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Você sabe o que é Uso Racional de
Medicamentos?
Para iniciar nossa conversa, é necessário que você saiba o verdadeiro
significado de uso racional para que você possa agir de maneira correta em relação a qualquer medicamento que chegue até você.
Uso Racional de Medicamentos é um conjunto de ações e atitudes
que contribuem para a utilização correta e segura dos medicamentos.
Caso você necessite usar um medicamento, o uso racional parte do
princípio de que você vai receber o medicamento adequado para sua
necessidade, nas quantidades e no período adequado de seu tratamento e com baixo custo.

Informações importantes
Durante a sua consulta com o médico, é ideal
que você tenha uma boa conversa com ele e
fale do que sente. Se você já faz o uso de algum medicamento é importante informá-lo
também;
O médico escolherá o melhor medicamento
para você, baseado em seus exames e relatos;
No momento em que ele estiver escrevendo a
sua receita médica, tire dúvidas a respeito de
seu medicamento, bem como a dose e o período em que deve fazer o tratamento;
Nunca saia do consultório com dúvidas a respeito de seu tratamento;
O seu familiar, amigo, ou vizinho pode ter problemas parecidos com o seu, porém um mesmo medicamento pode ter efeitos diferentes
em vocês;

Modelo de receita médica
Não saia do consultório sem entender o que
está escrito na receita, tanto em termos do
nome do medicamento ou das terapias escritas quanto na letra do médico.

Buscando o medicamento na
farmácia
Com sua receita em mãos procure pelo farmacêutico, ele te dará todas as informações sobre seu medicamento;
Tire todas as suas dúvidas sobre como tomar, por quanto tempo e
sobre os possíveis efeitos adversos do medicamento;
“Qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas no homem
para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para modificação
de funções fisiológicas”.Fonte: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ao receber o medicamento confira os seguintes itens:
ǤǤ Nome
ǤǤ Quantidade
ǤǤ Validade
ǤǤ Lacre
ǤǤ Rótulo
Após chegar em casa não descarte a bula do medicamento, nela contém as informações necessárias a você durante todo o tratamento;

Posso ingerir o medicamento
junto com o alimento?
O uso simultâneo de medicamentos e alimentos
pode causar alterações boas ou ruins tanto para o
medicamento quanto para os nutrientes presentes
nos alimentos;
Interações entre eles podem prejudicar a absorção
do fármaco ou do nutriente envolvido, devido a uma
competição pelo sistema de absorção no organismo;
Recomenda-se tomar o medicamento pelo menos
uma hora antes das refeições ou duas horas após
ingerir alimentos. Porém, existem medicamentos
que devem ser ingeridos imediatamente após as refeições, por isso tenha a bula sempre em mãos para
tirar essa dúvida;

Com o que devo tomar?
Água é sua melhor escolha;
Evite tomar com Leite, Refrigerante, Café e chá,
Suco, Cerveja (ou qualquer outra bebida alcoólica,
mesmo que seja no dia ou com intervalo de horas
entre a tomada da bebida alcoólica e do medicamento).

Quando e como tomar?
Siga corretamente as instruções do seu médico que estão na receita;
Ajuste seu horário de acordo com sua rotina normal;
Vamos a um exemplo?
Sua receita diz que um dado medicamento com 6 comprimidos deve
ser tomado de 8 em 8 horas. Você o tomará 3 vezes ao dia, num total
de 2 dias (para dar 6 comprimidos)
Suponhamos que você escolha tomar às 07 horas da manhã. Cada
comprimido deve ser tomado dentro de um intervalo de 8 horas entre um e outro:
ǤǤ
ǤǤ
ǤǤ
ǤǤ

7h da manhã: Tome o primeiro comprimido;
15h da tarde: Tome o próximo comprimido;
23h da noite: Tome o próximo comprimido;
No outro dia você inicia novamente seguindo o mesmo intervalo;

Como vou armazenar meu
medicamento?
Devem ser guardados sempre dentro de suas embalagens originais
para protegê-los
ǤǤ Armazene ao abrigo da luz
ǤǤ Evitar deixar em locais úmidos
ǤǤ Evitar deixar perto de fonte de calor como fogão, televisão,
banheiro, e inclusive onde bata sol
ǤǤ Armazene-os longe de insetos
ǤǤ Longe de alimentos
ǤǤ Fora do alcance de crianças pois podem se intoxicar e até ir à
óbito!

Por que evitar?
Essas ações promovem alterações no medicamento de maneira
que ele perca suas propriedades químicas e físicas.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_promocao_
uso_racional_medicamentos.pdf

Como descartar?
Evite descartar seu medicamento no lixo comum, jogar no vaso sanitário e na pia
Se você jogar nesses locais ou em outros do ambiente, você pode
contaminar águas e solos com os resíduos e, por fim, nós seres
humanos, os vegetais e os animais seremos contaminados, pois a
água é essencial para a nossa sobrevivência.
Pessoas que trabalham nos lixões podem se contaminar também
ao manipularem o lixo.
Para o descarte de seu medicamento, procure um posto de coleta
mais próximo de você. A Farmácia Escola no Centro de Saúde da
UFOP (Bauxita) faz o recolhimento de medicamentos vencidos ou
sobras que você queira jogar fora.

Não se esqueça
Procure sempre as orientações do médico e do farmacêutico, pois
eles podem esclarecer suas dúvidas;
Jamais tome qualquer medicamento sem orientação, mesmo os
que são vendidos na farmácia sem receita. Isso pode trazer sérios
riscos à sua saúde;
Leia a bula
Seguindo essas informações importantes você estará fazendo um
uso consciente e racional de seu medicamento!
Agora que você aprendeu um pouco sobre o Uso Racional, que tal
compartilhar as informações com sua família e amigos?
Se você não sabe como administrar ou usar os medicamentos prescritos, peça ajuda ao farmacêutico e/ou ao médico. Não tenha
vergonha! Bombas de inalação para pessoas asmáticas, uso de cremes vaginais, dúvidas sobre partição de comprimidos, drágeas ou
qualquer outra forma farmacêutica devem ser tiradas para que o
uso seja realmente racional e você obtenha o máximo benefício
com o uso dos medicamentos.
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