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Resumo 

A automedicação é um procedimento caracterizado fundamentalmente pela 

iniciativa do doente, ou de seu responsável, em obter ou produzir e utilizar um 

produto que acredita que lhe trará benefícios no tratamento de doenças ou alívio 

de sintomas. Em linhas gerais, observa-se que tomar uma medicação ao menor 

sintoma aparente de mal-estar e até preventivamente, perseguindo-se a busca 

por uma solução imediata para as enfermidades ou sintomas para fins de não 

interromper as atividades cotidianas ou voltar o mais rápido possível a elas, já 

deve ser considerada uma cultura do mundo moderno. Profissionais da área de 

saúde como Cirurgiões-dentistas e Enfermeiros compõe as classes profissionais 

que podem e devem orientar, administrar e prescrever medicações aos seus 

pacientes. Deste modo, acredita-se que estes indivíduos, em decorrência de 

seus deveres, são profissionais que conhecem, entendem e estudam de forma 

exaustiva as medicações. Com base nisto, propõe-se realizar uma pesquisa 

entre os acadêmicos do curso de odontologia e de enfermagem das Faculdades 

Icesp, Brasília, por meio de um questionário individual com o objetivo de avaliar 

o conhecimento destes acadêmicos sobre automedicação.  
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Introdução  

 

  Os medicamentos são um bem essencial à saúde e uma importante 

ferramenta terapêutica nas mãos dos médicos, dentistas e outros profissionais 

da saúde, sendo responsáveis por parte significativa da melhoria da qualidade e 

expectativa de vida da população. Entretanto, seu uso irracional e suas 

consequências elevam os gastos na área da saúde, o que torna o tema de 

grande relevância para os que trabalham com a saúde pública (ARRAIS et al., 

2005). 

No Brasil, assim como em outros países, a automedicação é uma prática 

bastante difundida, sendo que a maioria das medicações consumida pela 

população é vendida sem receita médica. Seu objetivo é de trazer benefícios no 

tratamento de doenças ou alívio de sintomas de forma imediata e para isso, o 

paciente recorre a pessoas não habilitadas, como amigos, familiares e 

balconistas de farmácia. Esse conceito de automedicação é válido apenas para 

medicamentos isentos de prescrição, chamados também “medicamentos de 

venda livre” ou “medicamentos anódinos” e conhecidos internacionalmente como 

produtos “OTC” (Over-the-Counter = “sobre o balcão”). Desta forma, observa-se 

que, apesar de haver um risco intrínseco natural na ingesta de qualquer 

medicamento, é de reconhecimento público certa conivência oficial ao uso pela 

população de alguns fármacos reconhecidamente pouco tóxicos (SILVA et al., 

2014; (ARAÚJO-JÚNIOR & VICENTINI, 2007). 

  De acordo com Juyol MH et al. e Silva-Netto et al. (2002), há uma 

preocupação crescente com o consumo de medicamentos, haja vista que a 

maioria dos medicamentos causa efeitos colaterais, muitas vezes, mais graves 

do que a própria doença original. Além disso, o alívio momentâneo dos sintomas 

pode mascarar a doença de base, podendo agravá-las (ARRAIS et al., 2005). 

Assim sendo, diversos medicamentos que deveriam ser utilizados apenas com 

prescrição médica, são vendidos de forma indiscriminada pelo estabelecimento 

farmacêutico, pelo fato de que, no Brasil, a farmácia não é reconhecida como 

uma unidade de saúde, e sim como um ponto comercial de vendas de 

medicamentos e produtos correlatos (CERQUEIRA et al. 2005).  
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  Inúmeros são os prejuízos decorrentes da automedicação, podendo 

destacar gastos supérfluos, atraso no diagnóstico e na terapêutica adequados, 

reações alérgicas, intoxicação, agressões ao sistema digestivo, entre outros. 

Alguns efeitos adversos ficam mascarados, outros se confundem com os da 

doença que motivou o consumo e criam novos problemas, podendo levar o 

paciente à internação hospitalar ou á morte. Outrora, os erros mais comuns que 

podem desencadear reações de grandes proporções são: medicamento 

impróprio, dose errada, frequência inadequada, período insuficiente ou 

demasiado de consumo e combinação com outros fármacos (NASCIMENTO, 

2003).  

