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Após uma consulta médica, é importante que o paciente não volte para casa com dúvidas relacionadas 

a diagnóstico, tratamento e prescrição de medicamentos. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde 

(Sesa) dá algumas dicas para sair do consultório esclarecido acerca de informações importantes sobre 

sua saúde. 

Segundo o médico de Família e Comunidade da Sesa Marcello Dalla, para que o paciente saia do 

consultório sem dúvidas é válido levar anotado perguntas que acha necessário esclarecer com o 

médico e detalhes relevantes sobre seu problema. 

Informações escritas em forma de diário também podem ajudar na hora da consulta, principalmente o 

que o paciente costuma comer e beber, além demedicamentos que utiliza.  

“Há remédios que a pessoa toma, mas não acha que é remédio. Mesmo que não tenha relação com a 

queixa, é importante que o paciente relate se toma suplementos alimentares, chás ou medicamentos 

fitoterápicos”, lembra Marcello Dalla. 

Sobre os medicamentos já prescritos, guardar as receitas e levá-las para o médico também é uma 

forma eficiente de tornar a consulta proveitosa. De acordo com o médico de Família e Comunidade da 

Sesa, além das receitas, exames devem ser guardados, mesmo se já antigos. 

E o mais importante é mantê-los em ordem cronológica. “Nunca se deve jogar fora exames, como os 

radiológicos, e receitas prescritas para um tratamento, cartão de vacinação e nota de alta hospitalar. 

Por mais volumosos que sejam esses papeis, se organizados de forma cronológica podem ajudar o 

médico a conhecer o histórico do paciente e evitar que novos exames sejam pedidos, pois um antigo já 

pode ser suficiente para avaliação”, ressalta Marcello Dalla.  

Outra dica é, se possível, investigar o histórico de doenças e mortes precoces na família, 

principalmente relacionadas a doenças crônicas como hipertensão e diabetes, doenças raras ou 

frequentes na família. Segundo o médico de Família e Comunidade da Sesa, durante a consulta o 

paciente também não pode se esquecer de falar sobre o histórico de acidentes, traumas e cirurgias, se 

houver. E se o paciente possui alguma dificuldade de locomoção ou comunicação, ou ainda se faz uso 

de algum medicamento que altere a fala, por exemplo, é importante a presença de um acompanhante 

na consulta.  

Contar ao médico sobre hábitos do dia a dia também facilita o diagnóstico e as informações podem ser 

relevantes para o tratamento, pois alguma queixa pode ter relação com esses hábitos. “É válido falar 

sobre esses assuntos que são naturais ao homem, como hábitos alimentares ou relacionados à 

sexualidade. Para isso, o paciente deve se sentir à vontade e possuir uma relação de confiança com o 

médico”, ressalta o médico de Família e Comunidade da Sesa Marcello Dalla. 

Dicas para uma boa consulta 

- Anote as dúvidas que você deseja tirar com o médico; 
- Faça um diário de tudo o que você come; 
- Leve exames e receitas organizados em ordem cronológica; 
- Investigue, se possível, seu histórico familiar de doenças; 
- Se já sofreu acidentes ou traumas, lembre-se de relatar ao médico; 
- Caso tenha passado por cirurgia ou ficado internado, leve para a consulta a nota de alta 
hospitalar 


