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OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO POR ANALGÉSICOS ISENTOS DE 

PRESCRIÇÃO 
 

 

RESUMO- A prática da automedicação e o uso irracional de medicamentos estão bastante difundidos no Brasil, 

a procura por atendimento à farmácia representa a primeira opção para resolver um problema de saúde em inúmeras 

ocasiões, especialmente os sintomas mais comuns. A maior parte dos medicamentos consumidos pela população 

é vendida sem receita médica, resultando em problemas secundários ocasionados por essa prática inadequada e 

abusiva. As classes farmacológicas que estão envolvidas na automedicação são os denominados fármacos de venda 

livre de prescrição (MIPs), e vários fatores contribuem para a inferência da prática de se automedicar, como fatores 

culturais, financeiros e sociais. O objetivo do presente trabalho foi coletar dados na literatura para conhecer os 

riscos da prática da automedicação e suas consequências do uso irracional de fármacos por conta própria. Segundo 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) 15 a 20 % dos orçamentos dos hospitais são gastos para lidar com as 

complicações causadas pelo uso incorreto de medicamentos. Portanto a intervenção farmacêutica é o principal 

fator para o sucesso e a segurança da terapia contribuindo para o uso racional de medicamentos e amenizando 

problemas relacionados ao uso inadequado de fármacos, beneficiando toda a população, proporcionando 

assistência farmacêutica em geral. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Automedicação. Analgésicos. Assistência Farmacêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O padrão de consumo de fármacos no Brasil é fortemente influenciado pela falta de 

controle em toda a cadeia de disponibilização, desde a produção até a comercialização, levando 

ao consumo abusivo e irracional de produtos de venda livre e mesmo dos que necessitam de 

receituário médico. Como consequência, verifica-se o crescimento de casos de intoxicação e 

envenenamento, o que sugere inadequações na produção, na circulação ou no uso de produtos 

farmacêuticos.  

Este trabalho foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica, utilizando como 

material de pesquisa artigos científicos e livros. Foram analisados os riscos dos medicamentos 

isentos de prescrição (MIPs) com ênfase nos analgésicos, o qual constatou a dipirona, Ácido 

Acetilsalicílico (AAS) e o paracetamol como os medicamentos mais utilizados na 

automedicação pela população.  

De acordo com dados da OMS, os hospitais gastam de 15% a 20% de seus orçamentos 

para lidar com os problemas relacionados ao mau uso de medicamentos, que podem levar a 

importantes agravos à saúde dos pacientes, com relevantes repercussões econômicas e sociais 

e sendo considerado atualmente um importante problema de saúde pública.  

Estudos revelam que os fármacos com ação analgésica estão entre os mais utilizados 

pela população brasileira. Pesquisa realizada por Arrais e colaboradores (1997) mostrou a 

dipirona em primeiro lugar na incidência de uso de analgésicos na automedicação seguido do 

ácido acetilsalicílico, diclofenaco e logo após paracetamol.  

Dentre os principais riscos da automedicação por analgésicos mencionados neste 

trabalho, destacam-se infecções respiratórias altas, dor de cabeça e dispepsia/má digestão. O 

AAS tem ação anticoagulante, seu uso indiscriminado por causar hemorragias fatais, de 

semelhante modo, a dipirona usada incorretamente pode causar anemia hemolítica e aplasia de 

medula óssea, dentre outros que serão relatados.  

Este trabalho visa promover o conhecimento dos riscos da automedicação por 

analgésicos livres de prescrição. 

 

 

 

 

 



 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O uso da metodologia compõe um importante instrumento de caracterização de uma 

pesquisa mediante o emprego de métodos e técnicas específicas, para obtenção do 

conhecimento de estudo. O referente trabalho tem como abordagem a elevada procura pelos 

analgésicos livres de prescrição e seu consumo desenfreado, que tem seu uso estabelecido na 

cultura popular.  

Por serem isentos de prescrição levam ao aumento indiscutível da prática da 

automedicação, e a venda indiscriminada acaba por aumentar cada dia mais os riscos da 

ocorrência de reações adversas e tóxicas a medicamentos (FERNANDES; CEMBRANELLI, 

2014). Além de ressaltar a importância da assistência farmacêutica no momento da aquisição 

dos mesmo pelo cliente.  

O referente trabalho é constituído de instrumentos básicos como pesquisas de revisão 

bibliográficas através da plataforma de busca Scielo - Scientific Electronic Library Online e 

livros que implicam na reflexão sobre o aumento da automedicação, em especial dos 

analgésicos isento de prescrição médica, sendo uma pesquisa de caráter qualitativa para 

alcançar os objetivos pré-estabelecidos.  

