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RESUMO
Os medicamentos representam função essencial na
proteção, recuperação e manutenção da saúde,
promovendo, assim, melhorias na qualidade de vida. A
Organização Mundial da Saúde (1998) define
automedicação como a seleção e o uso de medicamentos
sem prescrição ou supervisão de um médico ou dentista. A
automedicação é um fenômeno mundial e sua prevalência
difere em função da população estudada, do método e do
período utilizado. A OMS ressalta que a automedicação
deve ocorrer de forma racional e responsável. O objetivo
principal deste estudo foi avaliar a prevalência e os
aspectos referentes à prática da automedicação entre
clientes de uma drogaria localizada na cidade de Jaru
(RO). Os dados foram coletados por meio de um
questionário desenvolvido pelos autores. Foram
realizadas perguntas relativas ao nível de escolaridade e
questões relacionadas à prática de automedicação, tais
como: classes medicamentosas mais utilizadas sem
prescrição médica, efeitos adversos e principais situações
que impulsionaram a prática da automedicação. Dentre
os entrevistados, 43% foram homens e 57%, mulheres,
com idade igual ou superior a 18 anos. Da população
estudada, 94% declararam praticar a automedicação.
Embora deva ser combatida com severidade no nosso
país, a automedicação não é tratada com relevância pelos
órgãos responsáveis.

PALAVRAS-CHAVE: Automedicação, aspectos gerais,
Jaru.

ABSTRACT
Medications are capable of protecting, recovering and
maintaining health, thus promoting improvements in the
quality of life. The World Health Organization (1998) defines
self-medication as a selection and use of over-the-counter or
over-the-counter medications from a physician or dentist.
Self-medication is a worldwide model and its prevalence
depends on the population studied, the method and the period
used. WHO stresses that automation must take place in a
rational and responsible manner. The main objective of this
study was to evaluate the aspects related to the practice of
self-medication among clients of a company located in the
city of Jaru (RO). The data were collected through a small
effect generated by the authors. Classes related to educational

level and issues related to the practice of self-medication,
such as: classes of medications most commonly used without
a prescription, adverse effects and main situations that
potentiated the practice of self-medication. Already
interviewed, 43% were men and 57%, women 18 years or
older. Of the population studied, 94% declared to practice
self-medication. Although it must be tackled with severity in
our country, self-medication is not combated by the
responsible organs.

KEYWORDS: Self-medication, general aspects, Jaru.

1. INTRODUÇÃO
Os medicamentos representam função essencial na

proteção, recuperação e manutenção da saúde,
promovendo, dessa forma, melhorias na qualidade de
vida¹.

Medicamentos são importantes bens sociais. Sua
utilização pela população brasileira é alta² e
influenciada por diversos fatores. A Organização
Mundial da Saúde (1998) define automedicação como
a seleção e o uso de medicamentos sem prescrição ou
supervisão de um médico ou dentista. A automedicação
é um fenômeno mundial e sua prevalência difere em
função da população estudada, do método e do período
utilizado³.

A OMS ressalta que a automedicação deve ocorrer
de forma racional e responsável4.  Segundo Coelho
(2017), a prática de se automedicar reduz a sobrecarga
no sistema de saúde pública. Ao optar pela
automedicação, um indivíduo pode contar com o
auxílio do profissional farmacêutico para fazer a
escolha de um medicamento, principalmente para
tratamentos referentes a transtornos menores5.

Os produtos e insumos do comércio farmacêutico
adquiriram uma grande importância medicinal, pois
atuam de forma direta ou indireta na saúde humana,
diminuindo, de modo geral, o sofrimento da população.
Assim, os medicamentos isentos de prescrição,
denominados como MIPs, possuem elevada taxa de
dispensação em drogarias quando comparados a outros
medicamentos6. Entretanto, o uso inadequado destes,
de acordo com o Sistema Nacional de Informações



Padanoski & Ferreira /Braz. J. Surg. Clin. Res. V.25,n2,pp.28-32 (Dez 2018 - Fev 2019)

BJSCR  (ISSN online: 2317-4404) Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr

Toxicológicas (SINITOX), pode ser uma das principais
causas de intoxicação farmacêutica7,8. Desta maneira, é
de extrema importância que os profissionais da saúde
atuem de forma efetiva em relação à assistência
farmacêutica9.

