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1. RESUMO  

Dentro de uma visão mais ampla no contexto da automedicação da população 

em geral, a assistência farmacêutica é um instrumento muito importante para um 

melhor controle do uso irracional de medicamentos, principalmente em 

antimicrobianos que acarretam em uma incidência comum em alto índice de 

crescimento em resistência bacteriana entre a população, definido como um 

autocuidado, podendo acarretar em graves consequências a saúde. Objetivo do 

trabalho é detectar quais problemas estão associados a automedicação e qual o 

papel do profissional farmacêutico em relação a automedicação.Foram aplicados 

vinte questionários para farmacêuticos na região de Jales/SP sobre automedicação, 

visando o papel do farmacêutico para o controle ou a diminuição da automedicação 

da população. De acordo com os questionários aplicados, 99% dos farmacêuticos 

opinaram que para ter uma diminuição na automedicação é necessário que tenha 

atenção farmacêutica para uma melhor orientação a população sobre os riscos do 

uso indevido de medicamentos sem prescrição médica. Dessa forma, conclui-se que 

o profissional farmacêutico tem um papel importante no uso irracional de 

medicamentos, mas que na sua área de atuação não é visto com reconhecimento 

profissional desejado, pois sua conduta em relação a atenção farmacêutica não é 

válida se o sistema de saúde for precário e não fornecer informações necessárias a 

população.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com KOVACS & BRITO apud SOUSA, H. W. O., SILVA, L. J., 

NETO, M. S., (2006) automedicação é definida como o uso de medicamentos sem 

uma orientação médica, onde o próprio paciente decide qual fármaco ele deve 

utilizar. Inclui-se nessa denominação uma indicação de medicamentos por pessoas 

não habilitadas, como amigos, familiares e mesmo balconistas de farmácia, ou seja 

caracterizando exercício ilegal da medicina. A automedicação pode acarretar danos 

à saúde, e essa prática vem crescendo com avanço agressivo tanto no Brasil quanto 

em outros países. Os Fatores econômicos, políticos e culturais podem ter 



contribuído para o avanço e a propagação da automedicação no mundo, tornando-a 

um problema de saúde pública. (SOTERIO, K. A.; DOS SANTOS, M. A., 2016). 

A utilização de medicamentos dispensados sem receita médica é hoje 

geralmente aceito como parte integrante do sistema de saúde. A automedicação 

quando ela é praticada corretamente pode também contribuir para amenizar os 

sistemas de saúde pública. Porém, com o incentivo das grandes indústrias 

laboratoriais da automedicação, o que ocorre é o uso inapropriado dos 

medicamentos. Contribuindo para resultado indesejável, tais como: aumento da 

resistência bacteriana aos antibióticos pelo uso inadequado e até mesmo uma 

hemorragia cerebral devido às combinações de um anticoagulante com analgésico. 

Além do mais, a um gasto supérfluo com os medicamentos, promovendo um 

mascaramento da doença dificultando o diagnóstico, a pessoa pode também 

desenvolver complicações como alergias ou intolerância de determinados 

ingredientes da fórmula medicamentosa e em decorrência, pode desenvolver uma 

possível intoxicação, (SOUSA, H. W. O., SILVA, L. J., NETO, M. S., 2006). 

No Domínio da Assistência Farmacêutica, o ensino a saúde ainda é o maior 

instrumento que promove o uso coerente dos medicamentos. Sendo uma 

metodologia que comunica e motiva toda população a entender de maneiras práticas 

e seguras de estilos de vidas. 

Instruindo para toda população sobre o uso coerente dos medicamentos e seus 

efeitos colaterais, cumprindo instruções e informações passado pelos profissionais 

de saúde. (PEREIRA, J. R. et al., 2007). 

Diante da automedição e o aumento da resistência bacteriana, tornam-se 

necessário tomar algumas medidas preventivas de modo a contribuir para a 

diminuição diária de riscos causados pela automedicação e consequentemente 

tornar visível a conscientização da população quanto ao perigo dos efeitos adversos 

como efeitos colaterais que certos medicamentos podem causar colocando sua 

própria vida em risco. 

