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1. RESUMO 

 

A automedicação é entendida de modo geral, como o uso de medicamentos 

sem nenhuma prescrição e intervenção de um profissional habilitado, sem 

diagnóstico e acompanhamento do tratamento (LESSA et al., 2008). Pesquisa 

realizada pelo Instituto de Ciências, Tecnologia e Qualidade (ICTQ, 2016) comprova 

que os maiores adeptos da automedicação no Brasil são os jovens. Esta pesquisa 

teve como objetivo investigar a prevalência da automedicação em universitários das 

áreas saúde e humanas. Foi utilizado o método exploratório e descritivo com 

abordagem qualitativa e quantitativa. 78% dos entrevistados revelaram já terem se 

automedicado. Foi apontado que os graduandos da área de saúde se 

automedicaram discretamente mais, quando comparado aos graduandos na área de 

humanas. Concluiu-se que 31% dos entrevistados que se automedicaram relataram 

efeitos colaterais, dado este, por ser alarmante, revela a necessidade de uma 

intervenção e melhoria na difusão de conhecimento no tocante à automedicação 

responsável. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Alguns autores definem a automedicação como sendo o uso de medicamento 

sem a prescrição, orientação e ou o acompanhamento de um profissional 

qualificado, ou seja, é o ato por conta própria de um indivíduo ou seu responsável, 

de escolher, administrar e determinar o tempo do tratamento de um medicamento 

qualquer industrializado, remédio caseiro ou plantas medicinais com a finalidade de 

tratar doenças ou aliviar sintomas (FONTANELLA et al., 2013; SANTOS, 

COUTINHO, 2010; GALATO et al., 2012; SILVA et al., 2009; SOUZA et al., 2011). 

Em harmonia com o que escreve Pelicioni (2005), há duas principais formas de 

automedicação, a primeira identificada como automedicação responsável e a 

segunda como automedicação irresponsável. Os que se utilizam da automedicação 

responsável tem como benefícios a rapidez no combate aos sintomas, além de ser 

economicamente mais barato ao indivíduo, bem como diminui a procura e gastos 

com médicos. Já a utilização da automedicação irresponsável, amplia os efeitos 

adversos do medicamento, assim como o mascaramento dos sintomas e o não 
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tratamento correto dos mesmos, o que traz maior gasto, assim como maior demora 

no resultado do tratamento. 

De maneira geral os medicamentos mais consumidos pela pratica da 

automedicação são os analgésicos e os antipiréticos, habito associado ao 

sintomático da dor (LOYOLA FILHO et al., 2002; PEREIRA et al., 2007). 

Aproximadamente 80% dos brasileiros praticam a automedicação (ICTQ, 

2016). De todos os medicamentos vendidos, 35% são para a automedicação de 

acordo com Barros (1995). Dados afirmam que de todos os casos de intoxicações 

registrados no Brasil em 2011, os caracterizados por medicamentos somam 29%, e 

de óbito, 17% (PAIM et al., 2016; DOMINGUES et al., 2015). 

 

3. OBJETIVOS 

 

Estimar a prevalência e as causas da automedicação, bem como os efeitos 

adversos em universitários de um centro universitário do noroeste paulista. Detectar 

se a área de formação dos acadêmicos influencia na prática da automedicação. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Trata-se se de uma pesquisa exploratória e descritiva, possuindo uma 

abordagem qualitativa e quantitativa. Como instrumento para coleta de dados foi 

utilizado um questionário, sendo os participantes orientados a respondê-lo 

considerando os acontecimentos inerentes nos últimos trinta dias que antecederam 

a pesquisa. Participaram da pesquisa graduandos da Área de Saúde, ingressantes e 

formandos dos cursos de Farmácia e Fisioterapia – noturno, e por graduandos da 

Área de Humanas, ingressantes e formandos, dos cursos de Administração e 

Ciência Contábeis – noturno. Foram definidos como foco da pesquisa, os jovens 

universitários com idades entre 18 e 29 anos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Quando se trata de fármacos comercializados sem prescrição, o país ocupa a 

quinta posição no consumo mundial e a primeira posição na América Latina (SOUZA 

et al., 2011). 
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As principais doenças que levam à automedicação, em ordem decrescente, se 

resumem em: Infeção respiratória alta, dor de cabeça, dispepsia/má digestão entre 

outras, como alergias, náuseas, vômitos e intoxicação. Em síntese observa-se que a 

automedicação está sempre relacionada, também em ordem decrescente, a 

sintomas dolorosos e infecciosos (ARRAIS et al., 1997). 