Um dos maiores problemas associados à prática da
automedicação é a dificuldade ao acesso médico e a
precária qualidade dos serviços de saúde pública. Outro
fator que induz à automedicação é o marketing
excessivo, visto que a mídia passa uma imagem apenas
benéfica dos medicamentos e, geralmente, mascara
fatores tais como reações adversas ou efeitos colaterais.
A automedicação também é comumente realizada em
casa, pois as pessoas tendem a estocar medicamentos e
os utiliza sem conhecimento, com o intuito de amenizar
diversos problemas de saúde3.

Tendo em vista a relevância do tema na sociedade
moderna, o objetivo principal deste estudo foi avaliar a
prevalência e os aspectos referentes à prática da
automedicação entre clientes de uma drogaria
localizada na cidade de Jaru (RO).

2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada em uma farmácia privada,

de médio porte, localizada na cidade de Jaru (RO),
após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em
Seres Humanos do Centro Universitário Luterano de Ji-
Paraná (parecer 2.896.437).

O estudo foi desenvolvido por meio de
levantamento de dados qualiquantitativos, de modo
transversal e exploratório, através de um questionário
próprio, aplicado a cem clientes de forma aleatória.

Após o preenchimento do termo de consentimento
livre e esclarecido, os dados coletados foram tratados
no programa Excel 2010 e, através de uma análise
estatística descritiva simples, foi possível avalia-los.

Foram realizadas perguntas relativas ao nível de
escolaridade e questões relacionadas à prática de
automedicação, tais como: classes medicamentosas
mais utilizadas sem prescrição médica, efeitos adversos
e principais situações que impulsionaram a prática da
automedicação.

3. RESULTADOS
A pesquisa apresenta dados obtidos a partir dos cem

questionários aplicados. Dentre os entrevistados, 43%
foram homens e 57% foram mulheres, com idade igual
ou superior a 18 anos. Da população estudada, 94%
declararam praticar a automedicação.

Em relação ao nível de instrução, 27% dos
entrevistados possuem ensino médio completo, 18%
não possuem escolaridade e 16% afirmaram não ter
terminado o ensino médio.

Figura 1. Avaliação do nível de escolaridade da população estudada.
Fonte: própria (2018).

As classes de medicamentos mais usadas foram os
analgésicos, com 89%, e os anti-inflamatórios, com
87%, seguidos dos relaxantes musculares e antiácidos.

Figura 2. Avaliação das classes medicamentosas mais utilizadas pela
população estudada. Fonte: própria (2018).

Em um contexto geral, a maioria dos medicamentos
é indicada pelo farmacêutico e balconistas e apenas
15% são receitados pelo médico.
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Figura 3. Avaliação da indicação de medicamentos na população
estudada. Fonte: própria (2018).

Os principais motivos relatados que levam a
população a se automedicar foram: confiança em
quem indica (38%), precariedade da saúde pública
(24%) e casos de urgência (17%).

Figura 4. Avaliação dos principais motivos que levaram à prática
da automedicação na população estudada. Fonte: própria (2018).

A Tabela 1 mostra os resultados obtidos através
das questões que abordaram a prática da
automedicação e os riscos associados. Segundo os
resultados obtidos, 67% dos entrevistados afirmaram
que já ouviram falar e acreditam em automedicação
responsável e 33% disseram já ter colocado sua saúde

ou de outra pessoa em risco, através do uso incorreto
de medicamentos.

Tabela 1. Questões gerais relacionadas à prática da automedicação
e riscos associados.
QUESTÕES AVALIADAS INDIVÍDUOS (%)

JÁ OUVIU FALAR EM
AUTOMEDICAÇÃO

67%

ACREDITA EM AUTOMEDICAÇÃO
RESPONSÁVEL

67%

COSTUMA CONSULTAR O
FARMACÊUTICO

59%

JÁ SE SENTIU INDUZIDO PELA
PROPAGANDA EXCESSIVA

66%

JÁ PROLONGOU TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO SEM RETORNAR
AO MÉDICO

62%

JÁ COLOCOU A SAÚDE EM RISCO
DEVIDO À AUTOMEDICAÇÃO

33%

CONHECE OS RISCOS TRAZIDOS PELA
AUTOMEDICAÇÃO

58%

Fonte: própria (2018).