 

 



3. OBJETIVO 

Objetivo do trabalho é detectar quais problemas estão associados a 

automedicação e qual o papel do profissional farmacêutico em relação a 

automedicação. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo prospectivo observacional cujo objetivo é descrever, 

analisar e discutir os resultados de acordo com as respostas de 20 questionários 

aplicados a farmacêuticos da região de Jales/SP sobre a automedicação.  

Os questionários foram respondidos de forma aleatória pelos farmacêuticos 

que se dispuseram a participar da pesquisa sobre o assunto da automedicação e a 

conduta do farmacêutico para o uso racional de medicamentos. Cada farmacêutico 

recebeu um questionário contendo três questões dissertativas e uma questão com 

alternativas para melhor retratar o assunto da automedicação.A pesquisa foi 

realizada entre o período de fevereiro a agosto de 2017.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

As medicações de venda livre possuem muitos riscos, entretanto, é necessário 

ter consciência de que este recurso pode mascarar uma doença grave, serem 

utilizados de forma errônea por leigos em assuntos clínicos e farmacológicos, além 

de poder interagir com outros medicamentos em uso contínuo. Neste caso, mais 

uma vez, o farmacêutico se mostra necessário como um profissional que orienta e 

acompanha o paciente, diminuindo assim os seus riscos (BORTOLON, 2007; p. 11). 

Apesar disso, a automedicação é um processo árduo de se controlar, talvez pelo 

próprio instinto do ser humano de testar e arriscar decisões. Há, porém, meios para 

reduzir e torná-la mais racional e segura. Programas de instruções para profissionais 

de saúde, farmacêuticos, balconistas e população em geral são fundamentais nessa 

situação (FERREIRA, 2009; p. 48). 

Sabe-se que o fármaco pode ter um efeito benéfico para certas pessoas em 

determinadas circunstâncias, enquanto que, para outras, tem um efeito maléfico nas 

mesmas condições. Portanto, é necessário haver uma atenção profissional 



especializada, no sentido de conscientizar o consumidor sobre os verdadeiros riscos 

da automedicação (PEREIRA & SILVEIRA, 2008). 

O farmacêutico por ser o profissional responsável pelo medicamento, torna-se 

co-responsável juntamente com os demais profissionais de saúde para uma melhor 

adesão terapêutica medicamentosa do paciente com conseqüente melhora do nível 

de saúde deste. Suas ações dentro deste contexto compreendem o aconselhamento 

a cerca do uso correto dos medicamentos, identificação dos principais problemas de 

saúde da comunidade, tornando-se com isso, parceiro da mesma na execução da 

promoção da saúde. 

Uma vez selecionado o antimicrobiano e prescrito pelo profissional responsável, 

cabe ao farmacêutico a orientação e acompanhamento na administração do mesmo, 

proporcionando maior segurança e eficiência na terapêutica (ANSEL e col., 2000; 

BISSON, 2003) 

O conceito proposto de atenção farmacêutica difundiu-se mundialmente: “é a 

provisão responsável do tratamento farmacológico com propósito de alcançar 

resultados concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente”. (HEPLER 

STRAND, 1990) 

No Brasil, a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) comandou uma 

oficina de trabalho para discutir a atenção farmacêutica. O grupo constituído para 

este fim produziu o documento “Proposta de Consenso Brasileiro de Atenção 

Farmacêutica” (OPAS, 2002) que tem por objetivo uniformizar os conceitos e prática 

profissional no país. A proposta de consenso defende que a prática da atenção 

farmacêutica deve está orientada para a educação em saúde, orientação 

farmacêutica, dispensação, atendimento e acompanhamento farmacêutico, registro 

sistemático das atividades, mensuração e avaliação dos resultados. O propósito da 

atenção farmacêutica é reduzir a morbimortalidade relacionada aos medicamentos. 

 

6. RESULTADOS 

De acordo com os questionários aplicados, 99% dos farmacêuticos opinaram 

que para ter uma diminuição na automedicação é necessário que tenha atenção 



farmacêutica para uma melhor orientação a população sobre os riscos do uso 

indevido de medicamentos sem prescrição médica. Em relação a influência da 

indústria farmacêutica sobre automedicação, 75% dos farmacêuticos entrevistados 

afirmaram que há essa influência e ainda ressaltaram a falta de informação da 

população, profissionais desqualificados, entre outros fatores que aumentam os 

índices da automedicação, como pode ser visto no gráfico 1. 

