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Perigos da automedicação
1.

Os medicamentos possuem papel fundamental para a sobrevivência da hu-
manidade. Do alívio de um sintoma de resfriado ao tratamento de doenças 
complexas como um câncer, eles melhoram muito a qualidade de vida.

A diminuição dos preços, a variedade e a facilidade de acesso certamente 
beneficiaram bilhões de vidas ao longo da história, mas também estimula-
ram a cultura da automedicação. Só para você ter uma ideia, dados do Siste-
ma Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas, da Fundação Oswaldo 
Cruz, indicam que, no Brasil, sete em cada dez pessoas se automedicam sem 
orientação.

Claro que isso não significa que você deva consultar um médico toda vez 
que sentir uma simples dor de cabeça, uma azia ou uma má digestão. No 
entanto, a automedicação indiscriminada, como vem acontecendo nos dias 
de hoje, pode trazer prejuízos irreversíveis à saúde do paciente. Vamos 
exemplificar.
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Uma pessoa está com uma espécie de vermelhidão e coceira na pele. Ela 
passa no médico, que indica um tratamento à base de corticoide por uma 
semana. Agora, toda vez que o paciente apresentar a mesma alergia, não 
precisará passar pelo médico novamente, basta tratar com esse mesmo me-
dicamento e da mesma maneira, certo? Errado! 

O corticoide, se administrado durante longos períodos e sem acompanha-
mento médico, pode provocar distúrbios hormonais e até problemas mais 
graves. A pessoa pode começar a ter espinhas e ganhar peso (como gordura 
abdominal, que é um tipo perigoso de gordura), por exemplo. Mas como 
esses são sintomas inespecíficos, ela pode não associar ao uso excessivo do 
medicamento, então continua tomando e comprometendo cada vez mais 
sua saúde.

As consequências da administração irracional de medicamentos não param 
por aí. Entre outros prejuízos que a automedicação pode trazer estão a 
intoxicação, o agravamento de doenças, efeitos da interação entre mais de 
um medicamento (com um anulando o efeito do outro ou causando um 
efeito adverso grave), dependência química, erro no tratamento da doença 
entre outros.

Por outro lado, imagine que caos seria se toda vez que tivéssemos dores de 
cabeça, azias, má digestão ou estivéssemos resfriados, precisássemos pri-
meiro passar pelo médico para depois conseguir prescrição de um medica-
mento para alívio de sintomas simples.

Claro que se eles persistirem, a recomendação é sempre procurar um médi-
co. O nosso objetivo aqui não é estimular a automedicação, mas promover 
a consciência e o bom senso. Precisamos reconhecer as situações em que 
podemos comprar um  medicamento sozinhos e as que exigem orientação 
médica. Uma dor de cabeça é um sintoma muito comum para muita gente. 
Mas se você raramente sente e sem motivo aparentemente surge uma dor 
forte, é o caso de procurar um médico!

Consequências da administração irracional
2.

MEDICAMENTOS SEM PRESCRIÇÃO
São medicamentos utilizados por curto período de tem-
po e que têm baixo potencial de risco, se administrados 
corretamente. Os genéricos têm tarja amarela e a letra 
‘G’ em azul marinho. Além da tarja amarela, eles podem 
ter outras tarjas que indicam a necessidade de prescrição 
conforme você vê no próximo box. Os que só têm a tarja 
amarela podem ser vendidos sem prescrição. São, em 
geral, indicados para tratar resfriados, azia, má digestão 
e dores comuns (de dente, muscular, de cabeça etc.).
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De acordo com o regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), as pessoas podem tratar doenças, sinais ou sintomas com medi-
camentos aprovados para venda sem prescrição de receita médica. Esses 
medicamentos devem:
 
• ter segurança, qualidade e eficácia comprovadas; 
• ser utilizados no tratamento de algumas doenças crônicas ou recorren-

tes (após um diagnóstico médico inicial);
• conter informações sobre modo de usar, efeitos colaterais, interações 

medicamentosas, precauções e advertências; 
• orientar sobre a duração do tratamento e quando o profissional de 

saúde deverá ser procurado.

A intoxicação medicamentosa ocorre principalmente devido à ingestão de 
altas doses de medicamentos ou à automedicação sem orientação médica. 
Em geral é considerado um quadro grave com risco de morte. O primeiro 
passo é saber reconhecer os sintomas. Para ajudar, elaboramos uma lista 
com os principais:

• Convulsões;
• Vômitos;
• Diarreias;
• Sonolência;
• Queimação na boca e no estômago;
• Mudança na cor dos lábios;
• Perda da consciência;
• Paralisia;
• Suor excessivo;
• Dificuldade para respirar;
• Confusão mental;
• Perda de equilíbrio.

