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1. RESUMO 

O uso indevido de medicamentos pode gerar um quadro de intoxicação, o qual 

ocorre quando uma substância entra em contato com o organismo e provoca uma 

série de efeitos adversos, afetando a homeostase do organismo, rompendo o 

equilíbrio orgânico. Em virtude desse desequilíbrio pode ocorrer, déficit cognitivo, 

disfunção renal, disfunção cardíaca, alteração da pressão arterial, disfunção 

hepática, hemorragias etc. O presente trabalho objetivou investigar o perfil 

epidemiológico do consumo de medicamentos para a dor entre frequentadores de 

academias. Para isso, foram entrevistadas 322 pessoas frequentadoras de 

academias nas cidades de Cafelândia, Lins e Pongaí no interior do Estado de São 

Paulo. Os critérios de inclusão da pesquisa foram: ser maior de idade e ser 

frequentar academia pelo menos duas vezes por semana. A coleta de dados foi 

realizada através de um questionário semiaberto confeccionado pelos 

pesquisadores da pesquisa. Os dados foram analisados por estatística descritiva. 

Foram entrevistadas 322 pessoas, sendo que, 42,9% (138 sujeitos) eram mulheres e 

57,1% (184 sujeitos) eram homens. Entre as mulheres, 22,7% (73 sujeitos) relataram 

fazer uso de medicamentos para acabar com a dor muscular e, entre os homens, 

16,5% (53 sujeitos) relataram fazer uso de medicamentos com a finalidade de 

eliminar a dor causada pelos exercícios. Os medicamentos mais utilizados pela 

população pesquisa foi dipirona 15% (48 sujeitos), anti-inflamatórios (nimesulida ou 

diclofenaco de sódio) 13,7% (44 sujeitos) e paracetamol 10% (32 sujeitos). Sendo 

assim, conclui-se que os entrevistados nessa pesquisa fizeram uso indiscriminado 

de medicamentos, o que os expõem a situações de risco à saúde. 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 

(SINITOX), em 2010, ocorreram 27.710 casos de intoxicação por medicamentos no 

Brasil. Sendo que, 25,5% (7.073 casos) dos casos de intoxicação por medicamentos 

ocorreram na faixa etária entre 15 e 29 anos de idade (SINITOX, 2010). 

Silva et al., (2011) realizaram uma pesquisa com 722 adolescentes de 

escolas municipais da cidade de Fortaleza. Esses pesquisadores encontraram que 

340 adolescentes (65,4%) fazem uso de analgésicos e 23 adolescentes (4,4%) 

fazem uso de anti-inflamatórios. Arrais et al., (1997) estudando o perfil de 



automedicação no Brasil, encontraram que 17,3% dos entrevistados utilizaram 

analgésicos e 5,6% utilizaram anti-inflamatório. O motivo para uso desses 

medicamentos foi dor de cabeça e dores músculoesquelética. 

O uso de analgésicos e anti-inflamatórios sem prescrição médica pode levar 

a problemas sérios e risco à saúde. Por exemplo, paracetamol (acetaminofeno) pode 

causar hepatotoxicidade, aspirina e diclofenaco de sódio podem causar hemorragias 

gástricas, insuficiência renal e agravar a hipertensão arterial (BRUNTON; LAZO; 

PARKER, 2006). Sendo assim, o presente trabalho objetivou investigar o perfil 

epidemiológico do consumo de medicamentos para a dor entre frequentadores de 

academias. 

3. METODOLOGIA 

Este trabalho tem caráter exploratório com abordagem quantitativa. O 

trabalho foi realizado nas cidades de Cafelândia, Lins e Pongaí, interior do Estado 

de São Paulo. A amostra da pesquisa foi composta por homens e mulheres, todos 

maiores de idade. Os critérios de inclusão desta pesquisa foram: ser maior de idade 

e ser frequentar academia pelo menos duas vezes por semana. 

Foram realizadas 322 entrevistas em academias das cidades citadas acima. 

A pesquisa foi de caráter probabilístico e a amostra foi selecionada por probabilidade 

aleatória simples. 

A coleta de dados foi realizada através de um questionário semiaberto 

confeccionado pelos pesquisadores da pesquisa. O questionário avaliou o gênero 

dos sujeitos da pesquisa, escolaridade, uso de medicamentos, tipo de medicamento 

utilizado e se houve orientação médica para a ingestão de tal droga. A análise dos 

dados foi realizada por estatística descritiva. 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram entrevistados 322 sujeitos, sendo que 42,5% (137 sujeitos) possuíam 

ensino médio completo e 38,2% (123 sujeitos) possuíam superior completo. Os 

demais sujeitos possuíam outros graus de instrução. 

A população da pesquisa foi composta por 42,9% (138 sujeitos) de mulheres 

e 57,1% (184 sujeitos) de homens. Entre as mulheres, 22,7% (73 sujeitos) relataram 



fazer uso de medicamentos para acabar com a dor muscular, enquanto que 20,2% 

(65 sujeitos) responderam não fazer uso de medicamentos para dor. 

Entre os homens, 16,5% (53 sujeitos) relataram fazer uso de medicamentos 

com a finalidade de eliminar a dor causada pelos exercícios, 40,6% (131 sujeitos) 

relataram não utilizar tais medicamentos. 

Os medicamentos mais utilizados pela população pesquisa foi dipirona 15% 

(48 sujeitos), anti-inflamatórios (nimesulida ou diclofenaco de sódio) 13,7% (44 

sujeitos) e paracetamol 10% (32 sujeitos). 

Um dado alarmante refere-se à resposta de dois sujeitos da pesquisa 

(0,62% sujeitos), que relataram fazer uso de amoxicilina para dores musculares. 

Embora, sejam apenas dois sujeitos, essas duas pessoas estão utilizando um 

antibiótico para curar dores musculares, esse medicamento não possui eficiência 

nenhuma para este fim. Esse comportamento pode levar a seleção de bactérias 

resistentes ao antibiótico, sendo capazes de se multiplicar na presença do 

antibiótico, mesmo em altas doses. 
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