


No e-saúde você encontrará dicas práticas de cuidados 

com a saúde para que você possa viver mais e melhor. 

Na edição de maio/2022, vamos falar sobre o tema:

Olá! 

Confira! 
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FOTO CECOMSAER 

Uso Racional de Medicamentos 



1. O que é uso racional 
de medicamentos?

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entende-se que há uso racional de medicamentos

quando pacientes recebem medicamentos para as suas condições clínicas em doses adequadas às suas

necessidades individuais, por um período apropriado e ao menor custo para si e para a comunidade.
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O uso irracional de medicamentos é um
dos maiores problemas em nível mundial.

A OMS estima que mais da metade de todos os
medicamentos são prescritos, dispensados ou
vendidos de forma inadequada.
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O uso irracional de medicamentos é um
dos maiores problemas em nível mundial.

A OMS estima que mais da metade de todos os
medicamentos são prescritos, dispensados ou
vendidos de forma inadequada.

2. Exemplos de uso irracional 
de medicamentos: 

Automedicação e uso de diversos medicamentos ao 

mesmo tempo, sem acompanhamento profissional; 

Uso inadequado de antibióticos - para indicações 

clínicas e/ou dosagens inapropriadas; 

Excesso do uso de medicamentos injetáveis quando 

formulações orais seriam mais apropriadas; e
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A OMS estima que mais da metade de todos os
medicamentos são prescritos, dispensados ou
vendidos de forma inadequada.

Não seguir o tratamento prescrito conforme 

a orientação do profissional de saúde. 

O uso excessivo, indevido ou o sub

uso de medicamentos resulta em

riscos para a saúde, além de

desperdício de recursos financeiros.

2. Exemplos de uso irracional 
de medicamentos: 
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3. Riscos da Automedicação 

A automedicação e do uso indiscriminado de

medicamentos podem mascarar doenças

graves, provocar interações medicamentosas

perigosas, além de haver risco de dependência

e abuso de medicamentos. O uso

indiscriminado de antibióticos durante um

longo prazo pode promover resistência a

microorganismos e, consequentemente, a

ineficácia do tratamento em infecções futuras.

ATENÇÃO! 
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4. Para que servem os 
Medicamentos? 

Medicamentos são produtos que servem para:  

Controlar doenças crônicas e reduzir o risco de 
complicações (por exemplo, medicamentos 
para pressão alta, asma e diabetes); 

Aliviar sintomas ou sinais (por exemplo, 
medicamentos contra dor e febre); 
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Recuperar a saúde (por exemplo, antibióticos);

4. Para que servem os 
Medicamentos? 

Prevenir o aparecimento de doenças (por exemplo, vacinas); e

Auxiliar no diagnóstico de doenças (por exemplo, 
contrastes utilizados em radiologia e outros exames). 
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5. Como armazenar 
medicamentos ?

Há medicamentos que devem ser guardados

em geladeira. Nesse caso, devem ser

guardados em caixa plástica fechada, na

parte interna da geladeira (nunca na porta)

para evitar variações de temperatura.

Os medicamentos devem sempre ser devem

sempre ser protegidos da luz, da umidade e

do calor. Mantenha-os em sua própria

embalagem (caixa) e com a sua bula.
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Durante uma consulta,
não esqueça de informar: 

Durante uma consulta,
não esqueça de informar: 
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Problemas que você já teve por causa de algum
medicamento (enjoo, dor de cabeça, tontura);

Se você é alérgico a algum medicamento;

Doenças que você ou alguém 
da sua família possui;

Todos os medicamentos que que você 
usa, tendo eles sido receitados ou não; 
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Se você está ou pretende ficar grávida; e

Se pratica de atividades físicas.

Se é fumante e/ou ingere bebida 
alcoólica e com que frequência; 

Os nomes dos medicamentos que você 
não conseguiu utilizar e o motivo;
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Algumas dúvidas sobre o uso de

medicamentos são muito frequentes. Não

deixe de esclarecê-las com o profissional

prescritor no ato da consulta e/ou com o

farmacêutico na aquisição do medicamento.
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Como tomar? Com alimentos, em 
jejum, antes ou depois de refeições; 

Em que horários tomar? 
Quantas vezes ao dia?  