MEDICAMENTOS COM PRESCRIÇÃO
Estão divididos em dois grupos – sem retenção de 
receita (tarja vermelha, com os dizeres “VENDA 
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA”) e com retenção (tarja 
vermelha ou preta, com os dizeres “VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA SÓ PODE SER VENDIDO COM 
RETENÇÃO DA RECEITA” ou “O ABUSO DESTE ME-
DICAMENTO PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA”).

VOCÊ CONHECE O CONCEITO DE 
AUTOMEDICAÇÃO RESPONSÁVEL?

Intoxicação medicamentosa
3.

Se uma pessoa apresentar mais de um 
sintoma e suspeitar de que se trata de 
um quadro de intoxicação por medi-
camentos, deve buscar o atendimento 
médico rapidamente, levando consigo a 
embalagem e bula do medicamento.
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Passo 1
Ao identificar os sintomas, 
é necessário acionar o serviço 
de emergência local. 

Passo 2
Em caso de intoxicação por contato, lave o lo-
cal com água corrente. Se a intoxicação atingiu 
os olhos, lave por 15 minutos e cubra com pano 
limpo até a chegada do atendimento .

Passo 3
Em caso de intoxicação por ingestão, consulte a bula, 
pois nem sempre é indicado induzir o vômito. Alguns 
medicamentos têm inclusive orientações específicas que 
levam em conta o tipo e o tempo que levou para a pes-
soa começar a sentir sintomas após a ingestão, por isso 
é fundamental seguir a bula. Não ofereça nada para ele 
comer ou beber.

Passo 4
Fique atento à respiração e não faça em hi-
pótese alguma respiração boca a boca, para 
evitar complicações tanto para você como 
para a pessoa que sofreu a intoxicação.

Passo 5
Encontre a embalagem do medicamento (se pos-
sível juntamente com a bula) para que o atendi-
mento médico seja preciso.

O que fazer em caso 
de suspeita de intoxicação

Como evitar a intoxicação medicamentosa

• Não se automedique sem orientação;
• Não administre doses mais elevadas que o recomendado;
• Mantenha os medicamentos fora do alcance das crianças (elas são alvos 

recorrentes de intoxicação);
• Leia as orientações da bula;
• Siga as recomendações médicas;
• Opte pelo tratamento com medicamentos fracionados, que utilizada 

apenas a quantidade correta para o período;
• Não utilize medicamentos vencidos.

Ainda que seja possível fazer o uso consciente da automedicação, é preciso 
alertar que mesmo os medicamentos sem tarja não são livres de riscos. 
Exatamente por não existir restrição na venda, muitos abusam na ingestão, 
o que pode, SIM, levar a quadros graves de intoxicação. Por isso, é funda-
mental seguir a recomendação de tratamento da bula ou do farmacêutico. 
Atualmente, no Brasil, os medicamentos que mais causam intoxicação – seja 
pela automedicação, seja pelo consumo em excesso – são os ansiolíticos, 
sedativos, tranquilizantes, anticonvulsivantes, antigripais, antialérgicos, an-
tidepressivos e anti-inflamatórios.

A bula tem papel fundamental para impedir a ocorrência de quadros de 
intoxicação. Leia sempre antes de consumir um medicamento e siga as ins-
truções rigorosamente.
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O que são interações medicamentosas?
4.

Você já deve ter escutado por aí sobre essa tal de interação medicamentosa, 
mas provavelmente não parou para pensar no impacto que ela tem sobre 
nossas vidas. A verdade é que as interações entre medicamentos e outras 
substâncias estão mais presentes no nosso cotidiano do que imaginamos.
 
Resumidamente, interação medicamentosa é a combinação entre medica-
mentos que pode ter respostas (farmacológicas ou clínicas) diferentes do 
efeito que esses medicamentos teriam se administrados individualmente. 
Essas respostas podem ser benéficas ou prejudiciais à saúde.

Qualquer pessoa que faça uso regular de algum medicamento deve tê-lo 
sempre em mente para informar ao médico quando for iniciar um outro 
tratamento.

As interações medicamentosas prejudiciais ocorrem principalmente em de-
corrência da automedicação indevida ou por erros na prescrição médica. 
Entre as consequências dessa interação estão a intoxicação, a anulação do 
efeito terapêutico e a ocorrência de reações adversas.

