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1 RESUMO 

O ato de se automedicar consiste em selecionar e fazer uso de medicamentos 

com a finalidade de tratar doenças autodiagnosticadas ou sintomas e deve ser 

entendida como um dos elementos do autocuidado. Um dado relevante aponta que 

profissionais da área da saúde, se sentem mais aptos a praticar automedicação, 

devido a sua proximidade com os meios de acesso à terapêutica medicamentosa. 

Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar a prevalência da automedicação 

entre profissionais que trabalham diretamente na área da saúde versus profissionais 

que não trabalham diretamente na área de saúde. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva e transversal realizada em um hospital filantrópico no município de Mogi 

Mirim-SP. A amostra contou, em maior parte, com pessoas do sexo feminino (83%), 

que classificaram a saúde como boa ou muito boa (86%) e que não possuíam 

doença crônica (86%). Em relação aos profissionais de saúde, 85% possuíam 

medicamentos em casa, sendo que 81% afirmaram adquirir os mesmos sem 

prescrição médica. No que se refere aos profissionais que não trabalham na área da 

saúde, 80% possuíam medicamentos em casa e 76% adquiriram medicamento sem 

prescrição médica. Renda familiar mensal e formação acadêmica foram 

significativamente associados (p<0,05) à presença de medicamentos em casa e a 

obtenção de medicamentos sem prescrição médica, tanto pelos profissionais da 

saúde como não profissionais da saúde. 

 

2 INTRODUÇÃO 

O ato de se automedicar consiste em selecionar e fazer uso de medicamentos 

com a finalidade de tratar doenças autodiagnosticadas ou sintomas e deve ser 

entendida como um dos elementos do autocuidado (SCHMID, et. al.; 2010).  

A literatura aponta que a automedicação pode estar relacionada ao grau de 

instrução do usuário, ou seja, quanto mais próximos os usuários estão da área da 

saúde mais se sentem capazes de se medicarem, o que justifica o crescimento do 

número de estudantes de medicina e profissionais da saúde que fazem o uso de 

medicamento por conta própria (ARRAIS, et al.;1997). Mas o que muitas pessoas 

desconhecem é que a automedicação irracional e sem orientação pode dificultar o 

diagnóstico da doença podendo ocasionar o agravamento do quadro clínico do 

paciente, como resistência bacteriana, efeitos adversos, reações alérgicas, 



intoxicações, hipersensibilidade e dependência química do fármaco (NASCIMENTO, 

2007). 

Neste contexto, podemos observar que o consumo de medicamentos sem 

prescrição pode ser motivado por diversos fatores. Entre os trabalhadores da área 

da saúde, além dos motivos já expostos, há fatores relacionados ao ambiente e 

condições de trabalho e ao facilitado acesso aos medicamentos. Ademais, é 

importante enfatizar que a automedicação inadequada pode ter consequências e 

efeitos indesejáveis, enfermidades iatrogênicas e mascaramento de doenças 

evolutivas. Representando, portanto, importante problema que deve ser reconhecido 

e prevenido. Desta forma, torna-se importante a proposta do presente trabalho, a fim 

promover a análise da prática de automedicação entre os profissionais da área da 

saúde e assim promover propostas para o uso racional e orientado de 

medicamentos.  

 

3 OBJETIVO 

O presente estudo objetivou avaliar a prevalência da automedicação entre 

profissionais que trabalham diretamente na área da saúde versus profissionais que 

não trabalham diretamente na área de saúde, no município de Mogi Mirim-SP, 

segundo indicadores sociodemográficos, condição de saúde e de utilização de 

serviços de saúde. 

 

4 METODOLOGIA 

Esse projeto foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo comitê de 

ética pelo nº CAAE: 64976717.1.0000.5679. O estudo foi desenvolvido em um 

hospital filantrópico situado no município de Mogi Mirim-SP e a coleta de dados foi 

realizada por meio de questionários contendo 17 questões, aplicados em 

funcionários e não funcionários da área da saúde.  

Os dados coletados sobre automedicação foram relacionados com as 

informações demográficas, sócioeconômicas (idade, estado conjugal, cor da pele, 

escolaridade, situação de trabalho atual, renda familiar mensal, religião e com quem 

reside) e de saúde dos indivíduos (presença de doença crônica e percepção de 

saúde). A análise das associações da automedicação com as características dos 

indivíduos foi realizada a partir do teste qui-quadrado, sendo considerados 

significativos valores de p<0,05. 



5 DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo referiu-se a uma pesquisa descritiva e transversal. Os 

participantes foram profissionais da área de saúde que possuíam função na área, 

tendo os respectivos cargos: técnicos em enfermagem, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares em farmácia e farmacêuticos; e outros profissionais que não tinham 

função diretamente na área da saúde que possuíam idade maior ou igual a 18 anos 

de idade e que faziam uso de medicamentos. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

Participaram do estudo 100 indivíduos, sendo 50 profissionais da área da 

saúde. A amostra total contou, em maior parte, com pessoas do sexo feminino 

(83%), que classificaram a saúde como boa ou muito boa (86%) e que não 

possuíam doença crônica (86%). Em relação aos profissionais de saúde, 54% 

alegaram ir raramente à farmácia e não fazíam questão de serem atendidos por um 

farmacêutico, 85% possuíam medicamentos em casa, sendo que 81% afirmaram 

adquirir os mesmos sem prescrição médica. No que se aos outros profissionais que 

não trabalham diretamente na área da saúde, 48% vão raramente à farmácia, 52% 

fazíam questão de serem atendidos por farmacêuticos, 80% possuíam 

medicamentos em casa e 76% adquiriram medicamento sem prescrição médica. 

Renda familiar mensal e formação acadêmica foram significativamente associados 

(p<0,05) à presença de medicamentos em casa e a obtenção de medicamentos sem 

prescrição médica, tanto pelos profissionais da saúde como não profissionais da 

saúde. 
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