
Compra de remédios 
sem receitas é hábito
Entre os mais 
procurados estão 
analgésicos e anti-
inflamatórios, tanto no 
país quanto em Vera 
Cruz e Santa Cruz

Pesquisa revela que 77% dos brasileiros se automedica
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RECOLHIMENTO 
EMBALAGENS DE 
AGROTÓXICOS
O Arauto Saúde desta 

semana fala sobre o reco-
lhimento de embalagens de 
agrotóxico. O entrevistado 
é o presidente do Sindicato 
Interestadual da Indústria 
do Tabaco (SindiTabaco), 
Iro Schünke. A entidade 
possui o Programa de Re-
cebimento de Embalagens 
Vazias de Agrotóxicos, que 
beneficia 120 mil produtores. Criado antes mesmo da 
legislação de 2002 entrar em vigor, a ação percorre pon-
tos de coleta pré-estabelecidos nas regiões produtoras 
de tabaco do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 

Até o dia 22 de maio, a coleta itinerante passa pela 
região Noroeste gaúcha, recolhendo as embalagens 
vazias de agrotóxicos usadas pelos produtores de 
tabaco de 73 municípios. A partir do dia 10 de junho o 
recebimento de embalagens inicia a coleta no Litoral Sul 
catarinense. As embalagens são destinadas para centrais 
de recebimento credenciadas pelo Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), onde 
passam por triagem e separação.

A ação contribui para a preservação do meio ambien-
te e da saúde e segurança do produtor e sua família. 
Segundo Schünke, o programa atende exclusivamente 
os produtores de tabaco, mas, como são agricultores 
diversificados, eles têm a oportunidade de entregar 
também as embalagens dos agrotóxicos usados nas 
outras culturas. 

Tríplice Lavagem
Mas, as embalagens só podem ser recicladas se o 

produtor auxiliar no processo realizando a tríplice lava-
gem, que consiste em enxaguar três vezes a embalagem 
vazia, seguindo os seguintes critérios:

| Após esvaziar a embalagem, deve ser colocada água 
limpa até um quarto de seu volume (25%);

| A tampa deve ser recolocada e fechada com firme-
za e o recipiente agitado vigorosamente em todos os 
sentidos, durante cerca de 30 segundos para que os 
resíduos do produto que estiverem aderidos às super-
fícies internas se dissolvam;

| A água de enxágue deve ser despejada dentro do 
tanque do equipamento de aplicação (para ser reutili-
zada nas áreas recém-tratadas), com cuidado para não 
espirrar. A embalagem deve ficar sobre a abertura do 
tanque por aproximadamente mais 30 segundos, para 
que todo o conteúdo escorra;

| Depois de repetir esses pro-
cedimentos mais duas vezes, a 
embalagem deve ser inutilizada, 
perfurando-se o fundo com objeto 
pontiagudo.
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| 61% se automedicam só quando já usaram o medica-
mento antes;
| 88% dos casos de automedicação foram feitos com 
remédios comprados pelos usuários;
| 47% dos brasileiros se automedicam pelo menos uma 
vez por mês;
| 53% das mulheres tomam remédio por conta própria 
pelo menos uma vez ao mês;
| 29% dos entrevistados no Sul do país não se autome-
dicam, sendo considerada a região com mais cons-
ciência sobre o assunto;

Quem é que nunca 
tomou um remédio 
para a dor de cabeça 

por conta própria ou por indi-
cação da mãe ou da avó? Ou 
ainda, para curar a gripe ou o 
resfriado? E para os atletas de 
plantão que recorreram a rela-
xantes musculares após longos 
treinos? A automedicação, 
apesar de apresentar riscos à 
saúde, é um hábito comum 
nos lares. É o que comprova 
uma pesquisa feita pelo Da-
tafolha, encomendada pelo 
Conselho  Federal  de Farmácia 
(CFF), que está subsidiando 
uma campanha nacional de 
conscientização sobre o uso 
racional de medicamentos. 

O QUE É CONSUMIDO
A pesquisa também identi-

ficou os medicamentos mais 
utilizados pelos brasileiros 
nos últimos seis meses. Anal-
gésicos e antitérmicos lide-
ram, com 50%, seguidos pe-
los antibióticos (42%) e pelos 
relaxantes musculares (24%). 
Em Santa Cruz e Vera Cruz, 
estão os anti-inflamatórios, 
analgésicos, garganta e dor de 
cabeça, antigripais, analgési-
cos e relaxantes musculares. 
Embora sejam medicamentos 
não tarjados, os farmacêuticos 
informaram que os clientes são 
devidamente orientados e em 
casos mais graves, aconselham 
a buscar orientações médicas. 

De acordo com a pesquisa, 
77% da população se auto-
medica e 57% dos brasileiros, 
ou seja, mais da metade da 
população, utilizou remédios 
nos últimos seis meses, se 
automedicando mesmo ten-
do uma prescrição médica, 
alterando a dose do medica-
mento por conta própria.

Com base no levantamento, 
a equipe do Nosso Jornal conta-
tou 16 farmácias e drogarias de 

Santa Cruz do Sul e Vera Cruz 
para verificar se a população 
dessas cidades tem a prática 
de se automedicar. Apesar 
desta ser apenas uma “fatia” 
dos estabelecimentos de am-
bas as cidades, é possível ter 
uma noção sobre o comporta-
mento das pessoas quando o 
assunto é se medicar. 

Em Santa Cruz, pela amos-
tra, a média mensal de pes-
soas que compram algum tipo 
de medicamento sem receita, 
é de cerca de 40%, variando 
entre 30 a 50%, dependendo 
do estabelecimento. Menor 

do que em Vera Cruz, onde 
a média ficou em 58% e a 
variação é maior - entre 40 e 
80%. Isso mostra que os santa-
cruzenses parecem ter mais 
consciência sobre o risco de 
se automedicar.

Em Santa Cruz, algumas 
farmácias disseram ainda 
não saber precisar a média de 
clientes que compram remé-
dios sem a prescrição médica, 
porém, revelam que o hábito 
é comum. Em outros estabe-
lecimentos, os funcionários 
não estavam autorizados a 
passar tal informação. 

OUTROS DADOS DA PESQUISA

Para a pesquisa feita pela 
Datafolha, foram entrevista-
das 2.074 pessoas de todas 
as regiões do país, incluindo 
capitais, regiões metropolita-
nas e cidades do interior, de 
diferentes portes. Destes en-
trevistados, 57% relataram que 
passaram por consulta médi-
ca, tiveram um diagnóstico, 
receberam uma receita, mas 
não usaram o medicamento 

conforme orientado, alterando 
a dose prescrita. 

A redução da dose de pelo 
menos um dos remédios pres-
critos foi a alteração mais fre-
quente, representando 37%. O 
principal motivo foi a sensação 
de que “o medicamento fez 
mal” ou “a doença já estava 
controlada”. Para 17%, o moti-
vo foi o custo do medicamento 
(“ele é muito caro”).

Mesmo com receita, pacientes 
alteram dosagem de remédios


