
Eu sei como e porque devo fazer o meu
tratamento de forma correcta

A boa adesão a um tratamento é garantia da sua eficácia. As regras simples devem ser respeitadas.

O que é a adesão?

Fala-se de cumprimento, «compliance» ou mesmo de adesão para designar o comportamento do doente que cumpre rigorosamente

o seu tratamento, isto é com assiduidade e regularidade, segundo as condições prescritas e explicadas pelo seu médico ou

farmacêutico.

O que devo respeitar para conseguir uma adesão adequada?

A adesão a um tratamento depende do cumprimento das recomendações de utilização do tratamento prescritas pelo seu médico,

isto é acerca da:

* Dosagem (quantidade por toma, número de tomas por dia, intervalo entre as tomas...).

* Horários das tomas.

* Condições das tomas (durante as refeições ou não...).

* Precauções com a utilização (risco de sonolência, associação com outros tratamentos não recomendada...)

* Duração.

Eu respeito a prescrição do meu médico e tomo os meus medicamentos de forma correcta

Segui o meu tratamento durante alguns dias, sinto-me curado(a), posso interrompê-lo?

Não. Não deve, em circunstância alguma, alterar a duração do tratamento que lhe foi prescrito pelo seu médico, mesmo que se sinta

melhor.

Alterar a duração do seu tratamento sem falar previamente com o seu médico ou farmacêutico, equivale a correr riscos de recaída

ou de ocorrência de complicações.

Esqueci-me de fazer o meu tratamento ontem. Deverei aumentar a dose hoje?

Não. Nunca deve alterar a dose diária que o seu médico lhe prescreveu sem falar previamente com ele.

Em caso de esquecimento, não deve hesitar em contactá-lo ou contactar o seu farmacêutico para pedir os seus conselhos.

Quais são os riscos de uma má adesão ao tratamento?

A falta de adesão ao tratamento pode, consoante o tipo de tratamento que lhe foi prescrito, ter vários tipos de consequências mais

ou menos graves:

* Diminuição da eficácia do tratamento.

* Progressão da doença.

* Desenvolvimento de mecanismos de resistência.
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* Aparecimento de outros sintomas ou de doença.

* Recaída da doença.

* Hospitalização (ões), ou mesmo morte

Os riscos são muito reais. Deve cumprir rigorosamente as indicações prescritas pelo seu médico e não deve hesitar em voltar a

contactá-lo se o seu tratamento não for conveniente ou se não tiver compreendido perfeitamente um aspecto da sua utilização.

Posso propor um tratamento eficaz a um dos meus familiares?

Não. O medicamento que lhe foi prescrito corresponde ao seu caso particular.

Tem em consideração os seus eventuais antecedentes clínicos, os seus riscos de alergia ou outros tratamentos em curso.

Um medicamento eficaz para si pode revelar-se ineficaz e perigoso para qualquer outra pessoa.

Se um tratamento se revelou eficaz poderei retomá-lo?

Um tratamento sob prescrição médica não deve nunca ser retomado sem a opinião prévia do seu médico.

Se tiver tomado um medicamento que tenha sobrado, não o deverá voltar a tomar mesmo que tenha sintomas idênticos, sem

autorização do seu médico. Pode também solicitar a opinião do seu farmacêutico.

Esqueço-me frequentemente de tomar os meus medicamentos, o que devo fazer?

Existem sistemas de caixas de comprimidos que permitem preparar com antecedência os medicamentos a tomar durante uma

semana ou um mês. Pode pedir a opinião do seu farmacêutico.

É importante tentar integrar a toma dos medicamentos nos seus hábitos de vida. Por exemplo, coloque a caixa com o medicamento

a tomar ao pequeno-almoço ao pé das chávenas ou pratos que vai utilizar nessa refeição.

Pode também afixar um resumo escrito da receita no frigorífico ou no espelho da casa de banho...

Tenho que tomar vários medicamentos durante o dia.

Se tiver que tomar vários medicamentos a diferentes horas do dia pergunte ao seu farmacêutico se é possível agrupar certas tomas.

Em caso de ter dificuldade em engolir os comprimidos pergunte ao seu farmacêutico se os comprimidos ou as cápsulas podem ser

misturadas com a comida ou bebidas. Talvez até, este produto exista sob uma outra forma farmacêutica.

O que devo fazer se tiver que viajar?

Se tiver que se deslocar ou viajar, deve sempre levar consigo os seus medicamentos em quantidade suficiente.

Da mesma forma, se tiver que ser hospitalizado, ou tiver que fazer um exame, deve levar os seus medicamentos consigo ou a lista

dos tratamentos em curso.

Estou a sentir efeitos secundários com o meu medicamento, devo interromper o tratamento?

Antes de interromper o seu tratamento, deve, obrigatoriamente, consultar o seu médico e pedir-lhe a sua opinião. Ele pode decidir

reduzir as doses ou espaçar as tomas ou ainda substituir o seu tratamento por outro; esta decisão cabe-lhe exclusivamente a ele.

Deverá seguir rigorosamente as suas indicações. A maior parte dos efeitos secundários dos medicamentos desaparece após alguns

dias de tratamento.

Quando se inicia um tratamento, é indispensável compreender adequadamente a doença para a qual lhe foi prescrito, a razão e
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como deve ser seguido o tratamento, os efeitos secundários que podem sobrevir e o eventual impacto sobre os outros

medicamentos que estiver a tomar.

Peça ao seu médico ou farmacêutico que o esclareçam sobre as modalidades do seu tratamento. Em caso de perturbação ou

intolerância, deverá informar rapidamente o seu médico ou farmacêutico.

Autoria de Malice & Co (França) e aprovado pelo Comité Científico Francês do docvadis.

Revisão local por Prof. A. Vaz Carneiro.

Actualizado Setembro 2011

Informações sobre este documento

Data de Criação: 30-09-2011

Dr. Ana Nunes Barata
MEDICINA GERAL E FAMILIAR

3