 

Fonte: Dados retirados dos questionários aplicados a farmacêuticos da região de Jales/SP. 

 
O farmacêutico tem papel fundamental na etapa de orientação da população 

para o uso correto de medicamentos. Além de serem especializados para atuar em 

diversas áreas como, por exemplo, na farmacologia, em hospitais, em laboratórios 

de análises clínicas nas farmácias e drogarias eles são os responsáveis pela 

orientação e dispensação segura.  

O trabalho da atenção farmacêutica junto à população no momento da 

dispensação do medicamento é de grande relevância, pois é nesse momento em 

que o paciente vai receber as orientações sobre como usar o medicamento, a dose 

correta, o tempo de tratamento, riscos ou benefícios, ou dependendo do caso sendo 

orientados a procurar uma unidade de saúde. 

No Domínio da Assistência Farmacêutica, o ensino a saúde ainda é o maior 

instrumento que promove o uso coerente dos medicamentos. Sendo uma 

metodologia que comunica e motiva toda população a entender de maneiras práticas 

e seguras de estilos de vidas. Instruindo para toda a população sobre o uso coerente 

dos medicamentos e seus efeitos colaterais, cumprindo instruções e informações 

75%

25%

SIM NÃO

Gráfico 1: A INFLUÊNCIA DA 
INDUSTRIA FARMACÊUTICA NA 

AUTOMEDICAÇÃO  SEGUNDO OS 
ENTREVISTADOS



transmitidas pelos profissionais de saúde para diminuir a automedicação, como pode 

ser visto na tabela 1. 

TABELA QUESTÃO 1 - OPINIÃO DOS FARMACÊUTICOS SOBRE COMO A AUTOMEDICAÇÃO 

PODE SER DIMINUIDA 

DIMINUIÇÃO DAS PROPAGANDAS DE MEDICAMENTOS 

INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO SOBRE RISCO DA AUTOMEDICAÇÃO       ( PALESTRAS, 

CARTILHAS, BANNERS, ETC...) 

ACESSO DIGNO A SAÚDE 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

FARMÁCIA DEIXAR DE SER ESTABELECIMENTO COMERCIAL E SER LOCAL 

ESPECIFICO A SAÚDE 

Fonte: Dados retirados dos questionários aplicados a farmacêuticos da região de Jales/SP 

O profissional farmacêutico tem um papel de grande importância no uso 

racional de medicamentos, mas que na sua área de atuação não é visto com 

reconhecimento profissional desejado, pois sua conduta em relação à atenção 

farmacêutica não é válida se o sistema de saúde for precário e não fornecer 

informações necessárias a população. Deve-se ter mais campanhas de 

conscientização da população contra a automedicação, ter profissionais qualificados 

para melhor o atendimento médico e também nas farmácias visando o bem estar de 

toda a população, como podemos observar na tabela 2. 

TABELA 2: O QUE PODERIA SER FEITO PARA MELHORAR O QUADRO DA 
AUTOMEDICAÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO A OPINIÃO DOS FARMACÊUTICOS 
ENTREVISTADOS 

 
ANAMINESE DO PACIENTE, EVITANDO AO MÁXIMO O USO DE MEDICAMENTOS SEM 
NECESSIDADE DO SEU USO  PARA RESOLVER O PROBLEMA DA PATOLOGIA 
 
MEDICINA ALTERNATIVA (ACUPUNTURA, HOMEOPATIA) 

 
FISCALIZAÇÃO NA VENDA ILEGAL DE ANTIBIÓTICOS  E OUTROS TIPOS DE MEDICAMENTOS 

 
PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA O PROFISSIONAL FARMACÊUTICO E A 
POPULAÇÃO SOBRE A AUTOMEDICAÇÃO E SEUS RISCOS 

 
ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

Fonte: Dados retirados dos questionários aplicados a farmacêuticos da região de Jales/SP 

 

7. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a saúde pública no Brasil principalmente, encontra-se com déficit 

na qualidade de prestação de serviços. Com isso está acarretando no aumento 



significativo de resistência aos antimicrobianos por causa do uso irracional de 

medicamentos. Estes por sua vez ocorrem pela falta de informação para a 

população e a de profissionais de saúde incapacitados a uma melhor orientação na 

atenção farmacêutica e também lucratividade da indústria farmacêutica. 
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