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1- RESUMO 

A automedicação é uma forma comum de autocuidado em saúde, consistindo no consumo 

de um produto pela iniciativa de um doente ou de seu responsável, na busca do alívio de 

sintomas, ou de doenças. Objetivo: Traçar o perfil do profissional de enfermagem que 

pratica a automedicação. Metodologia: Abordagem quantitativa, realizada com 60 

pessoas pertencentes a uma instituição hospitalar de grande porte na cidade de Santos/SP.  

A coleta de dados realizou-se por meio de um questionário com perguntas fechadas 

relacionadas a Automedicação. Resultados: 25% dos entrevistados tem idade entre 31 a 

35 anos, 86% é do sexo feminino. 65% dos profissionais entrevistados são Técnicos de 

Enfermagem. 80% dos entrevistados fazem uso de analgésicos, seguido de antigripais 

cerca 28% e antitérmicos 20% e somente 10% relatam não fazer uso de nenhuma 

medicação. Quanto ao conhecimento sobre as contraindicações mostra que 86% dos 

profissionais de enfermagem relatam ter conhecimento. 64% afirmam conhecer pessoas 

que já tiveram efeitos colaterais devido a automedicação e desses, 40% referem se 

automedicarem. Conclusão: a maioria dos profissionais de enfermagem que se 

automedicam são do sexo feminino, e na sua maioria fazem uso de analgésicos, mesmo 

tendo conhecimento das contraindicações. 

Descritores: Automedicação, medicamentos, profissionais de enfermagem 

 

2- INTRODUÇÃO 

A automedicação é uma forma comum de autocuidado em saúde, consistindo no 

consumo de um produto pela iniciativa de um doente ou de seu responsável, na busca do 

alívio de sintomas, ou de doenças, percebidos (PAULO e ZANINE, 2008). Pode também 

ser definida como “uso de medicamentos sem prescrição, orientação ou acompanhamento 

do médico” (MS,2004).  

A automedicação inadequada pode ter consequências e efeitos indesejáveis, 

enfermidades iatrogênicas e mascaramento de doenças evolutivas. (TOMASI et al, 2007). 

O consumo de medicamentos sem prescrição é fenômeno de relevância crescente, 

motivado por complexa rede de fatores que estão associados a valores predominantes na 

sociedade moderna. Dentre esses fatores, destaca-se o aumento da oferta de 

medicamentos alternativos, disponibilidade e venda livre e propagandas de produtos 

farmacêuticos na mídia.  

A automedicação não está restrita somente aos leigos, por outro lado é uma prática 

muito difundida entre os profissionais de saúde, sendo enfermeiros e médicos mais 
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vulneráveis à dependência de certas drogas por terem livre acesso a elas em sua jornada 

de trabalho (GRAEFF, 2008). 

A disponibilidade de medicamentos em estabelecimentos farmacêuticos, a 

propaganda de indústrias farmacêuticas e pelos sites de vendas da internet favorece a 

automedicação, já que este processo de compra é facilitado através da isenção da 

prescrição ou de receitas pregressas sendo imprescindível o uso racional. Os 

medicamentos podem aumentar a expectativa de vida, erradicar certas doenças, trazer 

benefícios sociais econômicos, e por outro lado podem aumentar o uso inadequadamente 

e levar à ocorrência de reações adversas. 

As queixas álgicas são as causas mais frequentes para se fazer valer da prática da 

automedicação, com destaque para a cefaleia, o predomínio do sexo feminino, estando os 

analgésicos e AINES entre os fármacos mais utilizados neste contexto (DIAS et al, 2011). 

Os agravos mais comuns que motivam a automedicação são dor de cabeça, dor de 

garganta, gripe e resfriado, entre outros problemas. São utilizados medicamentos sem 

prescrição médica, que deveriam ser adquiridos e utilizados somente com a receita do 

profissional habilitado (OGAWA et al, 2001). 

O profissional de enfermagem possui fácil acesso a drogas psicotrópicas, se 

automedica e controla a quantidade da droga conforme seus próprios critérios. O acesso 

referido é a disponibilidade em conseguir receita com o médico das suas relações 

interpessoais, sem acompanhamento do tratamento (BAGGIO e FORMAGGIO, 2007). 

Automedicação: é o ato de consumir medicamentos sem orientação médica, 

seguindo a impulsos ou influências de pessoas que não dominam completamente o 

assunto ou se acham capazes de medicar simplesmente pelo fato de conhecer a bula de 

um medicamento (BARATA et al, 2012). 

É um dos problemas que ocorre com muita frequência na população, que não tem 

condições de avaliar os perigos e complicações que o uso indiscriminado dos 

medicamentos pode trazer, além de muitas vezes não produzir o efeito esperado 

(BARATA et al, 2012). 