A mídia, em seus vários meios, insiste com seus apelos a estimular a 

todos a adotar tal postura, inserindo no final da propaganda a sua frase 

tradicional: “persistindo os sintomas um médico deverá ser consultado”, como se 

isso os isentasse de toda e qualquer responsabilidade. O desconhecimento dos 

possíveis consumidores sobre os produtos e seus efeitos adversos é 

frequentemente explorado por tais meios de comunicação, sendo um estímulo 

para a automedicação (NASCIMENTO, 2003). Além da indução por campanhas 

publicitárias, a automedicação pode ter origens na herança cultural e folclórica 

de um povo, em orientação profissional prévia, ou ainda ser simplesmente 

instintiva sem qualquer base racional (OLIVEIRA, 1998). 

LEFÈVRE (1983), fala que o uso de medicamentos frequentemente é 

associado a um símbolo de saúde e tem ganhado espaço entre a população 

mundial. Desta forma, a necessidade da prescrição para se adquirir o 

medicamento tem representado uma limitação da liberdade pessoal. No Brasil, 

a automedicação vem sendo considerada uma necessidade complementar ao 

bom estado de saúde e tem refletido as carências e hábitos de toda uma 

população, sofrendo ainda grande influência pelas prescrições médicas 

(ARRAIS et al., 1997). A Organização Mundial de Saúde reconhece a utilização 

de medicamentos como um importante indicador sanitário, contribuindo para 

identificar as suas principais patologias e estimar as respectivas prevalências, 

assim como para melhor conhecer a forma como as populações utilizam os 

recursos terapêuticos (ARAÚJO-JÚNIOR & VICENTINI, 2007). 

Segundo Vilarino et al.(1998), há uma tendência da prevalência de 

automedicação entre pessoas com maior grau de escolaridade, levando em 
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conta que o conhecimento pode dar maior segurança a essa prática. Tendo em 

vista essa prática nos estudantes de graduação da área da saúde, pois faz parte 

da grade curricular, a disciplina de farmacologia, onde acabam por fazer uso de 

medicamentos sem prescrição médica. A cobrança em relação aos universitários 

da área da saúde é, sobretudo, devido à responsabilidade que devem ter, como 

acadêmicos e futuros profissionais, quanto a uma conduta adequada diante de 

determinadas situações, além da necessidade de servir como modelo para seus 

clientes (KERR-CORRÊA et al., 1999). 

De acordo com a OMS, a automedicação é também uma forma comum 

de auto atenção à saúde, constituindo no consumo de um produto com o objetivo 

de tratar ou aliviar sintomas ou doenças aparente ou mesmo de promover a 

saúde, independentemente da prescrição profissional, sendo usados 

medicamentos industrializados ou remédios caseiros (WHO, 1986; PAULO; 

ZANINE, 1988). A própria OMS, outrossim, afirma que é preciso em primeiro 

lugar estabelecer necessidade do uso do medicamento, sendo respeitadas as 

formas farmacêuticas, doses e períodos de duração do tratamento, que esteja 

disponível de modo oportuno, a um preço acessível, e que responda sempre aos 

critérios de qualidade exigidos (WHO, 1987) 

Depois do exposto, seguir-se-á o presente estudo com intuito de avaliar o 

conhecimento de  acadêmicos de odontologia e de enfermagem das Faculdades 

ICESP, Brasília, por meio de questionários de perguntas objetivas onde será 

avaliado também se estes acadêmicos se automedicam, com que frequência e 

se o conhecimento adquirido por eles na graduação os respaldam ou incentivam 

para tal prática.  
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Objetivo  

  

1. Avaliar o conhecimento sobre automedicação em estudantes dos cursos 

de Odontologia e Enfermagem; 

2. Incidência com que esses estudantes fazem uso de automedicação; 

3. Quais as drogas mais utilizadas pelos mesmos quando automedicados; 

4. Prováveis consequências advindas da automedicação; 

5. Identificar a forma de acesso aos medicamentos e o consumo realizado 

pelos acadêmicos. 