Segundo o ICTQ (2016), a população que mais se automedica são os jovens, 

aproximadamente 90% da população entre 16 e 24 anos consomem medicamentos 

sem prescrição ou orientação de um profissional da saúde. 

Galato (2012) estudou a prevalência da automedicação em universitários de 

faixa etária média de 22,9 anos e descobriu que 96% dos estudantes realizaram 

esta prática. Já Fontanella (2013) obteve valores preocupantes ao investigar a 

automedicação em estudantes com média de idade de 24,5 anos, descobrindo que 

52% se automedicaram na semana que antecedeu a pesquisa. 

Moraes (2015) investigou a automedicação entre os acadêmicos de 

enfermagem e descobriu que 39% dos alunos costumam indicar medicamentos para 

outras pessoas. Ruan (2012) constatou uma porcentagem maior ao analisar os 

alunos do curso de medicina, aproximadamente 70% do total de alunos 

entrevistados afirmaram já terem indicado medicamentos para terceiros. 

 

6. RESULTADOS 

 

Verificou-se que 41% dos entrevistados são do sexo masculino (16% da área 

da saúde e 25% da área de humanas) e 59% do sexo feminino (38% da área da 

saúde e 21% da área de humanas), sendo que apenas 46% possuem plano de 

saúde e 74% desse total de jovens exercem atividade laborativa, fato já esperado 

tendo-se em vista que os cursos noturnos atraem mais o público que trabalha no 

horário comercial. 

A frequência com que os entrevistados já se automedicaram, bem como se já 

sofreram com efeitos colaterais e se sabiam dessa possibilidade, estão descritas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Dados referentes ao uso de medicamentos sem prescrição, efeitos 

colaterais e ciência dos possíveis efeitos colaterais. 

 Área da Saúde Área de Humanas  

 Sim % Não % Sim % Não % Total 

Já fez ou faz uso de 
medicamentos sem 
prescrição médica? 

38 39,6 14 14,6 37 38,5 7 7,3 96 

Já teve algum efeito 
colateral causado por 

ingestão de medicamentos 
sem prescrição médica? 

9 9,4 43 44,8 3 3,1 41 42,7 96 

Estava ciente de que o 
medicamento em questão 

poderia causar efeitos 
colaterais? 

30 42,2 7 10,0 29 40,8 5 7,0 71* 

* 25 pessoas não souberam ou não opinaram. 

 

Os resultados obtidos acusam que a prática da automedicação entre os jovens 

universitários entrevistados foi de 78%, tais valores são semelhantes aos 

encontrados por Araújo et. al. (2015). Destaca-se o fato de que a prevalência da 

automedicação é parecida entre as áreas de saúde e de humanas, 39,6% e 38,5%, 

respectivamente. A incidência discretamente maior da automedicação na área da 

saúde pode estar relacionada ao fato de acharem que possuem maior conhecimento 

sobre os medicamentos. 

A ocorrência de automedicação nos 30 dias anteriores à pesquisa foi relatada 

por 55 pessoas, totalizando 57% dos entrevistados, com frequência de 

automedicação de 1 a 2 vezes relatado por 39 universitários, 3 a 4 vezes por 18 

universitários e mais de 5 vezes por 3 universitários, tais valores se aproximam dos 

valores encontrados por Galato (2012) que relatou que 37% dos entrevistados 

relataram ter se automedicado dentro de um período de 15 dias anteriores à 

pesquisa. 

Dentre os que se automedicaram, cerca de 30% relataram a ocorrência de 

efeitos colaterais, bem como admitiram não ler a bula um total de 53%.  A ocorrência 

dos efeitos adversos se deu, em sua maioria, por meio de alergia, mal estar, ânsia e 

vômitos, similar ao estudo de Abraão et al., (2009). 

