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Uso correto de Medicamentos

MEDICAÇÕES ADEQUADAS PARA NECESSIDADES
CLÍNICAS, EM DOSES CORRETAS
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De acordo com a OMS, o uso adequado de

medicamentos acontece quando os pacientes

recebem os medicamentos apropriados à sua

condição de saúde, em doses adequadas às suas

necessidades individuais, por um período de tempo

adequado e ao menor custo possível 

para eles e sua comunidade.



Uso controlado de
medicamentos significa a droga

certa, com a dose certa, pela
rota certa, no momento certo,

para o paciente certo.

MEHTA S, GOGTAY NJ.



Um Assunto Urgente
POR QUE PRECISAMOS DO USO CORRETO

DE MEDICAMENTOS
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Durante um tratamento, é indispensável fazer uso de

diferentes medicamentos: alguns para sanar e tratar a

enfermidade e outros, quando necessário, para reduzir

os efeitos colaterais do tratamento. O uso correto dos

remédios, através das prescrições e orientações médicas,

se faz necessário para obter o maior números de

benefícios daquele determinado farmaco de acordo a

sua necessidade.



+ de 50%
DE TODOS OS MEDICAMENTOS SÃO PRESCRITOS,

ENTREGUES OU VENDIDOS DE FORMA
INADEQUADA

O assunto também se tornou tema de preocupação da

Organização Mundial da Saúde (OMS), que em 2017 lançou

o desafio global pelo uso seguro de medicamentos.

Segundo a OMS, mais de 50% de todos os medicamentos

são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos; e

mais da metade dos pacientes que os utilizam o fazem

incorretamente.



DAS VENDAS DE
ANTIBIÓTICOS
OCORREM SEM

RECEITA MÉDICA

67%
DAS INJEÇÕES SÃO
DESNECESSÁRIAS

90%
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não utilize a mesma receita médica mais de uma

vez, pois um medicamento que foi usado

antigamente pode não ser o correto hoje.

não misture medicamentos sem a devida

orientação;

se apresentar algum sintoma diferente ao tomar

um medicamento, procure seu médico.

Medicamentos são substâncias que objetivam curar

doenças ou aliviar sintomas. São usados para trazer

bem estar, porém, se os devidos cuidados não forem

tomados, podem causar problemas.

Dica do Especialista:



Utilização Descontrolada 
de Medicamentos

UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DE MEDICAMENTOS

UTILIZAÇÃO INSUFICIENTE DE MEDICAMENTOS

UTILIZAÇÃO INCORRETA DE MEDICAMENTOS
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Quando se faz uso de quantidades maiores do que é necessário e/ou

que está prescristo.

Quando se faz uso de quantidades menores do que é necessário e/ou

que está prescristo.

Quando se faz uso de medicamento diferente ao que é necessário

e/ou que está prescristo.



Outros
Problemas

POLIFARMÁCIA

RESISTÊNCIA A ANTIBIÓTICOS

PERIGOS À SAÚDE
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Quanto mais a pessoa toma antibióticos, maiores as chances de a
resistência se desenvolver e levar a uma versão mais grave da
doença, às vezes não tratável.

O uso incorreto de medicamentos pode levar a 10 milhões de mortes
por ano até 2050.

O uso de cinco ou mais tipos diferentes de medicamentos por
pessoa, muitas vezes, por possuir mais de um problema de saúde é
submetido ao uso de drogas que podem ser mais maléficas do que
benéficas à sua saúde.



PACIENTES

Utilizar os
medicamentos

conforme prescrições
médicas, usando de
forma consciente e
eficaz para sanar a

enfermidade ou dor.

PROFISSIONAIS
QUE REALIZAM
ASSISTÊNCIA 

EMPRESAS
FARMACÊUTICAS

Uso correto de Medicamentos | 2020

Funções de cada persona no uso

Acompanhar e
identificar se o paciente

está fazendo uso
consciente, e orientá-lo
sobre o uso correto em

quantidades, tipos e
horários das
medicações.

Fabricar os
medicamentos

corretamente, sem
adulterações e
falsificações do

produto. E realizar
conscietizações para

que a infoprmação de
uso correto, chegue a

mais pessoas.



Assumindo a Responsabilidade
O QUE FAZER O QUE NÃO FAZER
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Comprar e usar medicamentos de

acordo a prescrição médica;

Usar a quantidade conforme a receita

médica;

Procurar um médico ao sentir dores ou

mal estar;

Fazer uso consciente e correto;

Descartar em locais apropriados.

Verifique sempre o prazo de validade

dos medicamentos antes de usá-los.

Não se automedicar;

Não utilizar quantidades diferentes do

que a prescrita no receituário;

Não fazer uso de antibióticos sem

prescrição;

Não descartar remédios em locais/lixos

comuns;

Não use medicamentos com

embalagens estragadas, sem rótulo ou

bula;



Educação do Paciente

Compreensão ConformidadeConsciência
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STATUS ATUAL

STATUS ALVO

Pessoas desinformadas dos riscos do

mal uso de remédios, ingerindo

medicamentos incorretos e

prejudicando a saúde.

Informar e conscientizar o maior

número de pessoas, para que os riscos

de morte e mal uso sejam minimizados.



Saber não é o bastante,
precisamos aplicar!

BRUCE LEE



Fale conosco

ESCRITÓRIO CENTRAL
Rua Padre Adelino, 2074 - Tatuapé - SP - CEP 03303-000

E-MAIL
contato@excelentecare.com.br

TELEFONE
(11) 4873-1138
(11) 94609-6298

SITE
www.excelentecare.com.br


