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Esta cartilha foi elaborada com o propósito de cuidar de
você. Afinal, esse é o plano da Unimed Cascavel. Aqui você
vai encontrar informações importantes para a hora de
comprar, usar, guardar e descartar medicamentos.
Os medicamentos existem para serem usados com
prudência e conhecimento. Eles não substituem bons
hábitos de vida, como a prática de atividades físicas e uma
boa alimentação, mas devem ser administrados com
orientação profissional para prevenir, aliviar, controlar
e curar problemas de saúde.
Boa leitura!

Cara a
cara com
o médico
Quando você chega para uma consulta médica ou com o seu
dentista, saiba que essa é a hora de conversar abertamente
com ele e esclarecer todas as questões que estão na sua
cabeça. Não vá para casa com dúvidas quanto aos
medicamentos prescritos. E mais:
Informe todos os medicamentos que está usando
(inclusive os chás caseiros)
Diga quais reações adversas já teve ao consumir
uma medicação
Alerte se você é alérgico (a) a algum medicamento
Relembre para o profissional quais problemas de saúde
estão no seu histórico familiar (diabetes, hipertensão, etc.)
Fale se você está grávida ou se pretende engravidar
Revele se fuma, se consome bebidas alcoólicas
e se pratica atividades físicas

Aproveite a oportunidade para tirar suas dúvidas sobre
os medicamentos receitados. Veja algumas sugestões
de perguntas:

• Qual a dose a ser utilizada?
• Quantas vezes ao dia?
• Por quanto tempo deve usar o medicamento?
• Há risco de efeitos colaterais?
• Tem como saber se o medicamento está fazendo
o efeito desejado?
• É possível dirigir, operar máquinas e executar tarefas
depois de consumir tal remédio?
• O que fazer se tomar uma dose exagerada, trocar o
medicamento ou esquecer de usá-lo?
• Em quais horários é preciso tomar a medicação?
• É preciso tomá-los antes ou depois das refeições?

Pergunte o que pode acontecer se você misturar o
medicamento receitado com outros que você já faz uso ou
com alimentos, bebidas alcoólicas, cigarro e similares ou,
até mesmo, se tomar banho de sol.

Cara a
cara com o
farmacêutico
Conte sempre com o profissional farmacêutico para
esclarecer dúvidas que possam ter ficado ou novas questões
para as quais você precise de respostas. Peça para ele anotar
na caixa como você deve tomar a sua medicação, relembre
junto ao farmacêutico as questões mais importantes sobre o
horário e a dosagem que deve ser tomado.
Atentar-se as orientações
farmacêuticas:

• Horários adequados para administrar a medicação.
• Tempo ideal de tratamento, de acordo com a
prescrição médica.
• Cuidado com as interações medicamentosas, caso você
paciente, já faz o uso de outros medicamentos. É de
suma importância avisar o farmacêutico (a).
• O farmacêutico (a) vai orientá-lo sobre o armazenamento
correto do medicamento em sua casa, sendo ele um
medicamento termolábil, ou não refrigerado.

Quando estiver com o medicamento em mãos, observe
os seguintes pontos:

A medicação que recebeu foi de fato a que
o médico/dentista receitou?
Qual é o prazo de validade do medicamento?
(jamais use após a data de validade)
A embalagem está intacta?

Em casa
Medicamentos devem estar sempre protegidos da luz,
da umidade e do calor, alguns devem ser guardados na
geladeira. Nesse caso, mantenha-os em caixa plástica
fechada, na parte interna da geladeira (nunca na porta,
onde há maior variação de temperatura).
Não deixe os medicamentos no banheiro, na cozinha
ou no carro.
Mantenha os medicamentos em locais protegidos
de insetos e roedores, além de longe de alimentos,
produtos químicos e itens de limpeza.
Mantenha os medicamentos na embalagem original
e conserve a bula.
Após abertos ou preparados, alguns medicamentos têm
a validade diminuída. Por isso, feche bem a embalagem
após o uso.
Caso observe algum sintoma indesejado, relate
imediatamente ao profissional de saúde que lhe
emitiu a receita.

Deixe os medicamentos sempre
fora do alcance de crianças
e animais. Atenção!

Orientação para
medicamentos
oncológicos
O uso de quimioterapia oral tem se tornado mais
comum, facilitando a vida do paciente, que pode usar o
medicamento no conforto do seu lar. Porém, aumenta a
responsabilidade do paciente e seus acompanhantes
que devem entender e seguir algumas regras.

• Horários e dosagem: Tomar a medicação na dosagem e horário correto de acordo
com prescrição médica e orientação farmacêutica.
• Alimentação: É ideal que o paciente tenha uma alimentação saudável equilibrada
e suficiente, pra que não atrapalhe a absorção do fármaco, e também evitando
alguns efeitos colaterais.
• Armazenamento do medicamento: Medicamentos devem ser armazenados
corretamente. Para garantir a qualidade do mesmo, e sua eficácia no tratamento.
• Efeitos colaterais possíveis: O tratamento oncológico sempre vem acompanhado
de alguns efeitos adversos, principalmente no início. É de extrema importância o
paciente e seus acompanhantes terem conhecimentos dos sintomas mais
comuns: Náuseas, diarreia, aumento da pressão arterial, dores nas articulações,
fraqueza e tonturas, sensação de calor, dentre outros.

Grupos
Especiais
Gestantes e Lactantes
Só devem utilizar medicamentos, (incluindo fitoterápicos e
homeopáticos) sob prescrição de profissional habilitado, pois muitos
deles podem ser prejudiciais à saúde da mulher e do bebê. Lembre-se
de que muitos medicamentos usados pela mãe passam para o bebê
por meio do leite materno, podendo causar problemas à criança.
Crianças
Nem todo medicamento para adultos pode ser utilizado por crianças.
É importante orientar as crianças quanto ao perigo do uso de
medicamentos e para a necessidade de perguntar a um adulto no
caso de dúvida, evitando que possam confundir medicamentos com
doces ou balas, por exemplo.
Idosos
Os medicamentos atuam de forma diferenciada nos idosos,
aumentando os riscos de intoxicação e de efeitos indesejados. Preste
atenção nas queixas e nos desconfortos, principalmente aqueles que
são diferentes dos sintomas ou sinais da doença tratada. Em pessoas
idosas com problemas de visão e de memória, são frequentes as
confusões com medicamentos, principalmente os que têm forma ou
aspecto semelhante e embalagens parecidas. Ajude o idoso: coloque
as informações sobre os medicamentos que ele está utilizando
(doses, horários e modo de usar) em local visível, de maneira simples,
clara e de fácil leitura.

Descarte
Quando jogamos medicamentos no lixo
comum, eles podem ser utilizados por pessoas
que trabalham em lixões, aumentando o risco
de intoxicações e até de morte.
Após o uso, muitas vezes as pessoas jogam
as sobras de medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso
sanitário. Isso é incorreto, pois os resíduos podem contaminar
o solo e a água. Por isso, para descartar um medicamento,
encaminhe-o a um posto de coleta. Muitas farmácias e
drogarias oferecem esse serviço. Mas você, beneficiário (a)
da Unimed Cascavel, pode descará-lo na sede da
cooperativa ou no Centro de Atenção à Saúde (CAS).

As caixas dos medicamentos (embalagens de papelão)
podem ser descartadas como lixo reciclável.
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