6. Avaliar se o conhecimento adquirido pelos acadêmicos durante o curso 

de graduação é suficiente para conscientizá-los sobre os riscos da 

automedicação. 
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Justificativa  

  

Uma vez que a automedicação é um problema de saúde pública mundial 

e que os profissionais de saúde são os responsáveis pela prescrição e 

orientação da população geral sobre os riscos e benefícios dos medicamentos, 

é de suma importância que os acadêmicos de cursos da área de saúde saibam 

das consequências de uma automedicação. 

Sendo os estudantes universitários contribuintes do melhor conhecimento 

sobre a saúde, mas também potenciais líderes de opinião das comunidades 

aonde irão se inserir após sua graduação, uma pesquisa direcionada a esses 

estudantes de Odontologia e Enfermagem que como os outros graduandos na 

área da saúde, serão mais cobrados quanto a uma conduta mais adequada 

diante de determinadas situações, por exemplo, o uso de medicamentos sem 

receita médica. 

Sendo assim, é possível determinar o perfil de consumo de medicamentos 

dessa faixa populacional, podendo compreender não só os aspectos pelos quais 

esses estudantes se automedicam, mas também ajudará a traçar programas 

com objetivo de racionalizar o uso dessa medicação nessa comunidade 

específica, mas também para toda a população. Assim como a obtenção de 

dados reais a cerca desse assunto, para uma posterior conscientização sobre o 

assunto. 

  

  

 .   
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Material e Métodos 

  

Realizar-se-á um estudo descritivo, utilizando como instrumento de coleta 

de dados um questionário contendo questões objetivas e subjetivas, sendo 

aplicado na Faculdade Icesp unidade de Águas Claras (DF - Brasília). O 

questionário será aplicado aos acadêmicos do 2º ao 5º período dos cursos de 

Odontologia e Enfermagem devidamente matriculados os mesmos irão 

responder de forma espontânea e individual sem influência do entrevistador.  

  Os critérios de inclusão no estudo serão: Estar os alunos dos períodos 

descritos acima devidamente matriculados na Faculdade Icesp – Águas Claras 

e ter assinado o Termo de Consentimento. Os critérios de exclusão serão a não 

matrícula dos alunos nos períodos citados na Faculdade Icesp – Águas Claras, 

e o não preenchimento do Termo de Consentimento.   

 

 
QUESTIONÁRIO 

 
Perfil do Acadêmico: 

 
a) Idade:  
( ) < 20 anos  
( ) 20 a 30 anos  
( ) 30 a 40 anos  
( ) > 40 anos  
 
b) Sexo:  
( ) Feminino  
( ) Masculino  
 
c) Etnia:  
( ) Branca  
( ) Negra  
( ) Parda  
( ) Amarela  
 
d) Situação Conjugal:  
(  ) Solteiro (a)  

(  ) Casado (a)  
(  ) Divorciado (a)  
(  ) Amasiado (a)  
(  ) Outros  
 
e) renda familiar: 
(  ) 01 a 03 salários   
(  ) 04 a 08 salários 
(  ) Outros 
  
f) Período de Graduação:  
 (  ) 2º período 
(  ) 3º período  
(  ) 4º período  
(  ) 5º período  
(  ) Enfermagem  
(  ) Odontologia
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Quais os medicamentos que você utiliza com mais freqüência:  
(  ) Antibiótico  
(  ) Antiinflamatório  
(   ) Analgésicos 

(   ) Anfetaminas 
(  ) Ansiolítico  
(  ) Antidepressivo  

 
Esse medicamento já foi prescrito por algum médico nos últimos 12 meses:  
(  ) Sim                                                                        (  ) Não  
 
Você utiliza estes medicamentos sempre sob orientação de:  
(  ) Própria  
(  ) Mãe e Pai  
(  ) Médicos e Enfermeiros  
(  ) Farmacêuticos  

(  ) Balconistas de farmácias  
(  ) Amigos  
(  ) Outros  

 
Se a orientação for própria, em que se baseia para utilizá-los:  
(  ) Costume, uso crônico. Consultou uma vez, resolveu o problema e continuou o uso.  
(  ) Acredito ter conhecimento teórico para me automedicar.  
(  ) Todos meus familiares usam e sei que resolve meu problema.  
(  ) Outros 
 
Você utiliza sempre os mesmos remédios quando apresenta os mesmos sintomas:  
(  ) Sim.  
(  ) Não.  
(  ) Uso o que estiver disponível em casa.  
 
