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Medicamentos mais
consumidos
De acordo com o Conselho
Federal de Farmácia, no
Brasil, os medicamentos
isentos de prescrição mais
consumidos são:
�Analgésicos, antitérmicos
e anti-inflamatórios (50%)
�Relaxante muscular (24%)
�Anti-inflamatórios,
corticoides e
corticosteroides (21%)
�Antialérgicos (16%)
�Vitaminas e minerais,
suplementos vitamínicos (15%)
�Calmantes, ansiolíticos,
antidepressivos (12%)
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Jamilton Pestana era irmão do ex-prefeito de Cururupu e empresário

Medicamentos sem prescrição tomados indiscriminadamente podem causar danos ao organismo   
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Farmacêuticos alertam
para uso irregular de
remédios sem receita
Apesar de os medicamentos isentos de prescrição serem considerados de menor
risco, analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios podem levar a intoxicação 

o uso de medicações sem saber a
dose certa e o tempo adequado de
uso para cada paciente, é um dos
agravantes nos casos de intoxica-
ção medicamentosa.

“O paciente nem sempre sabe
que tipo de medicamento pode
tomar. Ás vezes, um remédio pode
causar alergias, ou ter reações com
outros remédios que o paciente já
toma, o que é muito comum no
caso de idosos. O uso de doses ina-
propriadas também tem causado
diversas intoxicações, pois os pa-
cientes acabam usando uma dose
maior do que a necessária e por

muito tempo” explica a médica,
que ainda ressalta que o uso ina-
dequado de substâncias pode levar
a hospitalização. “Esse abuso dos
medicamentos podem causar ou-
tras consequências graves, como
a carga renal e gastrites medica-
mentosas, o que pode fazer o pa-
ciente parar até mesmo na UTI”.

A médica ainda alertou para o
caso do uso de polivitamínicos, um
dos produtos que mais teve au-
mento de consumo nas farmácias,
que em caso de superdoses podem
causar problemas de saúde que vão
desde a constipação até mudança
da cor da pele e quedas de cabelo.
“Temos de entender que apesar de
querermos nos prevenir, precisa-
mos saber, antes, quais as necessi-
dades do nosso organismo e o que
ele precisa, e só um profissional in-
dicado deve dar essa orientação”,
ressalta Rosana Castello.

A Anvisa destaca que os medi-
camentos que mais causam intoxi-
cação são os analgésicos, antitér-
micos e anti-inflamatórios. De
acordo os dados do Conselho Fe-
deral de Farmácia, 25% da popula-
ção compra remédios com base na
indicação de familiares e amigos,
contudo, o ideal é que a orientação
seja de profissionais de saúde, como
explica a presidente do Conselho
Regional de Farmácia do Maranhão
(CRF-MA), Gizelli Coutinho.

“É importante que a população
seja orientada a comprar seus me-

dicamentos em um estabeleci-
mento farmacêutico legalizado, e
comprometido com a prestação de
serviços destinada à assistência
farmacêutica, assistência à saúde
e orientação sanitária individual e
coletiva, na qual se processe a ma-
nipulação e/ou dispensação de
medicamentos magistrais, ofici-
nais, farmacopeicos ou industria-
lizados, cosméticos, insumos far-
macêuticos, produtos
farmacêuticos e correlatos”.

Calmantes
O farmacêutico Jouberth Ferreira
também destacou que durante a
pandemia da Covid-19 o uso de
medicamentos fitoterápicos, para
o controle da ansiedade, teve au-
mento, mesmo sem prescrições
médicas. Apesar de medicamentos
fitoterápicos serem considerados
mais saudáveis, por serem naturais,
a médica Rosana Castello lembra
que eles, ainda sim, possuem subs-
tâncias químicas e que o seu abuso
pode resultar em transtornos.

“Muitos acreditam que, por
serem produtos naturais, não há
problemas em fazer o uso, mas,
assim como outros medicamentos,
os remédios fitoterápicos podem
causar tanto transtornos psíquicos,
por serem usados para a ansiedade,
como intoxicações e insuficiências
renais. Até o chá, que achamos ser
inocente, não deve ser consumido
sem orientação”, explicou.�

O empresário Jamilton Pestana, de
61 anos, foi assassinado a tiros du-
rante a assalto em sua residência, lo-
calizada na cidade de Bacuri, crime
ocorrido na madrugada de terça-
feira, 27. A vítima era irmão do ex-
prefeito de Cururupu e proprietário
de depósitos de construção civil no
interior do estado.

O caso está sendo investigado
pela Polícia Civil como crime de la-
trocínio (roubo seguido de morte),
mas, até a tarde de ontem não havia
registro de prisões. Segundo a polí-
cia, três bandidos participaram do
ato criminoso. Na madrugada de
terça-feira, o trio criminoso conse-
guiram invadir a residência do em-
presário, sem chamar a atenção de
moradores.

