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NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O USO 
RACIONAL DE MEDICAMENTOS



A definição de uso racional de medicamentos 
de  acordo  com  a  Organização  Mundial  de 
Saúde (OMS) é a seguinte: 

“administração  de  fármacos  apropriados  ao 
paciente  conforme suas  necessidades  clínicas, 
em doses  que  satisfaçam suas  características 
individuais ,  por  um  período  de  tempo 
adequado, com o menor custo para ele e para a 
comunidade”. 
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Definição



CONSEQUÊNCIA DO USO 
IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS



• O  tratamento  sendo  ineficaz  acarretará  no 
prolongamento ou piora da doença, aumento 
das  reações  adversas  e  consequências 
negativas para o paciente;

•Pacientes que realmente necessitam da terapia  
medicamentosa serão prejudicados, pela falta 
de medicamento;

•O sistema de saúde ficará congestionado, uma 
vez  que  o  paciente  necessitará  de  novas 
consu l ta s  e  a té  mesmo  inter nações 
hospitalares;

•O meio ambiente será afetado com o descarte 
inadequado dos medicamentos. 
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Consequências do Uso Irracional de Medicamentos



DICAS IMPORTANTES



• Informe  ao  profissional  da  saúde  todos  os 
medicamentos  que  faz  uso,  para  que  não 
ocorra interação medicamentosa;

• Informe os  problemas  que  você  já  teve  por 
causa de um medicamento (tais como: dor de 
cabeça, tontura, enjoo, tosse etc.);

• Nunca saia  de um consultório com dúvidas, 
tire-as  todas  durante  a  consulta,  não  tenha 
vergonha;

• Ao  receber  um medicamento,  seja  em uma 
farmácia, posto de saúde, confira o que está 
recebendo, verifique se o nome da medicação, 
a concentração e a forma farmacêutica estão 
corretos;
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Dicas Importantes



• Conferir a embalagem da medicação, verificar 
a data de validade, os aspectos da embalagem, 
se está amassada, furada, cortada;

• Antes  de  começar  qua lquer  te rap ia 
medicamentosa ,  s a iba  para  que  o 
medicamento serve;

•Leia com atenção as informações da receita e 
da bula, mas não se desespere;

•Os medicamentos nunca devem ser tirados de 
sua embalagem original;

•Ajuste o horário de acordo com sua rotina;

•Respeite  sempre  os  horários  e  a  dose  da 
medicação.  Para  isso  você  pode  utilizar 
métodos  que  o  a judem  a  l embrar.  
Ex:  programar  o  alarme  do  celular,  relógio, 
despertador,  colar  lembretes  em lugares  que 
olhe com frequência como na geladeira, cama, 
espelho entre outros;
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•Sempre  lave  bem aos  mãos  antes  de  tomar 
qualquer medicamento;

•Jamais altere a dose prescrita;

•Em caso de comprimidos, só corte-os quando 
tiver a divisão e com o auxílio do cortador de 
comprimidos;

•Mesmo com o desaparecimento dos sintomas 
da  doença ,  de ve - se  cont inuar  com  o 
tratamento pelo prazo determinado;

•Procure  imediatamente  um  profissional  da 
saúde, caso se sinta mal;

•Em  caso  de  esquecimento,  primeiramente 
procure  a  bula  e  verifique  se  existe  alguma 
orientação para este fim. De modo geral tome 
o  medicamento  a s s im  que  l embrar, 
principalmente se tiver passado pouco tempo 
do horário. A próxima dose deverá ser tomada 
no horário normal (aquele que tomaria se não 
tivesse  esquecido).  Caso  já  esteja  perto  da 
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próxima  dose,  não  dobre  a  quantidade  de 
medicamento.  Apenas  tome  a  dose  no 
horário, sem tomar a que esqueceu.
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COMO TOMAR OS MEDICAMENTOS?



•Sempre  tire  suas  dúvidas  em  relação  aos 
medicamentos com um profissional da saúde;

•Se utilizar  mais  que três  medicamentos faça 
p lani lhas  e  esquemas  para  fac i l i tar  a 
administração;

•A água  é  sempre  a  primeira  escolha  ao  se 
administrar  a  medicação,  aproximadamente 
200 ml de água, caso tenha problemas renais 
converse com seu médico;

•Alguns  medicamentos  não  fazem  efeito  se 
forem tomados com leite; 

•Chás,  sucos  e  refrigerantes  não  devem  ser 
tomados com medicamentos;
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Como tomar os medicamentos?



