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À medida que uma 

pessoa envelhece vão 

aparecendo doenças 

c r ó n i c a s  e ,  e m 

c o n s e q u ê n c i a ,  v a i 

aumentando o número de 

medicamentos que cada 

um necessita. Para além 

disso, todos nós já 

tomamos medicamentos 

sem receita médica, 

medicamentos da família 

ou amigos. 

Este mês, vai encontrar 

algumas informações 

sobre polimedicação e 

seus efeitos. 
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Acha que está a tomar demasiados medicamentos? 

À medida que a idade avança, vai aumentando a necessidade de tomar 

medicamentos, seja por doença, seja por sintomas que também surgem mais 

frequentemente em pessoas mais velhas.  

Se bem que por vezes essenciais à vida, os medicamentos não são inócuos, pelo que há 

que racionalizar a sua toma. 

Muitas vezes o seu médico de família não sabe todos os medicamentos que toma 

devido à prescrição por vários médicos, à automedicação, à 

medicação não sujeita a receita médica e ao “empréstimo” de 

medicamentos de familiares e amigos. 

Mostre sempre ao seu médico todos os medicamentos que está a 

tomar! Isso vai ajudá-lo a otimizar a sua terapêutica, minimizando, 

dessa forma, os efeitos não desejados.  

Deve sempre dizer ao seu médico TODA a medicação que toma, incluindo medicações 

sem receita médica, suplementos e ervas medicinais!  

Se tiver dúvidas não hesite em perguntar ao médico!  

Se surgir algum efeito que não seja esperado contacte o seu médico! 

 

Respondemos a seis perguntas frequentes: 

- Há medicamentos que não são seguros?  

Sim, existem medicamentos que são seguros para os jovens mas não para as pessoas 

mais velhas, uma vez que os efeitos adversos dos medicamentos podem tornar-se mais 

frequentes com o avançar da idade. Os medicamentos permanecem mais tempo no 

organismo, pelo que se deve iniciar o medicamento com uma dose mais baixa. 

 

- O que são interações medicamentosas? 

Uma interação ocorre quando um medicamento, alimento ou algum suplemento altera 

o efeito de outro medicamento. Interações frequentes ocorrem, por exemplo, com a 

varfarina (Varfine®) e o ginko biloba, com o hipericão (erva de São João) e 

antidepressivos, com benzodiazepinas (como o Xanax®) e álcool, entre outras. 
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- O que são efeitos adversos? 

Quando se tomam vários medicamentos acresce o risco 

de poderem ocorrer efeitos adversos, isto é, efeitos não 

desejados. 

Os efeitos mais comuns são náuseas ou vómitos, tonturas, 

cefaleias, diarreia ou obstipação, entre outros, que 

habitualmente se resolvem em poucos dias. No entanto, 

no idoso os efeitos adversos mais frequentes são as quedas 

e os estados confusionais. 

Sempre que t iver 

dúvidas ou se surgir 

algum efeito não 

esperado fale com o seu 

médico de família! 

- Os efeitos adversos podem ser perigosos? 

Sim, alguns dos efeitos não desejados podem tornar-se perigosos, 

principalmente se se desenvolver uma reação alérgica grave. 

 

- O que fazer se a medicação causar efeitos adversos? 

Se não lhe tiver sido comunicado que algum efeito poderia ocorrer, deverá contactar o 

seu médico de família. É importante que fale com o seu médico porque pode ser um 

medicamento muito importante para a sua saúde. 

 

- Como me posso proteger destes efeitos? 

Tome os medicamentos de acordo com o que o médico lhe disse. 

É importante mostrar ao seu médico de família todos os medicamentos que toma, 

incluindo aqueles prescritos por outros médicos, aqueles que comprou sem receita 

médica e todos os suplementos/ervas medicinais. 

Tenha também em atenção que alguns medicamentos genéricos podem ter uma 

embalagem diferente mas corresponderem ao mesmo medicamento. 

Tenha consigo uma lista de todos os medicamentos, suas doses e razões pelas quais os 

toma. 

 

Consulta do Viajante 

Sempre que pretende viajar para fora da Europa deve dirigir-se a uma consulta de      

Medicina do Viajante. Estas consultas, asseguradas por Médicos de Saúde Pública, têm 

como principais objetivos: 

- Alertar para os cuidados a ter antes, durante e depois da viagem. Estas medidas        

incluem cuidados a ter relativamente à higiene individual, higiene alimentar, segurança e 

medidas de proteção contra doenças locais, entre outras. Também será abordado a 

vacinação e medicação preventiva recomendadas tendo em conta as especificidades 

da viagem em questão;  

- Prestar assistência médica após o regresso e diagnosticar problemas de saúde            

possivelmente contraídos durante a viagem, nomeadamente rastreio de malária e      

infeção por VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana); 

- Administração de vacinas com a emissão do respetivo Boletim Internacional de         

Vacinação, incluindo algumas vacinas exigidas por determinados países para entrada no 

mesmo, como a vacina contra a febre amarela. 

Centro de Vacinação  

Internacional do Porto 

2ª a 5ª F:  9h-13h e 14h-17h 

6ªF:  9-13 h 
 

 

Avenida Rodrigues de Freitas  

n.º 108   4000-094 Porto 
 
 

Telefone: 222 411 800 

Fax: 222 411 802 

 
 
 

(Consultas e vacinação  

com marcação prévia) 