E o mais interessante é que isso também acontece entre os profissionais de saúde 

com muita frequência, pois ao contrário dos leigos o profissional de saúde se automedica 

pela facilidade de obter os medicamentos, mesmo sabendo que esse tem podem ter efeitos 

colaterais e podem causar efeitos nocivos ao organismo dos que praticam (BARATA et 

al, 2012). 
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A automedicação leva a riscos que vão desde reações alérgicas, diarreia, tonturas 

e enjoos à dependência física e psicológica, como nos casos de psicotrópicos 

(antidepressivos, ansiolíticos) que, tomados acima da dose, afetam o sistema nervoso 

(BRANDÃO, 2009). O uso indiscriminado de medicamentos pode, ainda, “mascarar” 

sintomas graves de alguma doença.  

Muitos medicamentos são vendidos sem necessidade de receita, como AAS (ácido 

acetíl salicílico), paracetamol, dipirona e fitoterápicos, parecem ser inofensivos. Porém, 

o uso indevido dessas drogas causa danos principalmente ao fígado, se tomados em 

excesso (BRANDÃO, 2009). 

A aspirina tem ação anticoagulante e, se ingerida inadequadamente, pode acarretar 

hemorragia.  Além dos riscos da automedicação propriamente ditos, muitas vezes a 

conservação desses medicamentos é feita de forma indevida. (BRANDÃO, 2009). 

Muitos são os fatores que levam as pessoas a se automedicarem, uma prática 

comum, mas que esconde muitos perigos, entre eles podemos citar: 

 Dificuldade de acesso aos serviços de saúde: a demora ou o preço de uma consulta 

médica; 

 A consulta repetição de sintomas semelhantes aos apresentados em um 

adoecimento anterior, em que o paciente guardou a receita médica ou se lembra 

dos remédios prescritos; 

 A recomendação de alguém conhecido ou balconistas de farmácia; 

 A não comercialização de doses fracionadas, exigindo que o consumidor compre 

doses de medicamentos além do necessário, ocasionando sobras de 

medicamentos, que muitas vezes irá aproveitar na repetição de sintomatologia; 

 O papel da mídia divulgando medicamentos sem nenhuma política regulatória e 

induzindo as pessoas a somente procurarem auxílio médico em caso de não 

desaparecimento dos sintomas; 

 O livre comércio de medicamentos nas gôndolas de farmácia, as promoções de 

medicamentos, a venda em feiras e camelôs, passando a imagem de que 

medicamentos são produtos inofensivos. 

 Enfim, todos esses fatores levam as pessoas a consumirem, de forma consciente 

ou não, medicamentos de forma indiscriminada, prática que oferece vários perigos, pois 

esses produtos são capazes de provocar efeitos colaterais no organismo. As interações 
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medicamentosas (combinação de medicamentos) podem anular ou potencializar o efeito 

da droga, e isto pode acarretar danos para a saúde. (BARATA et al, 2012). 

É ainda um dos problemas que ocorre com muita frequência na população, que 

não tem condições de avaliar os perigos e complicações que o uso indiscriminado dos 

medicamentos pode trazer, além de muitas vezes não produzir o efeito esperado. E o mais 

interessante é que isso também acontece entre os profissionais de saúde com muita 

frequência, pois ao contrário dos leigos o profissional de saúde se automedica pela 

facilidade de obter os medicamentos, mesmo sabendo que esses têm efeitos colaterais e 

podem causar efeitos nocivos ao organismo dos que praticam (BARATA et al, 2012). 

3- OBJETIVO GERAL 

 Identificar o perfil do profissional de enfermagem que pratica a automedicação. 

 

4- METODOLOGIA 

       Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um estudo descritivo exploratório, 

de abordagem quantitativa e de base territorial.  

Foi elaborado um instrumento de coleta de dados contendo 12 questões objetivas. 

O instrumento foi aplicado em 60 profissionais de enfermagem, de ambos os sexos, de 

uma instituição de assistência hospitalar de grande porte na cidade de Santos/SP.  

A aplicação do questionário foi realizada pelos próprios alunos do trabalho de 

conclusão de curso e os dados obtidos foram tabulados no Excel e os resultados 

interpretados através de técnica descritiva, apresentados em forma de tabelas, comparados 

a literatura. 

A todos os entrevistados, os pesquisadores se identificaram e detalharam as 

características do estudo. Aqueles que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, conforme Resolução 466 de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos.  

