
Para que servem os medicamentos que você está tomando? 

 Insulina serve para o controle da diabetes, mantém os níveis 

de açúcar no sangue dentro da normalidade; 

 Metildopa é útil no controle da pressão arterial; 

 O Sulfato ferroso e o Ácido fólico são importantes no tratamen-

to da anemia e no desenvolvimento do seu bebê. 

 Buscopan serve para o alívio de cólicas, dores e desconforto abdominal; 

Boletim informativo II - Conhecendo seus medicamentos... 

►Hipertensão arterial e Diabetes em Gestantes 

Dados da paciente: 

 Nome: F. P. R. F. 

 Idade: 36 anos 

 Data de Nascimento: 25/03/1975 

 Médico responsável: Dr. Joaquim Vilarinho  

ATENÇÃO!!! 
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Problema Relacionado a Medicamento (PRM) 
identificado 

PRM1: Utilizava o Metildopa de forma esporádica, 
apenas quando sente “palpitações”. 

Intervenções Farmacêuticas 

Orientação da paciente quanto a importância 

da adesão ao tratamento. Foi solicitado que 

a mãezinha trouxesse na próxima consulta 

farmacêutica o blíster da metildopa. 

Tome os medicamentos na 

hora indicada pelo médico!!! 

Tome os remédio com água. 

Não tome com chás. 

O Sulfato ferroso pode 

ser tomado com suco de la-

ranja - melhora seu efeito. 

►Cuidado com a interação!!! 

METILDOPA — SULFATO FERROSO e 

BUSCOPAN COMPOSTO — ÁCIDO FÓLICO 

Eles devem ser tomados em horários diferen-

tes, para que não percam seu efeito e não 

causem sensações 

As principais reações adversas são:  

Baixa quantidade de açúcar no sangue, suor 

excessivo, tontura, sono durante o dia, dor de 

cabeça, vontade de vomitar, diarréia, azia e 

DICA!!! 

Qualquer dúvida sobre os 

medicamentos fale com o 

médico ou o farmacêutico! 
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