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 Quantas vezes pedimos sugestão de um 
familiar, amigo ou até vizinho para resolver aquele 
probleminha de dor de cabeça, náuseas ou até 
uma simples febre? Pedir aquele analgésico para 
aliviar dores que você nem sequer imaginou a 
origem. O que não sabemos é que através dessa 
atitude estamos nos submetendo a um problema 
maior ainda.

 A automedicação acontece pelo uso de 
medicamentos sem orientação de um profissional 
de saúde ou sem prescrição médica. Essa prática é   
responsável por danos à saúde que geram hospi-
talização e, em casos mais graves, até intoxica-
ções.

  Quando você tem algum sintoma desagra-
dável, qual é o seu primeiro pensamento para 
solucionar este problema? A maioria pensa logo 
em ir à farmácia, e lá encontra uma diversidade de 
medicamentos de venda livre, ou seja, que podem 
ser vendidos sem a existência de uma prescrição 
médica. É aí onde mora o perigo. O uso incorreto é 
prejudicial à saúde.

Conheça algumas consequências que essa 
atitude pode lhe trazer:

 O diagnóstico errado do problema gera a 
escolha de um tratamento ineficaz para o caso;

 A interação com outros medicamentos já 
utilizados pode potencializar ou anular seus efei-
tos terapêuticos;

 Surgimento de reações adversas, ou seja, 
reações indesejadas e inesperadas com o uso de 
medicamento, que são danosas à saúde e dificil-
mente identificadas, além das reações alérgicas 
(resposta imunológica exacerbada contra o medi-
camento exposto);

 Mascarar o diagnóstico de outras doenças 
na fase inicial pela semelhança de sintomas mani-
festados por uma virose, como exemplo: dor de 
cabeça, dor no corpo, febre, cansaço;

 Alguns medicamentos são contra-indica-
dos para pacientes que já possuem alguma 
doença diagnosticada, sendo de conhecimento 
apenas de profissionais da saúde.

Quando se trata da saúde a medida mais simples 
e eficaz é a informação, preferencialmente forneci-
da por um profissional da saúde, que permite a 
identificação dos sintomas e a orientação sobre a 
forma correta de realizar o tratamento, bem como 
acompanhar o paciente até a sua recuperação.

Diga NÃO a automedicação. Cuide da sua saúde!
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