A pesquisa teve aprovação na Plataforma Brasil sob o parecer de nº 1.564.299 

5- DESENVOLVIMENTO 

Na pesquisa "Perfil da Enfermagem no Brasil" realizado em parceria do COFEN 

com a FIOCRUZ, verificou-se no item masculinização que a equipe de enfermagem é 

predominantemente feminina, sendo composta por 84,6% de mulheres. É importante 
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ressaltar que mesmo tratando-se de uma categoria feminina, registram-se a presença de 

15% de homens. (COFEN e FIOCRUZ, 2015) 

Dados da mesma pesquisa sobre o "Perfil da Enfermagem no Brasil" apontam que 

60% dos profissionais são auxiliares e técnicos de enfermagem, enquanto apenas 20% 

são enfermeiros e mais que 60% recebem em média valores de até R$ 1.000,00 não 

ultrapassando R$ 2.000,00 por mês. (FIOCRUZ e COFEN, 2015)  

As queixas álgicas são as causas mais frequentes para se fazer valer da prática da 

automedicação, com destaque para a cefaleia, o predomínio do sexo feminino, estando os 

analgésicos e AINES entre os fármacos mais utilizados neste contexto (DIAS et al, 2011). 

Pois segundo estudo, analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios não hormonais (AA) 

estão entre os medicamentos mais amplamente utilizados por adultos e crianças, com ou 

sem prescrição médica (BRICKS, 2009). 

Segundo AQUINO (2008), no Brasil pelo menos 35% dos medicamentos 

adquiridos são feitos através de automedicação. O amplo uso de medicamentos sem 

orientação médica, quase sempre acompanhado do desconhecimento dos malefícios que 

pode causar, é apontado como uma das causas destes, constituírem o principal agente 

tóxico responsáveis pelas intoxicações humanas registradas no país (LESSA e 

BOCHNER, 2008). 

 Muitas são as causas que levam ao consumo desenfreado de medicações. Entre 

destacam-se a repetição de sintomas semelhantes aos apresentados em um adoecimento 

anterior, em que o paciente guardou a receita médica ou se lembra dos remédios 

prescritos. A mídia, também têm um papel importante, divulgando medicamentos sem 

nenhuma política regulatória e induzindo as pessoas a somente procurarem auxílio 

médico em caso de não desaparecimento dos sintomas; (BARATA et al, 2012). 

Cabe ressaltar que Conselho Regional de Medicina (CRM) estabelece que todo 

medicamento, deve ser prescrito por profissional habilitado, contendo orientação de uso 

para o paciente. Portaria N.º344/1998 SVS (Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério 

da Saúde). 

 

6- RESULTADOS 

 Na amostra composta por 60 profissionais da Enfermagem, as idades variaram 

entre 21 e 40, apresentando moda na faixa etária de 31 a 35 anos (25%). Mais de 75% dos 

entrevistados eram mulheres.  
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 65% dos profissionais entrevistados são Técnicos de Enfermagem e 46% 

trabalham na Instituição há cerca de 5 anos. A renda mensal prevaleceu entre os que 

recebem de 1 a 2 salários mínimos.   

 Na Tabela 1, podemos observar que 80% dos entrevistados fazem uso de 

analgésicos, seguido de antigripais 28% e antitérmicos 20% e somente 10% relatam não 

fazer uso de nenhuma medicação. 6% deles, não discriminaram quais medicamentos 

usam sem receita médica.  

  

Tabela 1: Medicações prevalentes entre os profissionais de enfermagem. Santos - SP, 2015. 
 

N % 

Medicações + usadas   

Analgésicos 49 80% 

Antidepressivos 3 5% 

Estimulantes 2 3% 

Calmantes 1 2% 

Antigripais 17 28% 

Antitérmicos 12 20% 

Polivitamínicos 4 6% 

Inibidor de apetite 2 3% 

Outros 4 6% 

Nenhum 6 10% 

 

Quanto ao conhecimento sobre as contraindicações (Tabela 3), 86% dos 

profissionais de enfermagem relatam ter conhecimento dos efeitos colaterais das 

medicações que usam; 64% referiram conhecer pessoas que já tiveram efeitos colaterais 

devido a automedicação e menos que 50% delas procuram o médico para obter receita, 

se medicando por conta própria.  

 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após análise dos resultados é possível concluir que o maior percentual dos 

profissionais de enfermagem que se automedicam são do sexo feminino e técnicos de 

enfermagem. A classe de medicamentos mais utilizadas foram: analgésicos, seguidos dos 

antigripais e antitérmicos. Mesmo a maioria de automedicando, referem que já 
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apresentaram algumas das reações colaterais e ainda assim contraditoriamente relatam 

que procuram o médico para serem avaliados e receber a indicação correta. 

 A automedicação é um problema de saúde pública universal, antigo e de grandes 

proporções. Pode ser considerada uma forma de não adesão às orientações médicas e de 

saúde. Não há como acabar com a automedicação, contudo existem meios para minimizá-

la através de programas de orientação para profissionais de saúde, farmacêuticos, 

balconistas e população em geral, além do estímulo a fiscalização apropriada, são 

fundamentais nessa situação. 

 Projetos de Assistência Farmacêutica deveriam ser criados em todo o Brasil, com 

o intuito de orientar a população sobre o uso correto colaborando para que se evite o uso 

inadequado de medicamentos, que só gera danos à saúde da população e também gastos 

extras governamentais. 
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