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Serviço de Geriatria do 
Hospital São Vicente de Paulo:

Como 
organizar 
seus 
remédios

o melhor cuidado para a melhor idade.
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A população mundial está envelhecendo 
rapidamente. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, em 2050, haverá 2 bilhões de 
pessoas idosas no mundo. 

Nesta faixa de idade, a prevalência de uso de 
medicamentos é de 83%, segundo estudo da Escola 
Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca e das 
universidades federais de Minas Gerais e de Viçosa. 

Com esta cartilha, temos a intenção de orientar 
sobre o uso, o armazenamento e, principalmente, 
sobre a organização de medicamentos, ajudando a 
construir uma rotina para administração de forma 
fácil, regrada e independente.

Uso de 
medicamentos 
por idosos A polifarmácia se caracteriza pelo uso diário de 

cinco ou mais medicamentos, o que pode trazer 
riscos para a saúde do idoso. Ela aumenta as chances 
de reações adversas e dificulta a adesão e a eficácia 
de tratamentos. 

Abaixo estão listados alguns exemplos de possíveis 
efeitos adversos:

Vertigem Tremores

Azia
Quedas

Diarreia

Comprometimento 
da mobilidade e da 
cognição

Atenção com 
a polifarmácia 

Dica!
Para evitar o excesso de medicamentos, é indicado levar todos os 
remédios e receitas para um geriatra, que irá orientar o uso e auxiliar 
no gerenciamento do cuidado do paciente idoso.
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Antes de avançarmos para a organização 
dos medicamentos na prática, 
separamos algumas orientações 
do Ministério da Saúde a respeito 
da conservação, manuseio e 
armazenamento das embalagens:

•   Os medicamentos devem sempre ser 
protegidos da luz, da umidade e do calor.

•   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.

•   Mantenha os medicamentos em locais 
protegidos de insetos e roedores, e longe 
de alimentos, de produtos químicos e de 
produtos para limpeza.

•   Os medicamentos homeopáticos 
devem ser guardados longe de fontes 
de radiação (eletromagnética, raios-x, 
celulares) e de odores fortes.

•   Mantenha os medicamentos em 
sua própria embalagem (caixa) e 
com a sua bula. 

•   Não troque nem guarde a bula de 
um medicamento na caixa de outro.

•   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.

•   Mantenha sempre os 
medicamentos fora do alcance de 
crianças e de animais.

Medicamento 
é coisa séria
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Existem diversas formas de facilitar 
e melhor controlar a rotina de 
medicamentos. Separamos a seguir 
algumas dicas que podem ajudar.

Faça uma lista com todos os medicamentos 
que deve tomar e deixe em um local visível.

O modelo dessa lista está disponível para 

impressão ao final desta cartilha.

Organização de 
medicamentos 
na prática

O medicamento deve sempre ser tomado 
conforme prescrito pelo médico, sendo 
necessário realizar acompanhamento periódico 
com o especialista para reavaliar horários, 
dosagem, frequência, entre outros fatores.

Dica!
Outra lista importante é a de nomes e telefones dos familiares, 
médicos e de serviços de remoção. Anote também essas 
informações e fixe o papel ao lado da relação de medicamentos 
ou em outro local de fácil acesso. 

1.
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Exemplo 1

Exemplo 2

Para organizar as embalagens, uma dica é 
separá-las por período/horário de tomada, 
como no exemplo 1, ou por dias de semana, 
como no exemplo 2. O que melhor se 
adequar à rotina do idoso.

Organize os remédios numa tabela por 
períodos do dia e deixe em um local visível. 
Ex.: prenda com um imã na porta da geladeira 
ou em uma parede com fita adesiva.

A tabela está 
disponível para 
impressão ao final 
desta cartilha.

2. 3.



1312

Caixas organizadoras devidamente 
etiquetadas por período do dia também 
são uma ótima forma de guardar os 
medicamentos e orientar a rotina do idoso. 
Anotar na caixa a quantidade e os dias que 
precisam ser tomados também ajuda na 
administração correta do medicamento.

Materiais 
para 

impressão

Dica!
A autonomia é fundamental para promoção da qualidade de 
vida do idoso! Converse com ele para, juntos, definirem a 
melhor forma de organizar os medicamentos. Preserve seu 
direito à autodeterminação e à liberdade de escolha.

4.
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/
prt2528_19_10_2006.html

http://www.hcfmb.unesp.br/wp-content/uploads/2018/08/
farmacia-cuidadores-1.pdf

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_
promocao_uso_racional_medicamentos.pdf

https://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-311X2012000600003#:~:text=A%20
preval%C3%AAncia%20de%20uso%20de,os%20mais%20
jovens%203%2C3.

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-
saude/52260-idosos-orientacao-para-organizar-melhor-os-
medicamentos-que-precisa-tomar 

Referências:

www.hsvp.org.br

@hsvprj

Rua Doutor Satamini, 333 -Tijuca - Rio de 
Janeiro - CEP 20270-233

Central de Atendimento: (21) 2563-2121
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