
Excesso de ansiolíticos pode prejudicar alunos
Estudar Observatório ad
verte que o uso de antide
pressivos pelos jovens em
épocade examespode levar
à diminuição damemória

O Observatório de Interações
Planta Medicamento OIPM ad
vertiu ontem que o uso excessivo
de ansiolíticos e antidepressivos
pelos alunos em época de exa

mes pode funcionaremcontracorrente porquea memória fica
diminuída

Osjovens sãoo alvo desta sema

na da campanha AprenderSaúde
entre as Plantas e osMedicamen
tos do observatório daFaculdade
de Farmácia daUniversidade de
Coimbra FFUC Ouso demedi
camentos na época dos exames
traz vários problemas aos alunos
disse à Lusa a investigadoraAna
Rute Nunes adiantandoque mui
tas destas substâncias aumentam
os níveis de neurotransmissores
maso custo naatividade neuronal

acurto elongoprazopode sermui
to elevado dado quemuitas des
tas substâncias são produzidas
sem nenhum controlo e o impacto

que causamno organismomuitas
vezes é imprevisível
Por outro lado alertou o uso

excessivo de ansiolíticos e deanti

depressivos em época de exames
pode funcionar emcontracorren
te dado que amemóriaédiminuí
da com o seu consumo Aconse
lhou ainda aspessoas a quem fo
rem prescritas benzodiazepinas
ansiolíticos como donazepam
diazepam flunitrazepam ouanti
depressivos amitriptilina citalo
pram clomipramina fluoxetina
nefazodona aevitarem o consu
mo de álcool de plantas ou extra

tos como aerva deSãoJoão hipe
ricão sumos de laranja de toran
ja egingko
Já a coordenadorado observa

tório Maria da Graça Campos
alertou os jovens para os riscos de
misturaremálcool drogas e outras
substâncias psicoativas comme
dicamentos afirmando que po
dem causar danos em saúde
muitas vezes irreversíveis O

consumo de álcool drogas in
cluindo as smartdrugs e outras
substâncias psicoativas como an
tidepressivos e ansiolíticos conti
nuaaaumentar emPortugal

Osmalefícios do álcool são so
bejamente conhecidos eum exce
lente exemplo para explicar que
uma dose elevadaúnicapode con
duzir ao comaalcoólico e conse

quentemorte enquanto o consu
mo crónicopode induzir toxicida
de hepática cirrose adiantou
Misturá lo com medicamentos

podecausarváriasfalhas terapêu
ticas desde a ineficácia de antibió
ticos ao efeito cumulativo de de

pressão do sistema nervoso
Também a pílula contracetiva

pode sofrer interações commedi
camentos ou produtos de origem
natural como alguns antiepiléti
cos carbamazepina o hipericão
e laxantes
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