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Sua saúde é o centro de tudo.

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
DO PACIENTE

DATA: / / _____ _____ _____

FARMACÊUTICO
(carimbo/assinatura)Hospital Israelita Albert Einstein

SISM - Serviços de Informações e Segurança de Medicamentos
Segunda a sexta-feira das 7h às 19h

Av. Albert Einstein, 627 – Morumbi – São Paulo SP – 

Esteja sempre atento aos sinais e sintomas de seu 
corpo durante a utilização da medicação.

Caso perceba alguma reação diferente, comunique 
seu médico e siga suas orientações.

Nunca interrompa ou altere por conta própria o 
tratamento prescrito pelo médico. 
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Qual analgésico/ anti-inflamatório pode utilizar, quando tiver dor ou febre?

Em caso de gripe, qual o medicamento recomendado?

®VARFARINA (COUMADIN  OU MAREVAN )®

A Varfarina é um medicamento prescrito para tratamento e prevenção de coágulo. 
® ®Nas farmácias, pode ser adquirida com os nomes de Marevan  ou Coumadin .

Tome seu medicamento sempre no mesmo horário; 

NUNCA tome a dose duplicada para compensar o esquecimento. Caso se 
esqueça, tome a dose logo que se lembrar;

Não altere ou suspenda a dose do medicamento por conta própria. Siga sempre 
as instruções do seu médico;

Recomenda-se que sua dieta alimentar não sofra grandes alterações;

O uso de outros medicamentos deve ser avaliado e liberado pelo médico; 

O consumo de bebidas alcoólicas durante o uso da Varfarina não é recomendado.

Dicas importantes para os pacientes que fazem uso deste medicamento:
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Guarde os medicamentos sempre longe do alcance das crianças, em local seco 
e arejado. 

Evite guardar seus medicamentos em locais como banheiro ou cozinha.

Utilize os medicamentos seguindo as orientações recebidas do seu médico no que 
diz respeito a dose, horário, frequência e tempo de tratamento.

Mantenha os medicamentos em sua embalagem original, pois ela é projetada para 
manter as propriedades farmacológicas e evitar a deterioração do produto, além 
de conter informações importantes como lote e validade.

Nunca utilize medicamentos vencidos ou com alteração de cor e odor.

Efetue o descarte de medicamentos, desprezando-os em posto de saúde ou 
farmácias/ drogarias.

ATENÇÃO! 

Periodicamente o médico solicitará a realização de exames laboratoriais, para 
avaliar se a dose prescrita precisa ser alterada. Para tanto, sugerimos que 
registre os resultados na tabela abaixo e sempre apresente-a para o seu médico.

Diariamente faço uso do medicamento às: ______h ______

DATA RESULTADO RNI/ TP DOSE PRÓXIMA CONSULTA
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