
utilizadas em seres humanos, para profilaxia, diagnóstico e 
tratamento de doenças, ou para modificação de uma função 
fisiológica. Pode ser decorrente de efeito tóxico ou colateral. Por 
exemplo: náusea, vômito, dor abdominal, urticária, reações 
alérgicas, erupções cutâneas, asma brônquica, hepatotoxicidade, 
insônia, tontura, dor de cabeça, fraqueza muscular, depressão 
respiratória, dificuldade para falar, tremor, vertigem, convulsão, 
depressão, suicídio, aumento do açúcar no sangue, fadiga, 
batimentos lentos ou rápidos do coração. 

Contra-indicações 
Não existe medicamento sem contra-indicações. A propaganda de 
medicamentos é regulamentada pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vig. Sanitária do MS) e é proibido divulgar que o medicamento cura 
todos os males, não tem contra-indicação, que pode ser usado por 
qualquer pessoa em qualquer idade. As contra-indicações constam 
na bula do medicamento, e podem ser do tipo: hipersensibilidade ao 
componente da formulação, gravidez, lactação, insuficiência 
hepática ou renal grave, hipertensão, insuficiência cardíaca, 
depressão, diabetes, glaucoma, idade, sexo etc

Precauções e Advertências
Ao fazer uso de psicotrópicos (calmante, anticonvulsivante, 
neurolépticos) ter cuidado ao dirigir, operar máquinas, manipular 
produtos inflamáveis e tóxicos, evite o uso concomitante de bebidas 
alcoólicas; O uso prolongado do medicamento pode causar 
fenômenos de sensibilização (alergia, urticária devido ao corante, 
adoçante da fórmula); Evite o contato com os olhos e outras 
mucosas; Este medicamento provoca defeitos congênitos no 
embrião; Deve-se evitar a retirada brusca do medicamento .

Interações Medicamentosas
Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja 
usando, antes ou durante o tratamento. Um ou mais medicamentos 
alteram os efeitos de outros tomados pelo paciente, aumentando, 
diminuindo ou anulando a sua ação. As interações podem afetar a 
absorção, distribuição, ação sobre os receptores (alvos), 
metabolismo ou excreção, podendo ser benéficas ou perigosas. 
Somando-se automedicação, tabagismo, álcool e alimentos 
industrializados o número de produtos aos quais estamos expostos 
aumenta. As interações podem ser benéficas, insignificantes ou 
deletérias. Podem ocorrer interações medicamentosas com os 
alimentos. Deve-se ter cuidado ao prescrever e ao retirar 
bruscamente medicamentos. O efeito também é alterado por idade, 
sexo e desnutrição.

  MODO DE USAR (POSOLOGIA)
Posologia é a forma de como utilizar os medicamentos, ou seja, 
o número de vezes e a quantidade a ser utilizada por dia. Ela 
varia em função do paciente, da doença que está sendo tratada 
e do tipo de medicamento utilizado. Deve ser descrita na receita 
de maneira clara e completa, para que o usuário compreenda. A 
posologia deve trazer o nome genérico, a dose do medicamento 
em mg, ml etc., a quantidade, o número de tomadas, o intervalo 
entre as doses e o período de tratamento. É importante lembrar 
que existem medicamentos de uso contínuo, empregados no 
tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, 
insuficiência cardíaca e outras. Por outro lado, existem aqueles 
de uso por tempo determinado, como os antibióticos, 
antifúngicos e para a febre. Ex: “Vivabem” 100mg, via oral, uma 
caixa com 20 comps tomar 1 comp de 6 em  6 horas por três 
dias. A prescrição tem de ser clara e precisa.

  
 SUPERDOSAGEM
A superdosagem pode ocorrer quando a pessoa aumenta a 
quantidade de medicamento ou diminui o intervalo entre as 
doses, quando existe interação com outros medicamentos, 
alimentos, álcool. Depende também das condições clínicas do 
paciente, se tem problemas renais, hepáticos, se é criança ou 
idoso, magro ou obeso, se é fumante ou dependente químico. 
Nunca tome medicamento sem o conhecimento do médico!

Sintomas e Tratamento
Em caso de superdosagem deve-se suspender imediatamente o 
medicamento, procurar o médico, pronto-socorro, posto de 
saúde ou hospital para que sejam tomadas as medidas de 
emergência. Os sintomas de superdosagem podem incluir 
bradicardia (coração lento), taquicardia (coração acelerado), 
hipotensão, insuficiência cardíaca aguda, broncoespasmo (falta 
de ar), perda de consciência, sonolência, confusão mental, 
hemorragias, choque anafilático dentre outros.

 CUIDADOS DE ARMAZENAGEM e PRAZO DE VALIDADE
O medicamento deve ser sempre guardado na embalagem 
original, em local fresco, seco, ao abrigo da luz e deve ser 
mantido fora do alcance das crianças. Observar os que devem 
ser mantidos na geladeira e o prazo de validade, que 
determinam a ação do medicamento.

IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

Vivabem
Utilizando corretamente os medicamentos

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

   AÇÃO DO MEDICAMENTO ou 
   COMO UM MEDICAMENTO FUNCIONA?
O medicamento percorre um caminho no corpo. Depois de 
serem engolidos, injetados ou absorvidos através da pele, 
quase todos eles entram no sangue, circulam pelo corpo e 
alcançam órgãos, tecidos e células. Quando o medicamento 
atinge o alvo, produz o efeito terapêutico desejado, porém ele 
interage com outras células, tecidos ou órgãos podendo resultar 
em efeitos colaterais e reações adversas!

   INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO ou 
   PORQUE ELE É INDICADO?
A ação farmacológica do medicamento se deve ao princípio 
ativo (os). O médico prescreve o medicamento de acordo com a 
necessidade clínica do paciente, em doses adequadas, por um 
período determinado, avaliando o risco/benefício conforme a 
ação terapêutica do mesmo quer sejam antibióticos, 
analgésicos, anti-hipertensivos, antidiabéticos, antialérgicos etc. 
Nunca devemos tomar medicamentos receitados para outra 
pessoa mesmo que tenhamos o mesmo problema de saúde!. 

   RISCOS DO MEDICAMENTO 
Os medicamentos previnem, aliviam, curam, porém podem 
causar doenças chamadas IATROGÊNICAS. Todo 
medicamento apresenta riscos e pode produzir efeitos 
adversos, desde uma intoxicação leve até a morte, por isso 
deve ser usado de forma responsável e com acompanhamento 
médico. Saiba identificar os efeitos adversos (efeito colateral e 
reação adversa):
Efeito colateral: é diferente do efeito principal responsável pelo 
uso terapêutico de um fármaco. São esperados e inevitáveis. 
Pode ser benéfico ou indiferente e não necessariamente 
adverso, indesejável. Ex.: dor de estômago provocada pelos 
anti-inflamatórios; tosse provocada pelos anti-hipertensivos; 
taquicardia após o uso de broncodilatadores; sonolência pelo 
uso de anti-histamínicos, ansiolíticos e barbitúricos, diarréia pelo 
uso de antibióticos, queimação ou ardência,  etc
Reação Adversa: é uma resposta prejudicial, não intencional a 
um medicamento e que ocorre nas doses normalmente 



Medicamentos: 
saber usar é fundamental.

Colega servidor,

Segundo dados do SINITOX (Sistema Nacional de 

Informações Tóxicas Farmacológicas) do Ministério da 

Saúde os medicamentos respondem por 27% das 

intoxicações humanas e 16% dos casos de morte. De acordo 

com a Organização Mundial de saúde (OMS), 50% de todos 

os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados 

indiscriminadamente e 35% dos medicamentos adquiridos 

no Brasil são feitos através de automedicação. 

Aproximadamente 1/3 das internações ocorridas no país tem 

como origem o uso incorreto de medicamentos, por grande 

parcela da nossa população e se constitui  num grave 

problema de saúde pública.

No ano de 2007, o Ministério da Saúde instituiu o Comitê 

Nacional para a Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos, através da portaria 1555 “Incorporando o 

URM à agenda de saúde do Brasil”. A educação para o Uso 

Racional de Medicamentos precisa ser fomentada no âmbito 

das entidades associativas e da sociedade de forma mais 

ampla.

Preocupado com a qualidade de vida do nosso servidor, 

e tentando contribuir com a resolução desse problema, o 

SINTEST/RN, através da Gestão Autonomia na Luta, reedita 

este impresso, como mais um serviço de utilidade pública. 

Esse folder, de caráter informativo/educativo, foi pesquisado 

em sites institucionais e em trabalhos científicos e contou 

com a supervisão técnica de dois diretores do SINTEST/RN, 

os farmacêuticos Alaize Martins e Nilberto Galvão.

Esperamos que você, colega servidor, não precise 

utilizar nenhum tipo de medicamento, mas se for o caso, nós 

prescrevemos Vivabem, utilizando corretamente os 

medicamentos – do fabricante SINTEST/RN. 

Nosso produto não tem contra-indicação, pode ser 

usado em qualquer faixa etária e concomitantemente com 

outros medicamentos.

 

               GESTÃO AUTONOMIA E UNIDADE NA LUTA
Rua das Angélicas, 225 - Mirassol - Natal/RN - CEP: 59078-130 

E-mail - contato@sintestrn.org.br Fone: (84) 3234-7005 / 3234-7404 
Mídias Sociais: facebook.com/sintestrn  Twitter: @sintestrn

Site: www.sintestrn.org.br

Prezado cliente: 
Você acaba de receber um produto SINTEST/RN 

Em caso de dúvidas ligue para 3234 7404 ou contato@sintestrn.org.br
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