Outro importante fato é a constatação da pratica da automedicação pelas 

universitárias, que girou em torno de 84% ou 48 das jovens do sexo feminino 

entrevistadas, o que corrobora os estudos de Arrais (1997) o qual sugere a pratica 

da automedicação em grande parte por mulheres. 
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A Tabela 2 trás os resultados quanto às causas da automedicação, bem como 

os principais fármacos e os que levaram a automedicação. 

 

Tabela 2. Causas que levam à automedicação, fármacos utilizados e influência 

da automedicação. 

Causas que levaram a automedicação Total % 

Dor de cabeça 64 17,8 

Gripe ou resfriado 53 14,7 

Dor de garganta 41 11,4 

Dor muscular 34 9,4 

Febre 33 9,2 

Cólica 26 7,2 

Enjoo ou vômito 25 7,0 

Diarreia/dor de barriga 22 6,1 

Dispepsia/queimação no estômago 19 5,2 

Alergia 18 5,0 

Dor de ouvido 12 3,3 

Outros 13 3,7 

Medicação mais utilizada Total  

Dipirona monoidratada 38 35,5 

Associação (dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina, cafeína 
anidra) 

21 
19,6 

Loratadina 1 0,9 

Outros 47 44,0 

Motivo da automedicação Total*  

Não gosta de ir ao médico 31 34,0 

Influência de familiares 23 25,3 

Acredita ter conhecimentos suficientes 22 24,2 

Influência dos amigos 2 2,2 

Outros 13 14,3 

* 5 pessoas não souberam ou não opinaram. 

 

Dentre as principais causas que levaram os entrevistados a se automedicarem 

liderou a dor de cabeça seguida pela dor de garganta e ânsia e vômitos, em síntese, 

todos os sintomas relacionados à dor, simétrico à pesquisa de Araújo et al., (2015), 

e em conformidade com a recente pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia 

(2017), que revelou que mais de 80% dos brasileiros tomam remédio para dor de 

cabeça sem receita médica. 

Quando analisados os medicamentos mais utilizados, os analgésicos 

lideraram, em torno de 55% (Dipirona e Associação [dipirona monoidratada, citrato de 

orfenadrina, cafeína anidra]), em paridade com os estudos de Abraão et al., (2009) que 
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comprovou a prevalência de 52% de uso de analgésicos em estudantes 

universitários dos cursos de enfermagem e administração. 

Podem-se destacar também os prejuízos que o uso irracional de medicamentos 

pode trazer, como por exemplo, o desenvolvimento de bactérias resistentes, 

progressão da doença, dentre outros, contribuindo para diagnósticos e tratamentos 

errôneos (FONSECA et al., 2010; GALATO et al., 2012). 

A demora no atendimento médico aliada a falta de qualidade do serviço público 

faz com que as pessoas busquem outras maneiras de aliviar as dores. Esses fatores 

somados à facilidade na aquisição e o baixo custo dos medicamentos que são 

vendidos sem receitas, constituem fatores preponderantes para a prática da 

automedicação. 

A pesquisa revelou que 24% dos entrevistados afirmam ter conhecimentos 

suficientes para se automedicarem, sendo que 13% são da área da saúde e 11% da 

área de humanas. O fato de mais estudantes da área da saúde acreditarem ter 

conhecimentos para se automedicarem pode estar relacionado ao fato que esses 

acadêmicos possuem disciplinas voltadas ao estudo das medicações (ABRAÃO, et 

al., 2009). 

Os entrevistados que relataram ter procurado médico após a automedicação 

equivalem a 26% do total. Tais valores são inócuos quando comparados aos que 

praticaram a automedicação, que somam um total de 76%. 

A Tabela 3 trás os resultados quanto à indicação ou quem prescreveu o 

medicamento para o entrevistado. 

 

Tabela 3. Principais indicações ou prescrições dos medicamentos que levaram 

a automedicação. 

