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Placebo - O que é?

Dicionário Michaelis on line

Substância ou preparado inativo, outrora receitado para 
comprazer ao doente, agora também usado em estudos 
controlados para determinar a eficácia de substâncias 
medicinais.



Exemplo - Livro: Com a Vida de Novo

• Médico trabalhava na pesquisa do Krebiozen (1950).
• Paciente com linfosarcoma em estado bastante 

avançado implorou para tomar o remédio.
• O paciente melhorou a ponto de retomar a vida 

normal.



Exemplo - Livro: Com a Vida de Novo

• Divulgação de que o Krebiozen não funcionava —> 
paciente piorou.

• Aplicação de água destilada dizendo ser uma versão mais 
potente do medicamento —> melhora surpreendente.

• Por fim, após comentários na imprensa sobre a ineficácia 
do Krebiozen, paciente morre em poucos dias. 



Santo Antônio de Sant'Ana Galvão
Frei Galvão (1739 — 1822) foi um frade católico 
canonizado em 11 de maio de 2007. É primeiro santo
nascido no Brasil.

Homem de muita e intensa oração, dele se atestam certos 
fenômenos místicos como a levitação, bilocação, telepatia, 
premonição, clarividência e telepercepção. Era procurado para 
a cura. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Freigalvao.jpg


As pílulas de Frei Galvão

Certo dia uma mulher estava em trabalho de parto e em 
risco de morte. Frei Galvão escreveu em três pedaços de 
papel o versículo “Depois do parto, ó Virgem, 
permaneceste intacta: Mãe de Deus, intercedei por nós”, 
a mulher as ingeriu e a criança nasceu normalmente.



As pílulas de Frei Galvão

Um jovem com dores provocadas por cálculos renais 
tomou pílulas semelhantes, expeliu os cálculos e ficou 
curado.
Desde então, as pílulas são muito procuradas pelos 
devotos de Frei Galvão, e até hoje o Mosteiro fornece 
para pessoas que têm fé. 



Exemplo: Aspirina 

• Composição química
• Ácido Acetilsalicílico

• C9H8O4 



Como funciona?

O ácido acetilsalicílico inibe a formação excessiva de 
substâncias mensageiras da dor, as prostaglandinas, 
reduzindo assim a sensibilidade à dor. 



Quantidade de composto ativo presente

• Composição química
• C9H8O4

• Massa molar molecular: 180 g/mol
• Cada comprimido contém 500 mg de ácido 

acetilsalicílico, além de inertes (amido e celulose) . 



1.673.000.000.000.000.000.000  

Número de moléculas do composto
ativo por comprimido de aspirina



Efeitos colaterais
• Efeitos gastrintestinais:
• Dor abdominal, azia, náusea, 

vômito.
• Hemorragia gastrintestinal 

oculta ou evidente.
• Ú l c e r a e p e r f u r a ç ã o 

gastroduodenal.
• Foram descritos casos isolados 

de perturbações da função 
hepática.

• Efe i tos sobre o s i s tema 
nervoso central:
• Tontura e zumbido, que 

g e r a l m e n t e i n d i c a m 
superdose.

• Efeitos hematológicos:
• Reações de hipersensibilidade:

• Urticária, reações cutâneas, 
reações anafiláticas, asma… 



Efeito colateral de medicamentos: Porque tende a ocorrer?

• Ação direta e sobre as funções de órgãos do organismo 
físico. 

• O processo é regido pelas leis deterministas das 
reações químicas que não considera diferenças 
orgânicas individuais. 



Quantas mortes são aceitáveis?



https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/em-dez-anos-pais-tem-media-
de-um-acidente-aereo-a-cada-dois-dias.shtml

❖ 2008-2018: 1704 acidentes aéreos (aviões: 1260); 846 
vítimas fatais.



https://g1.globo.com/carros/noticia/2019/05/23/a-cada-1-hora-5-pessoas-
morrem-em-acidentes-de-transito-no-brasil-diz-conselho-federal-de-medicina.ghtml

❖ 2008-2016: 368.821 vítimas fatais. 
❖ 2009-2018: Vítimas graves: 1.636.878



https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/afogamento/

❖ Afogamento é a quarta causa de morte acidental em adultos 
e a terceira em crianças e adolescentes no mundo. No Brasil, 
as características do clima, a vasta rede hidrográfica e o 
tamanho do litoral representam fatores de risco. 

❖ Segundo dados levantados pela Secretária da Saúde 
paulista, em 2010, só no Estado de São Paulo foram 
registradas 931 mortes por afogamento.



https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/acidentes-domesticos-estao-entre-
principais-causas-de-morte-de-criancas/

❖ No período em que crianças e adolescentes aproveitam 
as férias escolares boa parte do tempo em casa, a 
Sociedade Baiana de Pediatria relembra os cuidados 
necessários para prevenção de acidentes domésticos, 
que segundo o Ministério da Saúde estão entre as 
principais causas de morte de crianças de 1 a 9 anos.



❖No Brasil, estima-se que as pessoas vítimas de 
acidentes domésticos somam 37% de todos os feridos 
atendidos em hospitais. Fonte: www.inmetro.gov.br 

❖Ministério da Saúde: cerca de 5 mil crianças morrem de 
acidentes e cerca de 100 mil ficam hospitalizadas 
anualmente. Números poderiam ser reduzidos com um 
pouco mais de precaução. Fonte: www.criancasegura.org.br

❖Crianças e idosos são as principais vítimas desse tipo 
de acidente. Fonte: www.criancasegura.org.br
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