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Guia de Orientação ao Paciente
Enzimas Pancreáticas

ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO GRATUITAMENTE
PELO SUS. SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCE DE SE BENEFICIAR COM
O TRATAMENTO. O MEDICAMENTO É UTILIZADO NO TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA
PANCREÁTICA EXÓCRINA .

1 Doença
• A doença ocorre quando o pâncreas não consegue produzir as enzimas necessárias para a digestão dos
alimentos.
• Várias são as causas da doença, entre elas incluem-se inflamação ou tumores no pâncreas, ou mesmo a
retirada parcial ou total desse órgão.
• Os sinais da doença incluem fezes claras, acinzentadas, volumosas, com cheiro forte, algumas vezes
com gotas de gordura visíveis, além de emagrecimento.
2 Medicamento
• Este medicamento não cura a doença, mas é de grande importância para garantir uma nutrição
adequada.
3 Guarda do medicamento
• Guarde o medicamento protegido do calor, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura
(cozinha e banheiro).
• Conserve as cápsulas na embalagem original, bem fechada.
4 ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO
• Tome as cápsulas (sem mastigar ou abrir) durante as refeições e lanches, com ajuda de um líquido.
• Quando for difícil engolir a cápsula inteira (por exemplo, para crianças ou idosos), ela pode ser aberta,
e seu conteúdo misturado com a comida ou com um líquido.
• Após ser aberta e misturada, a cápsula não pode ficar armazenada, devendo ser ingerida em seguida.
• Tome exatamente a dose que o médico indicou.
5 Reações desagradáveis
• Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações
desagradáveis, tais como náuseas, diarreia, prisão de ventre e reações alérgicas na pele.
• Se houver algum destes ou outros sinais/sintomas, comunique-se com o médico ou farmacêutico.
• Mais informações sobre reações adversas constam no Termo de Esclarecimento e Responsabilidade,
documento assinado por você ou pelo responsável legal e pelo médico.
6 Uso de outros medicamentos
• Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou sem a orientação de um
profissional de saúde.

7 Para seguir recebendo o medicamento
• Retorne à farmácia a cada mês, com os seguintes documentos:
− Receita médica atual
− Cartão Nacional de Saúde ou RG
8 Em c aso de dúvida
• Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude,
procure orientação com o médico ou farmacêutico do SUS.
9 Outras informações
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SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA DO SUS.