Para se proceder ao estudo, foram analisados os riscos dos analgésicos livres de 

prescrição, o qual constatou a dipirona, AAS e o paracetamol como os medicamentos mais 

utilizados na automedicação pela população, sendo isentos de prescrição. Este trabalho visa 

promover a educação em saúde junto à população e construir uma prática de autocuidado, 

reconhecendo os riscos da automedicação por analgésicos livres de prescrição e disseminando 

esse conhecimento. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

Segundo Paracelsus (1493-1541), “todas as substâncias são venenos, não há uma que 

não seja veneno. A posologia correta diferencia o veneno do remédio” (MELO; RIBEIRO. et 

al, 2006).  “No começo do século XIX a maioria dos medicamentos eram remédios de origem 

natural, de estrutura química e natureza desconhecida” (MELO; RIBEIRO. et al, 2006).  

A introdução maciça de novos fármacos trouxe à população possibilidade de cura para 

doenças até então fatais, sobretudo no campo de enfermidades infecciosas, o que ocorreu depois 

de 1940. As pesquisas de novos fármacos, juntamente com sua promoção comercial, criaram 

uma excessiva crença da sociedade em relação ao poder dos medicamentos. A prescrição 



 

medicamentosa torna-se quase obrigatória nas consultas médicas, onde o médico era avaliado 

pelo paciente por meio do número de prescrições farmacêuticas que prescrevia. “O desejo de 

tomar o medicamento talvez represente o maior aspecto de distinção entre o homem e os 

animais” (MELO; RIBEIRO. et al, 2006).  

O aumento da eficiência da prevenção de doenças e atendimento médico, a expectativa 

de vida, que até a década de 1940 era de quarenta anos, e ultrapassaram os sessenta e cinco anos 

(década de 1990), o aumento dos custos com equipamentos, materiais e medicamentos, fez 

surgir à impossibilidade do acesso universal aos recursos e tecnologia moderna disponível, visto 

que os medicamentos se apresentam como um dos fatores responsáveis pelos gastos com saúde, 

a questão de sua utilização de modo adequado nunca esteve tão presente no cotidiano da 

população, nem foi tão discutida (MELO; RIBEIRO. et al, 2006).  

No Brasil, a Lei 5.991 de 1973 preconiza que “Medicamento é um produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 

diagnósticos” (BRASIL; LEI 5.991/1973). Os medicamentos possuem uma importância muito 

grande no sistema de saúde e, ao fazer o seu uso corretamente, os medicamentos desempenham 

o seu papel eficazmente no restabelecimento da homeostase, tornando-se um recurso 

terapêutico financeiramente viável. Condutas que resultam no uso irracional de medicamentos 

podem acarretar consequências graves à saúde da população, como reações adversas, 

diminuição da eficácia e dependência ao medicamento, alerta FERNANDES & 

CEMBRANELLI, (2014). O uso de maneira irracional de medicamentos pode causar danos 

ainda mais graves à saúde, podendo resultar em intoxicações, hospitalizações e óbitos (FILHO; 

2013).  

Nos dias atuais há um consumo abusivo dos medicamentos isentos de prescrição, tendo 

ultrapassado a necessidade do seu uso, trazendo sérias consequências à população. Por serem 

isentos de prescrição comumente leva ao aumento indiscutível da prática da automedicação, 

como também a falta de atenção do profissional farmacêutico e a venda indiscriminada, acaba 

por aumentar cada dia mais os riscos da ocorrência de reações adversas e tóxicas a 

medicamentos, sendo a atenção farmacêutica e a consulta da bula de suma importância.  

Visando o uso consciente de medicamento incluindo os MIPs, o Ministério da Saúde do 

Brasil criou o Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos por meio 

da Portaria nº 427/07, a mesma atende as recomendações da OMS. Promoverá ações 

estratégicas para ampliar o acesso da população à assistência farmacêutica para melhorar a 

qualidade e segurança na utilização dos medicamentos.  



 

Medidas essas que buscam as soluções propostas para reverter ou minimizar este 

quadro, deve passar pela educação e informação da população, maior controle na venda com e 

sem prescrição médica, melhor acesso aos serviços de saúde, retirada do mercado de numerosas 

especialidades farmacêuticas carentes de eficácia ou de segurança e incentivo à adoção de 

terapêuticas não medicamentosas (AQUINO, 2007). 

A automedicação é caracterizada basicamente, pela decisão e iniciativa de um doente, 

ou de seu responsável, em adquirir e utilizar um medicamento no qual acredita que seus 

benefícios podem ajudar no tratamento de doenças e alívio de sintomas (ARRAIS; COELHO, 

1997).  