Indicação ou prescrição dos medicamentos Total % 

Terceiros 30 25,6 
Farmacêutico 26 22,2 
Havia em casa, mas foi comprado sem indicação médica 24 20,5 
Médico 15 12,9 
Funcionário da farmácia 9 7,7 
Havia em casa, foi prescrito por um médico em outra ocasião 7 6,0 
Propaganda de TV, rádio ou internet 6 5,1 

 

Em relação às influências para a realização da automedicação, verificou-se que 

a interferência de amigos e vizinhos (terceiros), colaborou substancialmente na 

escolha do medicamento, idêntico ao estudo de Galato (2012). 
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Já a contribuição do farmacêutico para a automedicação por meio da indicação 

ou prescrição de medicamentos foi semelhante ao estudo feito por Mussolin (2004), 

o qual apurou que um total de 20% dos entrevistados confia nas informações do 

farmacêutico. 

Tais resultados são possíveis devido a Resolução nº 586 de 29 de agosto de 

2013, que declara, entre outras coisas, que o farmacêutico poderá prescrever 

medicamentos, desde que não necessitem de receita médica para serem 

dispensados e que venham a ser aprovados pelo órgão sanitário federal para 

prescrição do farmacêutico, estabelecendo, inclusive, etapas para a prescrição 

segura. 

Analisando ainda os dados da Tabela 3, pode-se observar que a influência por 

propagandas de TV, Rádios e Internet se mostrou irrisória, tendo em vista que 

apenas 5% dos graduandos revelaram sentir-se influenciados por este modo de 

indicação ou prescrição de medicamentos. 

Dentre os entrevistados 86% confiam na eficácia da escolha do medicamento e 

47% possuem o hábito de ler a bula do fármaco.  Quando observamos o estudo feito 

por Moraes et al., (2015) percebemos que em sua pesquisa 85% dos entrevistados 

possuem o hábito de ler a bula, valor superior ao encontrado neste trabalho, porém 

a população investigada por Moraes et al., (2015) foi constituída apenas por 

acadêmicos do curso de Enfermagem. O maior índice de leitura das bulas dos 

medicamentos se deu na área de saúde com 27%, já nos cursos de humanas este 

índice foi de 20%, sendo o resultado análogo ao encontrado por Mussolin (2004). 

Consideram-se dependentes da automedicação 13% dos entrevistados. No 

livro “Tarja Preta” de Márcia Kedouk (2016), a autora revela que no Brasil há mais 

farmácias que padarias, a explicação para isso é que os brasileiros se acostumaram 

a pensar na farmácia como uma loja de conveniência, fazendo da cestinha da 

farmácia um carrinho de supermercados. Isto constitui uma possível explicação para 

o número de pessoas que se consideram dependentes da automedicação. 

Quando se compara o primeiro com o último ano de cada graduação, 

constatou-se que com exceção do primeiro ano do curso de Ciências Contábeis, 

todas as outras graduações do primeiro ano apresentaram menor incidência da 

automedicação quando comparados ao último ano dos respectivos cursos. Ao todo, 

62% do total dos universitários do último ano leem a bula dos medicamentos, já os 

estudantes universitários do primeiro ano que leem a bula totalizam apenas 31%, 
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esses valores indicam que o maior conhecimento desperta nos jovens a 

preocupação de se informarem melhor sobre o medicamento antes do consumo. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os motivos que levam as pessoas a se automedicarem são diversos, tornando-

se uma prática comum entre universitários.  

Os dados obtidos permitiram influir que os graduandos da área de humanas se 

automedicaram em menor escala quando comparado aos graduandos na área de 

saúde. Possivelmente, isto se deve ao fato de que os estudantes da área da saúde 

possuem maior conhecimento e acesso aos medicamentos, levando-os a crer que o 

conhecimento que possuem é suficiente para a automedicação responsável, o que 

nem sempre é verdadeiro. 

Em relação às reações adversas, na área da saúde, 31% relataram 

conhecimento sobre os possíveis riscos, enquanto que na área de gestão este 

índice foi de 30%, o que mostra baixo esclarecimento nas duas áreas. 

Haja vista o número total de jovens que se automedicam ser considerado 

alarmante (78%) e o fato de 31% dos entrevistados relatarem efeitos colaterais faz-

se a necessidade de uma intervenção e melhoria na difusão de conhecimento no 

tocante à automedicação responsável. Um possível meio eficaz para tanto, seria as 

redes sociais (principal meio para se chegar até os jovens), a mídia de forma geral, 

os médicos e claro, o profissional farmacêutico. 
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