Os assaltantes utilizaram um ali-
cate de pressão e conseguiram que-
brar os cadeados do portão da casa,
em seguida, viraram uma das câ-
meras de segurança para não serem
vistos. Os moradores foram aborda-
dos e entregaram dinheiro e objetos
de valor, sob ameaça de morte.

Os criminosos instalaram o clima
de terror no local. A polícia informou
que os bandidos efetuaram tiros
dentro da casa e uma das balas atin-
giu o peito do empresário. Logo
após, os assaltantes fugiram levando
dinheiro, celulares, notebook, caixa
de som e bolsas.

A vítima foi levada para o hospi-
tal da cidade, mas chegou sem vida.
O corpo foi autopsiado e liberado
para familiares. O resultado do
exame pericial vai ser encaminhado
para a polícia. Na tarde de ontem al-
gumas testemunhas começaram a
ser ouvidas na delegacia.

Mais mortes
Deu entrada no Instituto Médico

Legal (IML), no Bacanga, na ma-
drugada de ontem, o corpo de
Wemes Carneiro da Silva, de 28 anos.
De acordo com a polícia, no último
dia 24, ele teria discutido com um
homem, de nome não revelado, na
área do Maracanã.

Durante a briga, Wemes Carneiro
foi esfaqueado e levado para o Hos-
pital Socorrão II, na Cidade Operá-
ria, onde passou por tratamento ci-
rúrgico, mas morreu na noite de
segunda-feira, 26. O caso está sendo
investigado pela equipe da Supe-
rintendência de Homicídio e Prote-
ção a Pessoas (SHPP).

O outro corpo que deu entrada
no IML foi de Francisco dos Santos,
de 18 anos. Os familiares disseram
para a polícia que ele residia na ci-
dade de Itapecuru-Mirim e estava
desaparecido desde o último sá-
bado, 24. Na segunda-feira, 26, ele
foi encontrado morto e enterrado
em uma cova rasa, em área de ma-
tagal, localizada naquela cidade.

Segundo a polícia, o corpo apre-
sentava sinais de violência. Havia vá-
rias marcas de arma branca e mar-
cas de estrangulamento. O corpo foi
removido para o IML para ser au-
topsiado e o resultado do exame pe-
ricial vai ser encaminhado para a
equipe da Delegacia Regional de Ita-
pecuru-Mirim.�

D
e sintomas gripais a
dores de cabeça, a po-
pulação brasileira já está
acostumada a se auto-

medicar, no caso de sintomas leves,
com medicamentos isentos de
prescrição (MIP). Uma pesquisa do
Conselho Federal de Farmácia
apontou, inclusive, que em 2019,
77% dos brasileiros se automedi-
cavam sem passar pela orientação
de médicos ou profissionais de
saúde. Contudo, o Conselho Re-
gional de Farmácia (CRF) alerta
para o uso irregular dessas subs-
tâncias, que podem trazer riscos
para a saúde.

“O uso de remédios para pro-
blemas de saúde considerados sim-
ples é visto, por grande parte da po-
pulação, como uma solução
imediata para aliviar sintomas os
leves, as dores ou o mal-estar mo-
mentâneo. Os efeitos das substân-
cias presentes nos fármacos têm
sido subestimados e a automedi-
cação é, hoje, uma prática comum
entre os brasileiros, que, se feita in-
corretamente, pode causar graves
danos ao organismo”, explica o far-
macêutico Adriano dos Anjos
Costa.

Com a pandemia da Covid-19, o
uso de MPI aumentou no Brasil de
forma significativa, seja para tratar
sintomas gripais, para a prevenção
do vírus ou de outras enfermidades
que podem fragilizar a saúde. O far-
macêutico Jouberth Ferreira conta
que, atualmente, polivitamínicos,
remédios para dor e para sintomas
de gripe passaram a ter maior saída
nas farmácias. “As pessoas estão
mais preocupadas agora em se pre-
venir contra o vírus, então temos
visto mais saída dos remédios para
sintomas gripais. Mas, temos sem-
pre o cuidado de orientar quem
vem aqui, porque nem todos vem
com receita ou orientações médi-
cas. Vimos um aumento de pessoas
sem prescrições”, relatou.

Intoxicação
Segundo os dados do Sistema Na-
cional de Informações Tóxico-far-
macológicas da  Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), os
medicamentos são o maior fator
de intoxicação/envenenamento,
respondendo por 40,10% dos
39.521 casos ocorridos no Brasil
em 2020. A médica da família, Ro-
sana Castello Branco, explica que

Empresário é
morto em assalto 
em sua residência
Bandidos usaram alicate de pressão para quebrar
cadeados, levaram objetos de valor e dinheiro
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