O ato de automedicar-se ocorre quando pacientes tomam a decisão de adquirir e utilizar 

medicamentos, sem que haja uma intervenção médica, podendo ser no diagnóstico da doença, 

na prescrição medicamentosa ou mesmo no acompanhamento terapêutico, sendo o único 

responsável pela decisão de automedicar-se exclusivamente do paciente (CORRER; OTUKI, 

2013).  

Automedicação é uma necessidade, principalmente em países pobres, sendo assim a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), publicou diretrizes que avaliam medicamentos, os 

quais poderiam ser utilizados na automedicação (FERRACINI; FILHO, 2010). “Segundo esse 

informe, tais medicamentos devem ser eficazes, confiáveis, seguros e de emprego fácil e 

econômico” (FERRACINI; FILHO, 2010). 

A liberdade que as empresas possuem para fazer propaganda, e o fácil acesso que os 

consumidores possuem de adquirir medicamentos e a variedade que esses produtos estão 

disponíveis em farmácias e drogarias, aumentam as consultas nos referidos estabelecimentos 

ou com parentes e amigos, facilmente influenciados a comprarem medicamentos que julgam 

ser necessários, sem ouvir a opinião de um médico (FERRACINI; FILHO, 2010). “Muitos 

entendem que o ato de se automedicar é o mesmo que adquirir saúde por meio da compra e da 

ingestão aleatória de medicamento” (FERRACINI; FILHO, 2010).  

Esta prática pode ser prejudicial à saúde, uma vez que nenhum medicamento é 

inofensivo ao ser humano. A automedição pode trazer problemas, levando-se em conta que nem 

sempre a escolha do medicamento é adequada ao problema de saúde que o paciente apresenta 

(FERRACINI; FILHO, 2010). Alguns dos problemas causados pela automedicação são os 

aumentos do erro nos diagnósticos das doenças, a utilização de dosagem insuficiente ou 

excessiva, o aparecimento de efeitos indesejáveis graves ou reações alérgicas (CASTRO; 

AGUIAR; et al., 2006).  



 

“O hábito de tomar remédios isentos de receitas médicas também conhecidas como 

remédios de prateleira ou “over the counter” e indicados para tratar pequenos males do dia a 

dia por um curto espaço de tempo” (CASTRO; AGUIAR; et al., 2006), ao prolongar o uso 

destes medicamentos por decisão própria, o tratamento adequado para certas patologias que 

possam acontecer posteriormente ao uso medicamentoso, de forma indiscriminadamente pode 

ser comprometido, pois este ato pode mascarar sintomas da patologia, além de aumentar o 

período de uso medicamentoso (CASTRO; AGUIAR; et al., 2006). 

A dor, experiência negativa na vida humana, representa um problema de saúde pública, 

considerando suas consequências, tanto físicas, quanto emocionais, as quais podem resultar em 

quadros de ansiedade e de incapacidades temporárias ou permanentes (LIRA; CARVALHO, 

2013).  

A grande procura pelos analgésicos e seu consumo desenfreado tem a ver com o 

desconforto que a dor provoca no ser humano, sendo capaz de levar ao desespero, pois a dor 

intensa leva a desordens emocionais, alteração como irritabilidade e alteração do humor, apesar 

de que a dor é parte de um mecanismo de defesa do organismo, sendo um dos sinais de alerta, 

porém o indivíduo geralmente não tolera esse desconforto por muito tempo, levando a procura 

pelos analgésicos mais acessíveis, ou seja, os medicamentos isentos de prescrição (MIPs) 

(DELLAROZA; PIMENTA; et al., 2013).  

A dipirona é comercializada livremente sem restrições no Brasil, visto que a mesma é 

enquadrada como MIPs, porém alguns países a retiraram do mercado, devido ao seu efeito 

depressor da medula óssea, provocando a discrasia sanguínea (anemia aplásica, leucopenia e 

agranulocitose), podendo chegar a uma pancitopenia, ela é o fármaco mais frequente 

relacionado à agranulocitose, porém os estudos demonstram a sua baixa incidência na 

população (LUCCHETTI; GRANERO; et al., 2010) 

O paracetamol é um analgésico-antitérmico derivado do p-aminofenol que possui ação 

antipirética e analgésica e baixa ação anti-inflamatória (LOPES; MATHEUS, 2012). É um 

medicamento de venda livre, comercializado nas diversas formas farmacêuticas como cápsulas, 

drágeas ou comprimidos e também na forma de gotas, xaropes, efervescentes e pastilhas. É um 

medicamento de fácil acesso, e seus efeitos nocivos ao organismo têm aumentado 

significativamente o número de intoxicações por esse fármaco (SEBBEN; LUGOCH; et al., 

2010). 

