
VAMOS USAR A ESCRITA PARA MUDAR O MUNDO,
PELO MENOS O NOSSO!



TEMA DA SEMANA

A PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA



Vamos aprofundar os conhecimentos?

• LEITURA

ENTREVISTA

- “O problema da automedicação é saber até onde ir”

Rui Nogueira, Presidente da Associação Nacional de Medicina Geral e 
Familiar, defende um maior investimento na literacia médica para 
combater mitos e permitir que os utentes tomem decisões mais 
informadas na hora de comprar medicamentos sem prescrição.
Disponível em: https://www.publico.pt/2017/10/01/sociedade/entrevista/o-problema-da-
automedicacao-e-saber-ate-onde-ir-1787202

https://www.publico.pt/2017/10/01/sociedade/entrevista/o-problema-da-automedicacao-e-saber-ate-onde-ir-1787202


ARTIGO

- Automedicação, velho hábito brasileiro.

Autores: Josélia Frade, coordenadora do Núcleo de Educação Continuada 
em Saúde da Drogaria Santa Marta e José Júlio de Andrade Fonseca, 
ginecologista, obstetra, psicanalista, médico do trabalho e escritor.
Disponível em: http://www6.ensp.fiocruz.br/visa/?q=node/5499

REPORTAGEM

- Automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros

A pesquisa foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF). Quase 
metade (47%) se automedica pelo menos uma vez por mês, e 25% faz 
todo dia ou pelo menos uma vez por semana.
Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/05/13/automedicacao-e-um-habito-
comum-a-77percent-dos-brasileiros.ghtml

http://www6.ensp.fiocruz.br/visa/?q=node/5499
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/2019/05/13/automedicacao-e-um-habito-comum-a-77percent-dos-brasileiros.ghtml


• VIDEO

- POR QUE TOMAR MEDICAMENTOS POR
CONTA PRÓPRIA É PERIGOSO?

Disponível em: https://youtu.be/kv5nPQVNWh4

- PÍLULAS DA INFORMAÇÃO - AUTOMEDICAÇÃO: UM RISCO PARA SAÚDE

Entrevista com Álvaro Atallah sobre o uso

indiscriminado de remédios e as

consequências que esta prática pode

nos trazer. Atallah é professor titular da

disciplina de Medicina de Urgência e Medicina

baseada em evidências da EPM/Unifesp.

Unifesp - Universidade Federal de São Paulo

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WtzBSG_6t_A

https://youtu.be/kv5nPQVNWh4
https://www.youtube.com/watch?v=WtzBSG_6t_A


• DIALOGO COM OUTRA ARÉA DO CONHECIMENTO

Zygmunt Bauman em sua obra “Modernidade Líquida” faz uma metáfora que se
refere ao processo de construção e desenvolvimento das relações na 
modernidade. Essa modernidade líquida baseia-se em relações fluidas, rápidas, 
desapegadas de compromissos e voltadas para o consumo. 
Diante da necessidade de cumprir seus os compromissos diários, as pessoas 
acabam recorrendo a automedicação como solução para os e, ao mesmo tempo,  
como uma alternativa que as auxilie a manter tal ritmo de vida. 
Outro aspecto a ser destacado são os desafios do Sistema Único de Saúde (SUS), 
que se refletem, por vezes, na baixa qualidade do atendimento e dificuldade de 
acesso a uma consulta. Desse modo, acaba sendo muito mais fácil e cômodo 
comprar um medicamento na farmácia e aliviar os sintomas, do que esperar o 
agendamento de uma consulta que pode levar muito tempo. 
Esse quadro reflete consequências dos tempos de "modernidade líquida", em
que o indivíduo está sempre em busca do imediatismo em suas relações na 
sociedade. 



Por hoje é só...


