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Comparação do hábito da automedicação entre estudantes universitários de 

acordo com sua área de estudo. 

 

Resumo 

Automedicação pode ser definida como o uso de medicamentos para promoção de 

saúde e melhoria de sintomas sem acompanhamento médico, farmacêutico ou de 

um dentista. O fácil acesso a medicamentos nas farmácias, mercados e até mesmo 

em padarias, de medicamentos isentos de receita médica ou sem necessidade de 

tarja, propagandas e promoções facilitam o acesso. Questões culturais, acesso ao 

sistema de saúde e o grau e qualidade de instrução parecem ter participação 

fundamental nesse cenário. São os objetivos desse trabalho verificar a prevalência 

da automedicação entre universitários e identificar se há correlação entre o perfil de 

automedicação e a área de estudo desse estudante (eixo de Biológicas-Saúde ou 

Exatas-Humanas). 

 

Introdução 

A automedicação inadequada pode ter como consequência efeitos colaterais graves, 

além de mascarar ou agravar doenças já existentes, e é, portanto, um problema que 

deve ser prevenido (Marinho, Mendonça, 2005). O risco dessa prática está 

correlacionado com o grau de instrução e informação dos usuários sobre 

medicamentos (Aquino et al, 2010; Galato et al, 2012), bem como com a 

acessibilidade dos mesmos ao sistema de saúde (Naves et al, 2010). Considerado 

um fenômeno mundial e em crescimento, a automedicação também pode definir-se 

como a responsabilização do indivíduo pela melhoria da sua saúde, fundamentada 

no fato dos pacientes generalizarem esta prática a todas as situações de doença e 

julgarem ser possuidores dos conhecimentos necessários para o seu uso de forma 

segura (Ribeiro et al, 2010). A deficiência na saúde pública que não tem aporte 

suficiente para atender a todos os doentes com qualidade, além da reutilização de 

receitas médicas, indicação de parentes ou amigos, são fatores que, com base em 

estudos anteriores da literatura, influenciam diretamente na automedicação (naves 

et al, 2010). O uso indiscriminado de medicamentos pode causar o mascaramento 

de doenças, retardando o diagnóstico correto, além de contribuir para a manutenção 

da cadeia de transmissão de doenças e está na lista dos itens que mais causam 

intoxicação (Marinho, Mendonça, 2005).  



 

Objetivos 

Objetivo Primário: Caracterizar a automedicação entre os universitários da UNIAN- 

ABC. Objetivo Secundário: Verificar a frequencia de automedicação entre os 

estudantes universitários. Comparar o hábito de automedicação entre os estudantes 

das diferentes áreas do conhecimento. Traçar um perfil dos estudantes que se 

automedicam. 

 

Metodologia  

Os voluntários serão selecionados por amostragem de conveniência com n=100. Os 

voluntários serão esclarecidos sobre o propósito do projeto e assinarão o TCLE. Aos 

voluntários será aplicado individualmente um questionário com perguntas abertas 

como sexo, nome do curso e idade e questões fechadas.  

 

Desenvolvimento e Resultados Preliminares 

Esse projeto foi aprovado pelo parecer no 740.458 do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Os voluntários estão em fase de seleção.  Os critérios de inclusão para a pesquisa 

incluem ser estudante da Universidade, ter entre 20 e 40 anos, ter preenchido 

questionário por completo e assinado o TCLE. Os critérios de exclusão incluem não 

ter assinado o TCLE, não ter de 20 a 40 anos, deixar de responder o questionário 

completo ou já possuir outra formação acadêmica. Os dados estão em fase de 

compilação, e serão tabelados e a prevalência será analisada. Os resultados serão 

analisados com auxílio do software Biostat® para teste T (e demais que se tornem 

necessários), consideraremos significância p<0,005. Após quantificarmos as 

prevalências, faremos a análise de correlação, para identificar se há correlação 

positiva ou negativa entre a prevalência e a área de conhecimento do estudante. 

Desfecho primário: Se consideramos o conhecimento adquirido nas diversas 

disciplinas relacionadas ao corpo humano, como fisiologia, bioquímica, farmacologia, 

espera-se encontrar maior prevalência da automedicação entre universitários da 

área de humanas/exatas do que na área de biológicas/saúde, pois esses últimos 

teriam consciência dos riscos associados á automedicação. 

Porém é possível que observemos maior prevalência de automedicação justamente 

em estudantes da área de saúde, pois os conhecimentos que já obtiveram até o 



momento na faculdade podem dar a falsa segurança de serem capazes de se 

automedicar, ignorando os riscos atribuídos a esse ato. 

Nenhum medicamento é inócuo ao organismo, a automedicação pode causar sérios 

problemas à saúde, seu uso sem os devido cuidados podem causar sintomas como 

vômito, diarreia, cefaleia, choque anafilático e até mesmo a morte. Por meio dos 

dados coletados será possível investigar se os estudantes universitários da UNIAN - 

ABC tem o hábito da automedicação, e se esse hábito é diferente entre alunos das 

áreas de Biológicas/Saúde e Exatas-Humanas. Após caracterizar os hábitos 

poderemos avaliar a possível necessidade de uma ação de intervenção e educação 

em saúde nessa população, assim nosso estudo poderá servir como objeto 

diagnóstico e de ação comunitária contra o hábito da automedicação. 
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