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REPÓRTER

Elis Regina, Amy Whinehouse, 
Heath Ledger e, mais recentemen
te, Whitney Houston são exemplos 

possivelmente associado a uma 

cool e comprimidos. Como esses, 
existem centenas de casos de pes
soas que se envolvem em aciden
tes, após passar mal ou desmaiar, 
chegam aos hospitais e morrem. 
Os laudos de autópsia vão revelar 
como causa do óbito, parada car
díaca, traumatismo craniano, mas 
não o verdadeiro motivo, a mistura 
fatal de substâncias químicas.

Heliana Fonseca L. V. Sales 
psicóloga e especialista em de
pendência química da Associação 
Brasileira para Prevenção do Abu
so de Drogas (Abraço) se arrisca a 
dizer que Whitney Houston pode 
ter desmaiado dentro da banheira 
devido ao efeito pesado de antide
pressivos. “Ela tinha um passado 
de uso de drogas, estava decadente 
e, possivelmente, buscava o alívio 
para angústia, tristeza, depressão. 
Muitas pessoas não estão prepara

pos glamourosos e conviver com o 
ostracismo”.

A psicóloga diz que apenas o 
efeito de um ansiolítico poderoso 

uma pessoa. Imagine misturado 

tranquilizantes e outros remédios 
fortes e acham que vão conseguir 
realizar normalmente suas ativi
dades. Isso não acontece. Elas des
consideram a orientação médica 
de tomar os remédios no momento 
de dormir”.

Algumas misturas atuam como 
um verdadeiro coquetel molotov. 

nervoso central, a maconha é alu
cinógena, a cocaína é estimulante. 
Essas três substâncias diferentes 
somadas a algum medicamento 
podem levar à morte, dependen
do da quantidade ingerida e dos 
limites individuais”, comenta a 
psicóloga.

Nunca. Mas é comum as pessoas, 
principalmente os jovens, acha
rem que podem tudo. “Eles bus
cam a droga por prazer e acham 
que não vão passar mal. Com o 
tempo, a busca por novas sensa
ções vira dependência. Quando se 

viar o desprazer da falta com mais 
drogas. A pessoa perde o limite e 

U CAUSA E EFEITO

Saiba quando o álcool compromete 

a ação dos remédios. E lembre-se 

de consultar sempre o seu médico 

Antibióticos
Usados para tratar infecções. Um ou dois copos de vinho ou 

cerveja tomados ocasionalmente, porque a pessoa foi a uma 

festa ou saiu no fi m de semana e esqueceu que estava em 

tratamento, não cortam seu efeito. Mas o uso constante de 

álcool e em excesso pode, sim, comprometer a sua ação.

Antidepressivos
Usados no tratamento da depressão e dos transtornos 

obsessivo-compulsivos (TOC) e do pânico. Consulte seu 

médico já que algumas pessoas não podem fazer qualquer 

uso de álcool. Um ou dois copos consumidos eventualmente 

não causam problemas para quem toma antidepressivo 

inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como a 

paroxetina, por exemplo.

Analgésicos e anti-
infl amatórios
Misturar álcool e cerveja não vai afetar o efeito do remédio. 

Mas, como esses medicamentos podem provocar irritação e 

desconforto estomacal, podem cair mal junto com bebida.

Ansiolíticos
Indicados no tratamento da ansiedade e da insônia e no 

tratamento da síndrome de abstinência do álcool (alcoolismo). 

A combinação de álcool e benzodiazepínicos é a mais 

explosiva de todas, pois pode potencializar o efeito do álcool 

e desencadear sedação, falta de coordenação e prejuízo da 

memória, com risco de acidentes e em alguns casos levar 

a pessoa a ter uma parada respiratória, podendo ser fatal. 

Portanto, atenção: se você faz tratamento para alcoolismo e 

está usando tais medicações, não deve consumir álcool.

Anti-histamínicos
Usados para tratamento de alergias, muitas vezes, provocam 

sonolência. A combinação com álcool pode agravar esse 

efeito colateral, deixando você ainda mais grogue e afetando 

a coordenação motora. Por isso, a mistura não é indicada 

para quem vai dirigir, por exemplo.

Anticoncepcionais
Evitam a gravidez por bloquearem o processo de ovulação. 

Nenhum problema nessa mistura. A não ser, claro, que você 

encha a cara e esqueça de tomar a pílula.

