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Automedicação 

 
 A automedicação é o uso de medicamentos sem prescrição 

médica e escolhidos por vontade própria, com a ajuda de 
pessoas leigas ou influenciado por propagandas, sem a 
orientação de um profissional da saúde. 

 

 Medicamentos de venda livre podem ser prescritos e vendidos 
com orientação de um farmacêutico. 
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Automedicação 
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Automedicação 

  

 Riscos da Automedicação: 

 

 Reações Alérgicas; 

 Resistência Bacteriana; 

 Mascarar Doenças mais Graves; 
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Automedicação: Riscos 
 

 

1) Reações Alérgicas: 
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Automedicação: Riscos 

 Reações alérgicas (Síndrome de Stevens-Johnson):  

 Distúrbio sistêmico de pele e membranas mucosas relacionado a 

diversos fatores, tais como infecções virais ou bacterianas e, 

principalmente, a administração de medicamentos, em geral 

analgésicos e antibióticos. 
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Automedicação: Riscos 

Medicamentos de uso tópico também podem 
gerar reações adversas graves. 
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Automedicação: Riscos 

2) Provocar resistência da bactéria ao 
medicamento: 
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Automedicação: Riscos 

3) Mascarar doenças mais graves: 
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Conseqüências do Uso Inadequado  

Segundo o SINITOX, em 2009 foram 
registrados aproximadamente 80 mil casos de 
intoxicação!!!! 

21 mil casos de  intoxicações por 
medicamentos 51 óbitos 

 
 Principais causas? 
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Quais são os agentes que mais causam 
intoxicação? 
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Uso Correto de medicamentos 

 

 Nome do medicamento; 

 Dose; 

 Horário e tempo de tratamento; 

 Data de validade; 

 Leia a bula; 

 Armazenamento; 

 Consulte um farmacêutico. 
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13 de Abril de 2011 – Cruzeiro do Sul - AC 
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Pílula do Dia Seguinte 
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Pílula do dia seguinte 

 Só deve ser usado em emergências! 

 Não é um método abortivo! 
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Pílula do dia seguinte 

 Não previne contra DST. 
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 Efeitos Colaterais: 

 

 Alteração no ciclo menstrual e do tempo de ovulação; 

 Dor de cabeça; 

 Sensibilidade nos seios; 

 Náuseas e vômitos. 

 

Pílula do dia seguinte 

Nem sempre surte 

resultados e  

pode ter efeitos 

colaterais intensos 
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Anabolizantes 
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Anabolizantes 

 São medicamentos fabricados para substituírem 
o hormônio masculino testosterona. 
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ANABOLIZANTES - Homens 

 Atrofia testicular; 

 Infertilidade; 

 Impotência; 

 Agressividade; 

 Ginecomastia; 

 Calvície;  

 Acne. 
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ANABOLIZANTES - Mulheres 

 Hirsutismo; 

 Distúrbios menstruais; 

 Perda de cabelo; 

 Engrossamento da voz. 
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ANABOLIZANTES – Homens e Mulheres 

 Em adolescentes de ambos os sexos, também pode 
ocorrer parada prematura do crescimento, tornado-os 
mais baixos que outros, não usuários de anabolizantes. 

 
A parada brusca do uso de anabolizantes também pode 
produzir sintomas como depressão, fadiga, insônia, 
diminuição da libido, dores de cabeça, dores 
musculares e desejo de tomar mais anabolizantes. 
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ANTES DEPOIS 
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Medicamentos para Emagrecer 
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Medicamentos para Emagrecer 

 

 São medicamentos utilizados com a finalidade de 
inibirem o apetite e a sensação de fome; 

 

 Anfetaminas são os mais utilizados. Lembrando que em 
2010 a ANVISA proibiu a venda desses medicamentos 
no Brasil. 

Acompanhamento Médico 
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Medicamentos para Emagrecer 

 Efeitos Colaterais do Uso Prolongado: 

 
 Irritabilidade; 

Depressão; 

Cefaléia; 

Confusão mental; 

Alucinações; 

Aumento da pressão arterial, taquicardia, 
batimentos irregulares do coração; 

Disforia (uma mistura de humor instável, euforia, 
irritação, agressividade e depressão). 
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Medicamentos para Emagrecer 

 Efeito “Sanfona” 

32 



 

ANOREXIA 
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Anorexia 

 

Doença de Fundo Psicológico; 

Transtorno Alimentar; 

Mulheres (Adolescência – Principalmente entre 12 a 19 anos); 

 

   É o comportamento persistente que uma pessoa 
apresenta em manter seu peso corporal abaixo dos 
níveis esperados para sua estatura, juntamente a uma 
percepção distorcida quanto ao seu próprio corpo, que 
leva o paciente a ver-se como "gordo". 
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Anorexia 

Conseqüências da anorexia: 
 

 - Problemas psicológicos ; 

- Pele seca e amarelada por causa da desnutrição ; 

- Bradicardia (freqüência cardíaca baixa); 

- Arritmia cardíaca, causada pela deficiência de potássio;  

- Problemas gastrointestinais; 

- Ausência de menstruação e infertilidade temporária por causa da diminuição dos 

hormônios femininos; 

- Pressão arterial baixa - menor que 8/5;  

- Hipotermia (baixa temperatura corporal - menor que 35,5º C);  

- Desidratação ocasionada pela má ingestão de alimentos e líquidos.  
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Anorexia 

38 



Anorexia 
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Anorexia 
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Medicamentos e a Internet 
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Medicamentos e Internet 

Venda de medicamentos: 

 

 Falsificados; 

 Adulterados; 

 Concentração incorreta; 

 Contaminado; 

 Prometem curas 
milagrosas. 
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Medicamentos e Internet 

Os sites que vendem medicamentos devem ter: 

  o final “.com.br”; 

  todos os dados da farmácia; 

  documentos necessários para seu 
funcionamento; 

  dados do farmacêutico responsável e um meio 
de contato com ele. 
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Medicamentos e Internet 
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Medicamentos e Internet 
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    Medicamentos Falsificados 

46 



47 



48 



49 



Medicamentos 

  

 Referência; 

 

 Genérico; 

 

 Similar. 
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Medicamento Genéricos 
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 Os custos para se colocar um medicamento no 

mercado giram em torno de US$ 800 milhões a 

US$ 1 bilhão, com até dez anos de pesquisas até 

seu lançamento. 

 

Curiosidade 
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Dicas Importantes 

54 

 Procure não usar medicamentos por conta própria, pode ser prejudicial 

à sua saúde. 

 

 Quando for comprar um medicamento, solicite a explicação do 

farmacêutico quanto às reações adversas e o modo correto de 

administração. 

 

 Toda farmácia necessita de um farmacêutico, pois ele é o responsável 

pelo estabelecimento. Você poderá reconhecê-lo pelo crachá, ou por 

qualquer outra  identificação em seu jaleco, em que deverá estar escrito 

“Farmacêutico”. 

 



Projeto CRF-Pr Júnior nas Escolas 

 

Muito Obrigado!! 
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