Nem sempre a interação medicamentosa é prejudicial ao tratamento. Mui-
tas vezes, conhecendo os efeitos dessa interação, o médico faz uso da inte-
ração para aperfeiçoar o tratamento do paciente. Um medicamento pode 
ser usado, por exemplo, para amenizar as reações adversas de um outro, 
sem interferir na sua eficácia. Tal combinação, entretanto, só pode ser pres-
crita por um médico ou quando o próprio medicamento está associado a 
outro na sua composição.

AS INTERAÇÕES TAMBÉM PODEM ACONTECER 
COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS, COMO 
ALIMENTOS OU BEBIDAS ALCOÓLICAS.

NÃO SE ESQUEÇA DE LER SEMPRE A BULA E SE 
INFORMAR COM UM MÉDICO!

Uma pessoa que faz uso de um 
medicamento contínuo, por exem-
plo, certo dia sente dores de ca-
beça e toma outro medicamento 
para aliviar o sintoma. Necessa-
riamente existirá uma interação 
medicamentosa? Não dá para 
saber com certeza. Mas sempre 
existe o potencial de um me-
dicamento influenciar, reduzir 
ou até anular a ação do outro. 
Em alguns casos, como durante 
um tratamento oncológico, por 
exemplo, o efeito de anular uma 
medicação quimioterápica pode 
ter consequências gravíssimas.
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Medicamentos vencidos: 
armazenamento e descarte

5.

A maior parte das pessoas já ingeriu, pelo menos uma vez na vida, medi-
camentos vencidos ou prestes a vencer. Se você observar naquele seu can-
tinho dos medicamentos, é possível que parte deles já esteja com o prazo 
de validade ultrapassado. Ouve-se por aí que medicamentos vencidos não 
causam efeito, mas não causam nenhum mal, então não tem problema to-
mar. Será que é verdade?

Queremos acabar de vez com essa dúvida. A resposta: não se deve tomar 
medicamentos vencidos. Um medicamento vencido pode não ter o efeito 
esperado, o que, sem dúvida, irá comprometer o tratamento da pessoa que 
o ingeriu. Mas também pode causar problemas mais graves, como os qua-
dros de intoxicação que mencionamos anteriormente.

Resumindo, a recomendação é simples: se o medicamento estiver vencido, 
não tome em hipótese alguma; separe-o do restante e faça o descarte ade-
quado, ou seja, não jogue no lixo comum. Boa parte das farmácias, hospitais 
e postos de saúde recebem e realizam a destinação correta de medicamen-
tos vencidos e de insumos como seringas e afins.
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Encontre este e os demais fascículos já publicados no site: 

drauziovarella.com.br/medicamentos-genericos

• Volume 1 - Tudo sobre Medicamentos

• Volume 2 - Medicamentos Genéricos

• Volume 3 - Identificando Medicamentos

• Volume 4 - Entendendo a Bula

COMO REALIZAR O DESCARTE 
ADEQUADO DO MEDICAMENTO
Vá a farmácias, hospitais ou postos de saúde próximos à 
sua casa e pergunte se eles possuem programas de des-
carte de medicamentos. Se nenhum possuir, procure as 
Unidades Básicas de Saúde locais e oriente-se sobre como 
proceder. Os resíduos têm como destinação final aterros 
industriais ou incineração diferentes dos que recebem 
lixo comum, dependendo da política do município.

ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS
Cada um tem seu cantinho dos medicamentos. Ele pode 
ter a sua cara, mas é preciso seguir algumas orientações:
• Mantenha os medicamentos protegidos da luz;
• Coloque-os em local seco. Cozinhas e banheiros não 

são boas opções;
• Procure conservá-los em temperaturas inferiores a 

25°C, mas observe a recomendação da bula. Em casos 
especiais é necessário até manter o medicamento na 
geladeira;

• Deixe-os em locais limpos, para não juntar poeira, 
mofo ou pragas; 

• De tempos em tempos, verifique os prazos de vali-
dade e, caso estejam ultrapassados, dê a destinação 
adequada;

• Por fim, leia sempre a bula e informe-se sobre arma-
zenamento, validade e descarte de medicamentos que 
possam ter alguma orientação específica.
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SAIBA MAIS

“O GENÉRICO 
MAIS CONSUMIDO 
DO BRASIL” 1

1. Fonte: IMS Health MAT, dados de outubro/17 

  (PMB+NRC) Mercado Genéricos