•Cápsulas e drágeas não devem ser trituradas 
ou  amassadas,  mas  existem exceções,  se  for 
necessário o profissional irá orientá-lo;

•Em  caso  de  soluções,  xaropes  e  emulsões 
sempre  ut i l i za r  os  medidores  que 
acompanham  a  medicação,  nunca  utilize 
utensílios domésticos para este fim. 
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QUANDO USAR FITOTERÁPICOS?



•Sempre com indicação de um profissional da 
saúde;

•Não pense que se  o  medicamento é  natural 
não  fará  mal  a  saúde,  esses  medicamentos 
podem ser perigosos, pois as plantas possuem 
várias  substâncias  que  agem  no  corpo, 
promovendo  ações  que  também podem ser 
tóxicas;

•Sempre  use  esses  medicamentos  com 
moderação. 
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Quando usar fitoterápicos?



ONDE GUARDAR OS 
MEDICAMENTOS EM CASA?



• Lugar seco, longe da umidade e da luz;

• Prefira armários fechados, caixa com tranca e 
lugares  altos,  acomode  a  medicação  da 
maneira que for mais fácil para você;

• Os  medicamentos  devem ser  guardados  em 
sua embalagem original e com bula;

• Lembre-se  que  alguns  produtos  exigem 
cuidados  especiais  no  armazenamento.  Esta 
informação pode ser obtida na embalagem ou 
na bula do produto;

• A insulina, por exemplo, deve ser armazenada 
em sua embalagem original, em geladeira (2˚C 
a  8˚C),  não  muito  próximo  do  congelador, 
pois não pode ser congelada e nem deve ser 
guardada  na  porta  da  geladeira,  pelas 
variações de temperatura.
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Onde guardar os medicamentos em casa?
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O QUE FAZER COM 
MEDICAMENTOS VENCIDOS?



• Não  jogue  medicamentos  na  lixeira  ou  no 
vaso sanitário, porque eles podem contaminar 
o meio ambiente;

• Para  descartar  os  medicamentos  você  deve 
levá-los  a  um posto  de  coleta,  muitas  vezes 
farmácias,  drogarias  e  postos  de  saúde 
possuem esse serviço. 
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O que fazer com medicamentos vencidos?



EVENTOS ADVERSOS A 
MEDICAMENTOS



A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 
reação  adversa  como:  “Qualquer  resposta 
prejudicial ou indesejável, não intencional a um 
medicamento,  a  qual  se  manifesta  após  a 
administração de doses normalmente utilizadas 
no  homem  para  a  profilaxia,  diagnóstico  ou 
tratamento de doença ou para modificação de 
função fisiológica”. 

Se você se sentir mal quando estiver tomando 
um medicamento, procure imediatamente um 
médico ou farmacêutico para avaliar o que está 
acontecendo. 

O profissional  constatando  que  é  um evento 
adverso ao medicamento, deve notificar o caso 
para a indústria farmacêutica e para a Agência 
Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA), 
agência reguladora sob a forma de autarquia de 
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Eventos Adversos a Medicamentos 



regime  especial  vinculada  ao  Ministério  da 
Saúde. 

É muito importante a notificação, pois com o 
aumento  das  notificações,  a  ANVISA e  a 
indúst r i a  f ica rá  a tenta  ao  ocorr ido  e 
consequentemente  avaliará  o  acontecimento, 
melhorando a saúde de todos. 

Como notificar? 

O  profissional  da  saúde  deverá  notificar 
diretamente  para  a  indústria  farmacêutica, 
através  do  SAC  ou  mandar  e-mail  para  o 
fabricante.  Deverá  também  notif icar  a 
ANVISA pelo sistema NOTIVISA, através do 
endereço eletrônico: www.anvisa.gov.br. 

Se o paciente quiser notificar, basta entrar em 
contato com o SAC da indústria que fabricou o 
medicamento ou mandar e-mail. 
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AUTOMEDICAÇÃO



A automedicação  é  um  problema  de  Saúde 
Pública.  Os  fatores  econômicos,  políticos  e 
culturais  contribuem  com  o  crescimento  e 
difusão dessa prática. 

A automedicação pode ser entendida como uso 
de  medicamentos  sem  intervenção  de  um 
profissional  habilitado,  como um médico  ou 
farmacêutico,  no  diagnóstico,  prescrição  e 
acompanhamento do tratamento.

Intoxicação, perda da eficácia e eficiência dos 
medicamentos é o que mais ocorre por conta 
da automedicação. 

Seu  amigo,  parente,  vizinho  pode  ter  um 
problema de saúde parecido com o seu e tomar 
determinado  medicamento,  isso  não  significa 
que esse tratamento será bom para você, pois 

cada medicamento reage de uma forma em um 
organismo. 

Cuidado! Medicamento é coisa séria. 

Diga não a AUTOMEDICAÇÃO.
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