
Condroitina de Sódio e Hialuronato 
de Sódio
EDUCAÇÃO DO PACIENTE E DO CUIDADOR
Esta informação da Lexicomp®explica o que você precisa saber sobre este 
medicamento, incluindo para que é usado, como tomá-lo, seus efeitos colaterais e 
quando ligar para seu médico.

Nomes de marcas: EUA
DisCoVisc; Viscoat

Para que esta droga é usada?

É usado para cirurgias oculares.

O que devo dizer ao meu médico ANTES de tomar este 
medicamento?

Se você é alérgico a este medicamento; qualquer parte desta droga; ou quaisquer outras drogas, 

alimentos ou substâncias. Informe o seu médico sobre a alergia e quais os sinais que teve.

Este medicamento pode interagir com outros medicamentos ou problemas de saúde.

Informe o seu médico e farmacêutico sobre todos os seus medicamentos (prescrição ou OTC, 

produtos naturais, vitaminas) e problemas de saúde. Você deve verificar se é seguro para você 

tomar este medicamento com todos os seus medicamentos e problemas de saúde. Não inicie, 

pare ou altere a dose de qualquer medicamento sem consultar o seu médico.
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Quais são algumas coisas que preciso saber ou fazer enquanto tomo este 
medicamento?

Diga a todos os seus profissionais de saúde que você toma este medicamento. Isso inclui seus 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos e dentistas.

Informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. 
Você precisará falar sobre os benefícios e riscos para você e para o bebê.

Quais são alguns efeitos colaterais que eu preciso ligar para o meu médico 
imediatamente?
AVISO/CUIDADO:Mesmo que seja raro, algumas pessoas podem ter efeitos colaterais muito ruins 

e às vezes mortais ao tomar um medicamento. Informe o seu médico ou procure ajuda médica 

imediatamente se tiver algum dos seguintes sinais ou sintomas que possam estar relacionados a 

um efeito colateral muito ruim:

Sinais de uma reação alérgica, como erupção cutânea; urticária; coceira ; pele vermelha, 
inchada, com bolhas ou descamação com ou sem febre; chiado; aperto no peito ou 
garganta; dificuldade em respirar, engolir ou falar; rouquidão incomum; ou inchaço da 
boca, face, lábios, língua ou garganta.

Alteração na visão, dor nos olhos ou irritação ocular muito forte.

Quais são alguns outros efeitos colaterais desta droga?
Todos os medicamentos podem causar efeitos colaterais. No entanto, muitas pessoas não têm efeitos colaterais ou 

têm apenas efeitos colaterais menores. Ligue para o seu médico ou procure ajuda médica se tiver quaisquer efeitos 

colaterais que o incomodem ou não desapareçam.

Estes não são todos os efeitos colaterais que podem ocorrer. Se você tiver dúvidas sobre os efeitos colaterais, ligue 

para o seu médico. Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais.

Você pode relatar efeitos colaterais à sua agência nacional de saúde.

Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-332-1088. Você também pode relatar 

efeitos colaterais emhttps://www.fda.gov/medwatch.
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Como este medicamento é melhor tomado?

Use este medicamento conforme prescrito pelo seu médico. Leia todas as informações fornecidas a você. Siga 

todas as instruções de perto.

É dado como um tiro no olho.

O que eu faço se eu perder uma dose?

Este medicamento será administrado em um ambiente de saúde.

Como armazenar e/ou jogar fora este medicamento?

Esta injecção ser-lhe-á administrada num estabelecimento de saúde. Vocês não o armazenarão em casa.

Fatos gerais sobre drogas

Se os seus sintomas ou problemas de saúde não melhorarem ou se piorarem, ligue 
para o seu médico.

Não compartilhe seus medicamentos com outras pessoas e não tome os medicamentos de outras pessoas.

Mantenha todos os medicamentos em um local seguro. Mantenha todos os medicamentos fora do alcance de crianças e animais de 

estimação.

Jogue fora os medicamentos não utilizados ou vencidos. Não dê descarga em um vaso sanitário ou 

despeje um ralo, a menos que seja instruído a fazê-lo. Consulte o seu farmacêutico se tiver dúvidas 

sobre a melhor forma de deitar fora os medicamentos. Pode haver programas de devolução de 

medicamentos em sua área.

Alguns medicamentos podem ter outro folheto informativo para o paciente. Se você tiver 

alguma dúvida sobre este medicamento, fale com seu médico, enfermeiro, farmacêutico ou 

outro profissional de saúde.

Alguns medicamentos podem ter outro folheto informativo para o paciente. Verifique com seu 

farmacêutico. Se você tiver alguma dúvida sobre este medicamento, fale com seu médico, 

enfermeiro, farmacêutico ou outro profissional de saúde.

Se você acha que houve uma overdose, ligue para o seu centro de controle de envenenamento ou procure 

atendimento médico imediatamente. Esteja pronto para contar ou mostrar o que foi levado, quanto,
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e quando aconteceu.

Uso e isenção de responsabilidade de informações ao consumidor

Esta informação generalizada é um resumo limitado de informações sobre diagnóstico, tratamento 

e/ou medicação. Não pretende ser abrangente e deve ser usado como uma ferramenta para ajudar 

o usuário a entender e/ou avaliar possíveis opções de diagnóstico e tratamento. NÃO inclui todas as 

informações sobre condições, tratamentos, medicamentos, efeitos colaterais ou riscos que podem 

se aplicar a um paciente específico. Não se destina a ser um conselho médico ou um substituto para 

o conselho médico, diagnóstico ou tratamento de um profissional de saúde com base no exame do 

profissional de saúde e na avaliação das circunstâncias específicas e únicas de um paciente. Os 

pacientes devem falar com um profissional de saúde para obter informações completas sobre sua 

saúde, questões médicas e opções de tratamento, incluindo quaisquer riscos ou benefícios 

relacionados ao uso de medicamentos. Esta informação não endossa nenhum tratamento ou 

medicamento como seguro, eficaz ou aprovado para o tratamento de um paciente específico. A 

UpToDate, Inc. e suas afiliadas se isentam de qualquer garantia ou responsabilidade relacionada a 

essas informações ou ao uso delas. O uso dessas informações é regido pelos Termos de Uso, 

disponíveis em

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Se você tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com um membro de sua equipe de saúde. 

Se você é um paciente do MSK e precisa entrar em contato com um provedor após as 17h, durante o 

fim de semana ou feriado, ligue para 212-639-2000.

Para obter mais recursos, visitewww.mskcc.org/pepara pesquisar nossa biblioteca virtual.

Condroitina de Sódio e Hialuronato de Sódio - Última atualização em 14 de abril de 2022 Todos os 

direitos de propriedade e reservados pelo Memorial Sloan Ketter ing Cancer Center
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