A forma mais comum é a superdose (overdose), o outro mecanismo é a situação de 

excessiva ativação do sistema citocromo P450 e a depleção dos níveis de enzimas fundamentais 

no processo de detoxificação de xenobióticos. Embora o paracetamol seja um medicamento 



 

com potencial hepatotóxico, esse fator ocorre apenas quando administrado em doses superiores 

a 4 g/dia, a hepatotoxicidade fica aumentada pela presença de fatores de risco (FLEXA; SILVA, 

2012) 

O ácido acetilsalicílico (AAS), é um dos medicamentos mais consumidos no Brasil e no 

mundo, sua apresentação é comprimidos de 100 e 500 mg. Foi desenvolvido por Felix 

Hoffmann no ano de 1897. É classificado como um analgésico e antipirético, além de fazer 

parte do grupo dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais (AINE), é indicado no alívio de 

dores de cabeça, redução do risco de ataque isquêmico e profilático de infarto do miocárdio. 

Além de ser um inibidor da agregação plaquetária. Estudos recentes também indicam que o 

AAS pode ser utilizado no tratamento de pacientes que possuem alto risco de problemas 

cardiovasculares, como os diabéticos (COSTA; GOMES, 2017).  

Diante do afirmado, a atenção e assistência farmacêutica se fazem necessário, uma vez 

que os medicamentos a ser citado no decorrer desse artigo são isentos de prescrição, ou seja, 

qualquer pessoa leiga pode comprar e consumir sem orientação médica ou farmacêutica, 

aumentando assim os riscos de interação medicamentosa, erros de dosagens e horário além da 

terapia farmacológica incorreta. Visto que a atenção do farmacêutico na compra desses 

medicamentos podem minimizar essas intercorrências. 

 

FIGURA 1 – Assistência Farmacêutica 

 
FONTE: Portal da Indústria Farmacêutica 

 

O Farmacêutico com sua formação pode prevenir a automedicação inadequada, pois são 

de seu conhecimento os riscos aos quais as pessoas se submetem ao utilizar estes medicamentos 

(CASTRO; AGUIAR; et al., 2006).  



 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 15 a 20 % dos orçamentos dos 

hospitais são gastos para lidar com as complicações causadas pelo uso incorreto de 

medicamentos, deixando claros os motivos pelo qual é fundamental que o profissional saiba 

analisar as queixas do paciente e recomendar o medicamento mais adequado ao seu estado 

fisiopatológico.  

Estudos revelam que em países desenvolvidos 15% dos gastos em saúde correspondem 

a medicamentos, já nos em desenvolvimento, como o Brasil, esse porcentual é bem maior, até 

70% devido à automedicação sem orientação e a consequente ineficácia do tratamento, fazendo 

com que o sistema de saúde aumente os gastos para tratar o problema inicial (ROCHA, 2014). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho permitiu a solidificação do conhecimento e uma visão prática e vasta 

dos riscos da automedicação por analgésicos isentos de prescrição no organismo humano. Esse 

estudo revela que o uso de analgésicos está relacionado à tentativa de aliviar dores ocasionais. 

A facilidade de acesso aliado à propaganda dos meios de comunicações são fatores 

substancialmente importantes para explicar o crescimento vertiginoso das automedicações no 

Brasil e no mundo, sobretudo, os analgésicos.  

Dentre os principais riscos da automedicação por analgésicos mencionados neste 

trabalho, as infecções respiratórias altas, dores de cabeça e dispepsia/má digestão foram as que 

se evidenciaram mais relevantes e frequentes. Além disso, apontou-se que o uso inadequado do 

AAS podem provocar hemorragias, de semelhante modo, a dipirona usada erroneamente pode 

causar anemia hemolítica e aplasia medular, enquanto que o uso excessivo do paracetamol está 

relacionado a complicações hepáticas.  

Diante disso, além das medidas que dizem respeito à educação em saúde, a atuação dos 

profissionais farmacêuticos na correta orientação sobre o uso dos analgésicos pode ser uma 

estratégia para minimizar os riscos e danos inerentes das automedicações, visando a um uso 

racional dos medicamentos.  

Tal constatação é relevante, pois, a falta de informação aliada à facilidade de acesso 

pode levar o paciente ao consumo irracional, consequentemente tornando-o suscetível aos 

danos causados por esses fármacos. 
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