 

Nunca é demais

 Informe seu médico sobre todos os medicamentos que está 
tomando e inclua na sua lista vitaminas, suplementos e fi toterápicos

  A qualquer nova prescrição, verifi que se continuará ou não 
consumindo os medicamentos anteriores. Leia a bula para se prevenir

 Caso sinta algum sintoma inesperado, consulte o médico. 
Dores de cabeça ou erupções na pele indicam uma interação

 Nas crianças, o metabolismo só se completa em torno dos 
sete anos. Por isso, não basta reduzir as doses dos adultos para 
as crianças. Nesse caso, só o médico é capaz de determinar 
a medicação e dosagens corretas

 Nos idosos, o metabolismo e a função renal estão 
diminuídos, sendo necessário reduzir a dosagem ou 
aumentar o intervalo entre as doses

 Não parta cápsulas ao meio porque elas são projetadas para 
passar pelo estômago e agir só no intestino. O ph ácido da região 
estomacal leva à perda da efi cácia do medicamento. O mesmo 
acontece quando colocamos o comprimido embaixo da língua. 
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J Valdir Campos: qualquer substância que não é produzida pelo corpo altera estado mental

U Intoxicações por medicamentos 

respondem por 30% dos atendimentos do 

Centro de Toxicologia do HPS; misturas 

atuam como verdadeiro coquetel molotov

Remédio e 
álcool, receita 
com tudo para 
dar errado

PEDRO VILELA

No Brasil, 80 milhões são adeptos da automedicação

Mistura cria efeito cascata 
e crise de abstinência

Cerca de 80 milhões 
de pessoas no país são 
adeptas da automedi
cação que leva a 20 mil 
óbitos por ano no Brasil, 
segundo a Associação 
Brasileira da Indústria 
Farmacêutica (Abifarma). 
A escolha de medicamen
tos, em 51% dos casos, é 
baseada na recomenda

ção de pessoas leigas e, 

prescrições anteriores. 
Por essa razão, é preciso 
entender as diferenças 
entre a automedicação 
e a autoprescrição. Na 
automedicação, a pessoa 

sofre, conhece os sinto
mas e consome o remé

vem dando resultado. Na 
autoprescrição, a pessoa 
usa remédios indicados 
por leigos, sem conhecer 
a doença. 

O psiquiatra Valdir Ri
beiro Campos, membro 
da comissão de controle 
do tabagismo e alcoolis
mo e uso de outras drogas 

da Associação Médica de 
Minas Gerais lembra que 
qualquer substância que 
não é produzida pelo nos
so corpo e altera nosso 
estado mental e o funcio
namento de algum órgão, 
em especial, o sistema 
nervoso central, é consi
derada uma droga, seja 

vai depender da relação 
que a pessoa estabelece 
com essas substâncias. 
“A medicação pode se 
tornar uma droga de fato, 
mas não é usada com essa 
finalidade. O papel do 
remédio é o de fazer com 
que as pessoas retomem 
seu estado fisiológico 
normal”.

A relação perversa 

acaba criando um efeito 
cascata. “A pessoa come

poucos, desenvolve de
pendência. Quando tenta 
diminuir ou parar, vai 
sofrer com a abstinência 
e apresentar sintomas 
como tremores, sudorese, 
irritabilidade, insônia, an

desidratação, diarreia e 
perda de apetite. Essa falta 
pode gerar no cérebro 
certa pane e nas primei
ras 24 horas ela pode ter 
convulsão. Para evitar esse 
quadro, prescrevemos 
uma medicação para me
lhorar os sintomas e evitar 

bebida. Mas, se o remédio 
não for usado adequada
mente e a pessoa abusar 
da medicação, ele pode se 
tornar uma droga”, alerta 
o psiquiatra Valdir Ribeiro 
Campos.  

Pior ainda, se o pa
ciente resolve misturar 

“Bebida mais substâncias 
diazepínicas são risco 
na certa. Juntas, elas de
primem o cérebro.  O 
remédio aumenta o efeito 

cérebro e a pessoa pode ter 
uma parada cardiorres
piratória. A mesma coisa 
acontece com os antibióti

têm seu efeito reduzido. O 

mento e o funcionamento 
fisiológico de alguns ór
gãos”, pontua.

anos, analista de qualida

de, não tem dúvidas. Ela 
passou por uma situação 
delicada, embora não 

internação. “Fui diagnos
ticada com fibromialgia 
e tomava um remédio 
tarja preta (amitriptilina). 
Como tinha uma festa de 

o remédio, com medo de 
que ele se transformasse 
na famosa bolinha. E foi o 
que aconteceu. Bebi pou
co e fiquei muito bêbada. 
Vomitei por horas, minha 
pressão caiu e fiquei um 
dia inteiro prostrada. Era 
da cama para o banheiro. 
Se eu tivesse conversado 
com a minha médica an
tes, ficaria sabendo que 
a tal “pausa” prejudicou 
todo o tratamento,  além 
de quase me virar pelo 
avesso”, relata.

O problema existe e, in
felizmente, é comum. É o 

Campolina, coordenador 
do Centro de Informações 

atendimento é provocado 
por intoxicação por medi

por picadas de animais 
peçonhentos e o restante, 

dos, plantas. É comum as 
pessoas tentarem suicídio 
pela associação de com

temos uma triagem sepa
rada desses casos. A maior 
parte, entre 60 e 70% é de 
mulheres, adolescentes 
ou jovens adultos e de nível 
mais baixo”, ressalta. 


