
 
 

CUIDADOS COM OS MEDICAMENTOS EM CASA 

 

 Os medicamentos são produtos utilizados para prevenir, curar ou aliviar sintomas de 

diversas condições de saúde e uma das principais estratégias para tratamentos de diversas 

doenças. Erros relacionados ao uso de medicamentos podem ser causados por diferentes 

fatores que potencialmente interferem na prescrição, na dispensação, na administração, no 

consumo e no monitoramento de medicamentos, o que pode ocasionar sérios prejuízos para 

a saúde e até mesmo a morte. Por isso, algumas recomendações relacionadas aos cuidados 

com o armazenamento e utilização dos medicamentos em casa são necessárias. 

 Em pessoas idosas, que muitas vezes consomem diversos medicamentos, podem ter 

problemas de visão e/ou de memória, por exemplo, são frequentes as confusões com 

medicamentos, principalmente os que têm forma ou aspecto semelhante e embalagens 

parecidas.  

Seguem algumas dicas: 

Ajude o idoso colocando informações sobre os medicamentos que ele está utilizando (as 
doses, os horários de administração e o modo de usar) em local visível, de maneira 
simples, clara e de fácil leitura; 

Ao receber o medicamento na farmácia, confira se é de fato o que foi receitado observe, 
na embalagem, a validade do medicamento antes de adquiri-lo;  

Verifique sempre o prazo de validade dos medicamentos antes de usá-los.  

Não use medicamentos com prazo de validade vencido, eles podem não fazer efeito ou 
ainda prejudicar a sua saúde.  

Não use medicamentos com embalagens estragadas, sem rótulo ou bula e se não tem 
certeza que se trate do medicamento em questão; 

Mantenha os medicamentos em sua própria embalagem (caixa) e com a sua bula. e não 
armazene um medicamento na caixa de outro, pois pode levar à troca e erros relacionados 
a dose a ser administrada; 

Não amasse ou corte as cartelas dos medicamentos para não perder suas informações ou 
mesmo dificultar sua identificação.  

Não reutilize frascos ou recipientes vazios de medicamentos para outros fins e nem use 
outros recipientes para guardar medicamentos 

Evitar comprar medicamentos que foram indicados por vizinhos ou amigos, pois muitas 
vezes o medicamento apropriado para uma pessoa não será para outra e os medicamentos 
atuam de forma diferenciada nos idosos, aumentando os riscos de intoxicação e de efeitos 
indesejados. Em caso de dúvidas procure seu médico ou farmacêutico; 

Não misture medicamentos sem a devida orientação; 



Ao adquirir um medicamento peça informações sobre indicação de uso do medicamento, 
como avaliar se está fazendo efeito, possíveis reações adversas e interações 
medicamentosas. Anotar as principais informações nas embalagens, como por exemplo 
“pressão alta” caso um medicamento seja utilizado para hipertensão.; 

Todo medicamento deve ser guardado em locais seguros, arejados, secos e protegidos da 
luz. Nunca em cima da geladeira, pois a movimentação e calor podem alterar as 
características do medicamento. No banheiro e cozinha também não é recomendado 
devido às oscilações de temperatura e umidade, que também podem alterar as 
características do medicamento. Armazenar embaixo de pias ou próximo de materiais de 
limpeza podem levar a possível troca entre medicamentos e materiais de limpeza, levando 
a uso acidental e possíveis intoxicações medicamentosas. Em caso de suspeita de 
intoxicação de qualquer tipo, entrar em contato com o Centro de Informações 
Toxicológicas do Rio Grande do Sul (Telefone: 0800-721-3000). 

Armazenar os medicamentos sempre longe do alcance de crianças, idosos com Alzheimer, 
algum quadro demencial ou com risco do uso inadvertido de algum medicamento. 

Há medicamentos que devem ser guardados em geladeira (medicamentos termolábeis). 
Nesse caso, devem ser guardados em caixa plástica fechada, na parte interna da geladeira 
(nunca na porta) para evitar variações de temperatura. Não guardar próximo ou dentro do 
congelador, pois muitas vezes nesse local a temperatura é inferior ao recomendado e irá 
alterar as características do medicamento. 

É fundamental o acompanhamento do idoso pela família nas consultas médicas e na 
administração de medicamentos.  

É importante não interromper o tratamento, respeitar os horários de administração e as 
doses dos medicamentos.  

 

Maiores informações podem ser obtidas em: 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_promocao_uso_racional_medica

mentos.pdf 

 http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/download/category/112-

medicamentos?download=102:cartilha-o-que-devemos-saber-sobre-medicamentos-

anvisa  

 

 

GRUPO DE INTERESSE EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (GIAF) DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA – SEÇÃO RS 

 

Tem interesse em fazer parte do GIAF? 

 

Entre em contato com a coordenadora do Grupo:  

Viviane Rubert - vivirubert77@gmail.com  

 

 