Qual a dosagem? 

Por quanto devo usar o medicamento? 

Quais efeitos indesejáveis que o medicamento 
pode causar? Como diminuí-los ou evitá-los?
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Como saber se o medicamento 
está ou não fazendo efeito?

Posso dirigir veículos, operar máquinas e
executar tarefas que requerem concentração
enquanto estiver utilizando o medicamento?

O que fazer se tomar uma dose exagerada, 
se trocar o medicamento ou se esquecer de 
usá-lo no horário previsto? 
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Há medicamentos que devem ser guardados

em geladeira. Nesse caso, devem ser

guardados em caixa plástica fechada, na

parte interna da geladeira (nunca na porta)

para evitar variações de temperatura.

#FicaDica
Confira algumas recomendações e cuidados importantes 
que devemos ter em relação ao uso dos medicamentos: 

O alívio da dor ou o desaparecimento dos

sintomas não significa a cura da doença. A

interrupção do tratamento antes do prazo pode

resultar no agravamento da doença.

Leia a bula com atenção. Verifique se o

medicamento é de uso interno (uso oral ou

injetável) ou de uso externo (pomadas, cremes,

solução para uso nos olhos e ouvidos).
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#FicaDica

Caso observe algum sintoma indesejado,

relate imediatamente ao profissional de

Saúde que lhe receitou o medicamento

Não abra cápsulas, quebre ou tente dividir

comprimidos. Use seus medicamentos

conforme a receita, as informações da bula

e as orientações do profissional de saúde.

Alguns medicamentos, após serem abertos ou

preparados, têm sua validade diminuída. Por isso, é

importante fechar bem a embalagem após seu uso.
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Há medicamentos que devem ser guardados

em geladeira. Nesse caso, devem ser

guardados em caixa plástica fechada, na

parte interna da geladeira (nunca na porta)

para evitar variações de temperatura.

#FicaDica
Descarte em local apropriado as “sobras”

dos medicamentos líquidos, tão logo o

tratamento seja concluído, mesmo que

ainda esteja dentro do prazo de validade.

Caso observe alguma alteração no medicamento (cor, cheiro,

falta de algum comprimido na embalagem, etc.) informe a

Vigilância Sanitária local ou, se preferir, notifique à Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio do site:

https://www16.anvisa.gov.br/notivisaServicos/cidadao/notificacao/evento-adverso
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O uso de medicamentos é parte de um tratamento

que deve ser iniciado após o diagnóstico ser feito.

Por isso, somente Médicos e Cirurgiões-dentistas,

devidamente habilitados, têm condições de

prescrever corretamente uma medicação.

O Farmacêutico é o profissional capacitado para

orientar sobre o uso correto dos medicamentos.

Procure-o quando for a uma farmácia e peça

orientação sobre os medicamentos. Assim você

não colocará sua saúde em risco.

#FicaDica
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Na Força Aérea Brasileira
acreditamos que cada pessoa

deve ser cuidada de forma
integral. Por isso, contamos
com um serviço completo de

cuidados com a saúde e apoio
aos beneficiários para que eles
possam viver mais e melhor.

Você ou algum familiar se identifica 

com um desses problemas ?

Nós podemos ajudar! 
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É a nova porta de entrada dos beneficiários da Força Aérea

Brasileira no Sistema de Saúde da Aeronáutica. Com o CAIS,

ampliamos o espectro do nosso serviço de atenção e agora,

contamos com a presença de uma equipe multidisciplinar

composta por médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos,

entre outros profissionais de saúde, oferecendo diversos tipos de

serviços a partir de um modelo de cuidado integral e coordenado,

moderno e adequado às necessidades dos beneficiários.

VOCÊ CONHECE O CAIS? 

CAIS significa Centro de Atenção Integral à Saúde. 

FOTO CECOMSAER 
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