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Indica  a  necessidade  de  conscientização  da
população sobre os perigos da automedicação.

       

Nos termos do disposto nos arts. 154, VII, e 160 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso (Resolução Nº 677, de 20 de dezembro de 2006),
apresento à Mesa Diretora a presente INDICAÇÃO, para que seja remetida ao Senhor
Governador do Estado, ao Senhor Secretário de Estado de Saúde e ao Senhor Secretário de
Estado de Comunicação Social, sobre a necessidade de conscientização da população sobre
os perigos da automedicação.

 

JUSTIFICATIVA

 

Nos últimos dias o estado de Mato Grosso vem atravessando uma grande disseminação do
novo Coronavírus, o que pode levar o nosso sistema de saúde ao colapso, ambiente este
propício para a divulgação irresponsável de notícias “milagrosas” no combate à pandemia.

Vemos diariamente nas mídias sociais, vídeos e textos “ensinando” como a pessoa deve se
tratar se contrair ou mesmo antes de contrair a doença, como forma de “prevenção”, o que
leva parte da população a acabar se automedicando, medida esta que pode ser muito
prejudicial à saúde.

Existem várias medicações utilizadas na prática médica para combater o novo coronavírus.
Algumas com base científica muito boa, outras com menos, mas cada médico tem autonomia
para definir o tratamento adequado. É o especialista que vai avaliar qual a melhor indicação
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de medicação e em qual fase da doença deve ser utilizada.

Na intenção de proteger a população desse perigo, envio a presente Indicação requerendo
que a Secretaria de Estado de Saúde, juntamente da SECOM, implementem campanha
publicitária que leve a todos os cidadãos do estado informações referentes aos perigos da
automedicação e sobre a necessidade de se buscar atendimento médico nos primeiros sinais
de sintomas da Covid-19.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Junho de 2020

 

Max Russi
Deputado Estadual
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