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de Medicamentos. ViDAL Vademecum oferece a 
universidades, hospitais, faculdades, médicos de 
cuidados primários e farmacêuticos acesso online e/ou 
integrado.

Seu conteúdo se baseia em fontes oficiais das principais 
agências reguladoras de medicamentos de todo o mundo 
e tem como objetivo fornecer informações seguras e 
adaptadas aos produtos farmacológicos locais que são 
acessados pelos profissionais em sua prática diária. 

Revisão automática da prescrição
Melhora da segurança do paciente:
   - Prevenção contra erros de medicação e erros 

humanos
   - Tratamento apropriado com base no perfil do 

paciente
   - Maximização da eficácia e da segurança dos 

tratamentos
   - Diminuição dos reingressos
Apoio ao Credenciamento Hospitalar (MMU)
Familiarização em tempo real com os medicamentos 
incluídos no Formulário/Quadro Básico
Disponibilidade de um recurso online em espanhol 
para consulta
Substituição de medicamentos por indicação ou 
princípio ativo ATC
Acesso a equivalências estrangeiras
Adaptação de tecnologias avançadas e dados 
estruturados, com padrão de nível mundial
Fácil incorporação ao sistema hospitalar atual ou 
futuro
Permite salvar a análise para futura atualização, além 
da impressão do relatório de análise

Análise da prescrição e 
das informações clínicas 
sobre medicamentos

Análise da prescrição – Permite que você 
verifique a segurança de uma prescrição 
farmacológica, detectando qualquer problema 
com os medicamentos, bem como os riscos 
relacionados ao perfil fisiopatológico do 
paciente, alertando o usuário sobre possíveis 
interações medicamentosas, princípios ativos 
redundantes, incompatibilidades 
físico-químicas, contraindicações, precauções, 
posologia e alergias.

Informações clínicas sobre medicamentos –
Acesso a informações clínicas de referência 
sobre medicamentos, em portugues, com base 
em fontes de referência nacionais e 
internacionais.
Monografias por denominação genérica e por
princípio ativo ATC.
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ViDAL Vademecum é a empresa líder 
na Espanha e América Latina em 
informática de saúde, especializada 
em Módulos de Apoio à Decisão 
Clínica e Bases de Dados Estruturadas 
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Solicite uma versão de avaliação gratuita HOJE mesmo!
Para obter mais informações, entre em contato com seu representante Ovid ou envie um e-mail para

ventaslatam@wolterskluwer.com

es.vidal-dis.com/solutions/ |  vidal-group.net/ | comercial@vademecum.es 

 

 

MEDICAMENTO - MEDICAMENTO
Interações medicamentosas
Princípios ativos redundantes

Incompatibilidade físico-química

Classe | Molécula

Dose mínima | Dose máxima

MEDICAMENTO - PACIENTE
Contraindicações | Precauções

MEDICAMENTO - ALERGIAS

MEDICAMENTO 

RISCOS ESPECÍFICOS

- DOSE

Monitoramento do paciente
Interações com alimentos e ervas

Indicação / princípio ativo 

GÊNERO - IDADE - PESO - ALTURA
SEMANAS DE GRAVIDEZ - AMAMENTAÇÃO 

CLAREAMENTO DE CREATININA 
PATOLOGIAS CIE-10

SUBSTITUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS

Idoneidade da prescrição
Prescrição e tratamento – Denominação genérica
Perfil fisiopatológico – Patologias, alergias e dose