Os remédios utilizados, sempre estão disponíveis em sua casa:  
(  ) Sim, procuro sempre ter-los em casa.  
(  ) Não, mas compro quando preciso, porque sei que ele resolve meu problema.  
(  ) Não, procuro uma unidade de saúde para consultar e pegar receita.  
 
Você acha que a automedicação pode trazer algum dano a sua saúde:  
(  ) Sim.  (  ) Não.  
 
Você se considera dependente dessa automedicação:  
(  ) Sim.  (  ) Não.  
 
O que você espera que o curso de Odontologia/Enfermagem lhe proporcione no que se refere 
à automedicação:  
(  ) Me dará uma base, pelo menos em tese, de me orientar; oportunizando o uso adequado de 
medicamentos.  
(  ) Não me trará muitas informações neste sentido, creio que utilizo os medicamentos de maneira 
adequada.  
(   ) Não sei responder 
 
O curso de Odontologia/Enfermagem lhe proporcionou um conhecimento satisfatório sobre 
a automedicação:  
(  ) Sim, considero satisfatório e me considero capaz de ministrar a automedicação sem que haja 
algum desconforto ou prejudicialidade.  
(  ) Não, creio que não sou capaz de proceder a automedicação de forma adequada, mesmo com 
todo conhecimento que adquiri sobre medicamentos.  
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(  ) Não, acredito não ter ainda todo o conhecimento suficiente para a realização da automedicação 
adequadamente.  
 
Alguma vez você já comprou ou usou medicação sem receita médica?  
(  ) Sim  (  ) não  
 
Se sim comprou pra quem?  
(  ) Si mesmo  
(  ) Outro membro da família  

(  ) Ambos  
(  ) Outra pessoa  

 
Alguma vez você já tomou aconselhamento farmacêutico para comprar um remédio?  
( ) Sim  ( ) não  
 
Você já recebeu conselhos não solicitados (na farmácia)?  
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Você já utilizou medicamentos aconselhados por parte de terceiros?  
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Se afirmativa (pergunta anterior), de quem?  
( ) Vizinho  ( ) Amigo ( ) Alguém  
 
Marque as medicações que você já foi auto-medicado:  
(   ) Analgésicos / antipiréticos  
(   ) Agentes anti-inflamatórios  
(   ) Tosse xaropes  
(   ) Anti-asmáticos  
(   ) Antibióticos  
(   ) Esteróides sistêmicos (via oral)  
(   ) Nasal esteróides (sprays nasais com 
esteróides)  

(   ) Descongestionantes nasais / 
vasoconstritores  
(   ) Antialergico/ Anti-histamínico 
(   ) Gotas para os ouvidos  
(   ) Frio   
(   ) Outros  

 
Por quanto tempo você usou a medicação?  
(  ) 01 dias  
(  ) 02 dias  

(  ) 03 a 05 dias  
(  ) Mais de 5 dias - quantos?  

 
Quando foi a sua última visita médica?  
(   ) Inferior a 01 semanas atrás  
(   ) Entre 01 semanas e 01 meses atrás  
(   ) Entre 01 e 03 meses atrás  

(   ) Superior a 3 meses atrás - Quando:  
(   ) Não me recordo  

 
A propaganda dos medicamentos nos meios de comunicação já te influenciou na realização 
da automedicação? 
(   ) Sim  (   ) não  
 
Já desenvolveu algum tipo de reação adversa após a automedicação? 
(   ) Sim  (   ) não  
 
Realiza a leitura da bulas do medicamento utilizados sem a prescrição?  
(   ) Sim  (   ) não  



 13

Trabalha na área da saúde? 
(   ) Sim  (   ) Não  
 
Porta algum medicamento na bolsa? 
(   ) Sim  
(   ) Não  
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