: Anvisa / ANS / Descarte Consciente
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