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Guia de Orientação ao Paciente
Risperidona, Clozapina, Quetiapina, Ziprasidona, Olanzapina
Este é um guia sobre o medicamento que você está recebendo gratuitamente pelo SUS.
Seguindo suas orientações você terá mais chances se beneficiar com o tratamento. O
medicamento é utilizado no tratamento do Transtorno Esquizofrênico.
1. ONDE GUARDAR O MEDICAMENTO
• Guarde o frasco protegido do calor, luz e umidade, evite lugares onde exista variação
de temperatura (cozinha e banheiro).
• Conserve os comprimidos na embalagem original;
• Mantenha o medicamento fora do alcance de crianças.
2. NA HORA DE TOMAR O MEDICAMENTO
• Para risperidona, clozapina, quetiapina, olanzapina: tome o comprimido com um copo
de água, antes, durante ou após as refeições.
• Para ziprasidona: tome a cápsula junto às refeições.
• Siga os horários estabelecidos pelo seu médico.
• Em caso de esquecimento de uma dose, tome logo que possível. Se faltar pouco
tempo para a próxima tomada, aguarde e tome somente a quantidade do próximo
horário. Não tome a dose dobrada.
3. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS QUE PODEM SURGIR
• Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam
algumas reações desagradáveis,
• RISPERIDONA: febre, rigidez muscular, batimentos rápidos ou irregulares do
coração, inquietação, fraqueza dos músculos, dificuldade de pôr-se em pé, movimentos
involuntários da língua e maxilar, tontura, sonolência, ansiedade, problemas para
dormir, visão turva, boca seca, nariz entupido, prisão de ventre, problemas para urinar,
perda de desejo sexual ou impotência, ganho de peso.
• CLOZAPINA: sonolência, cansaço, tontura, boca seca ou salivação, aumento do
suor, palpitação, prisão de ventre, enjôo, aumento de peso, dificuldade de urinar,
dificuldade de enxergar e engolir, inquietação.
• QUETIAPINA: dor de cabeça, sonolência, batimentos rápidos ou irregulares do
coração, inquietação, dificuldade de pôr-se em pé, tontura, cansaço, visão turva, dor de
estômago, prisão de ventre, ganho de peso, tosse, falta de ar, alergias de pele.
• ZAPRASIDONA: sonolência, fraqueza, tontura, síndrome extrapiramidal, pressão
baixa, prolongamento do intervalo QT e mais raramente convulsões.
• OLANZAPINA: dor de cabeça, sonolência ou insônia, agitação, nervosismo, tontura.
Os menos comuns são visão turva, boca seca, prisão de ventre, ganho de peso,
aumento de apetite, dificuldade para respirar, tremores, ansiedade, dores no corpo,
mãos e pernas inchadas, mudanças no ciclo menstrual, alergias de pele e sintomas
semelhantes aos da gripe.
• Informe seu médico sobre o aparecimento destes ou de outros efeitos desagradáveis.
• Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento,
documento assinado por você e seu médico.
4. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS
• Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento de seu médico ou
orientaçãode um profissional de saúde. Pode ser perigoso à sua saúde.
• Comunique o médico se estiver em tratamento com outros medicamentos.

5. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO
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• Para clozapina: a realização dos exames garante uma correta avaliação sobre o
efeito que o medicamento está fazendo no seu organismo. Em alguns casos pode ser
necessário ajustar a dose ou até suspender o tratamento.
6. PARA CONTINUAR RECEBENDO O MEDICAMENTO
• Evite dirigir ou operar máquinas, pelo menos no inicio do tratamento, até que a
resposta do organismo ao medicamento seja conhecida.
• Quando estiver sentado ou deitado, procure não levantar rapidamente para evitar
tonturas.
• Evite o uso de bebidas durante o tratamento.
• Em caso de gravidez, comunique ao médico imediatamente.
• Pacientes que farão uso da risperidona: se ficar muito tempo exposto ao sol e não
estiver usando roupas que protegem o corpo, use protetor solar, pois a pele pode ficar
mais sensível.
• Pacientes que farão uso da quetiapina: se ficar muito tempo exposto ao sol, tome
bastante líquido para evitar desidratação ou conforme orientação médica.
• Pacientes que farão uso: da olanzapina: durante o tratamento tome bastante água,
no mínimo 2 litros por dia, ou conforme orientação médica.
7. PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO
• Retorne à farmácia a cada mês, com os seguintes documentos:
- cartão de aprazamento
- documento de identidade;
- exames laboratoriais apenas para clozapina: hemograma e plaquetas .
8. EM CASO DE DÚVIDAS
• Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar
qualquer atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.
9. OUTRAS INFORMAÇÕES
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SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA.