4. DISCUSSÃO
Os dados obtidos no presente estudo demonstraram

que houve uma predominância por automedicação no
sexo feminino (57%). Dados semelhantes foram
encontrados por Bertoldi et. al. (2004)10 e Arrais et. al.
(2016)3. Este fato pode estar relacionado à maior
preocupação das mulheres em relação à saúde, que
buscam por serviços de saúde com maior frequência.

Após a coleta de dados, foi observado que 34% dos
entrevistados não possuem o Ensino Médio completo e
apenas 27% já o concluíram. O baixo nível de
escolaridade apresentou resultado que se assemelha ao
de o Bortolon et al (2008)11, em que 55,7% disseram
não ter o Ensino Fundamental Completo. Já segundo o
estudo realizado por Mayolo et al (2012)12 , 29,7%
também relataram não ter concluído o Ensino
Fundamental. Apesar de o estudo demonstrar em média
um baixo nível de escolaridade, evidencia-se que não
houve diferença significativa do grau de escolaridade
relacionada à pratica da automedicação. O Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstra
que o gral de escolaridade da população tende a
crescer. O IBGE também afirma que ocorreu uma
elevação no número de jovens que cursam o nível
superior em todas as regiões do país12.

Conforme identificado, 89% da população estudada
relataram fazer o uso dos analgésicos por conta própria
e 87% de anti-inflamatórios. Resultados aproximados
foram constatados nos estudos de Silva et al. (2014)13 e
Martines e colaboradores (2014)14. Estes dados
apontam problemas que podem ser considerados como
transtornos menores, como, por exemplo, dores,
inflamações, sintomas de gripe. O que justifica a
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predominância destas classes de medicamentos é o fato
de os MIPs abrangerem grande parte dos princípios
ativos utilizados na terapêutica voltada a transtornos
corriqueiros.

Flaiti e pesquisadores (2014)15 relatam que
fármacos como a dipirona e o paracetamol se
enquadram como anti-inflamatórios atípicos, pois seus
efeitos farmacológicos apresentam resultados melhores
quando utilizados como analgésicos e antipiréticos.
Desta forma, as menções feitas denominadas como
anti-inflamatórios enquadram-se em AINES E AIES,
medicamentos não esteroidais e esteroidais
respectivamente.

Os antiácidos demonstraram resultado de 57%
diante da população participante. Os dados são
similares aos de Freitas et. al. (2006)16, com 39,7%,
sendo que a maior fonte de indicação dos antiácidos foi
realizada por vizinhos, amigos, parentes e balconistas.
De acordo com Sá et. al. (2012)17, o uso de antiácidos
em excesso pode ser entendido pelo fato das reações
adversas do alto consumo dos analgésicos, visto que
eles podem desenvolver desconforto gástrico, úlceras e
gastrites.

Na presente pesquisa, 75% dos entrevistados
relataram preferência no aconselhamento realizado no
estabelecimento farmacêutico, para a indicação de
medicamentos. No processo da automedicação
responsável, ressalta-se a importância do farmacêutico,
pois, na maioria das vezes, o usuário dirige-se a uma
farmácia devido ao fácil acesso e ao baixo custo. Desta
forma, o paciente expõe sua confiança no farmacêutico
e nos balconistas que o acessoram18.

Na analise dos principais motivos que incentivaram
a prática da automedicação, identificou-se a confiança
na pessoa que lhe indica os medicamentos com 38% de
afirmativa. Outro fator de grande importância que
implica esta prática baseia-se na precariedade da saúde
pública, visto que 24% dos entrevistados expuseram
suas queixas referentes a este setor público. Souza et
al. (2008)¹¹, relata sobre a importância do profissional
farmacêutico para com o paciente.

A pesquisa de Caracterização da prática de
automedicação e fatores associados entre universitários
do curso de Enfermagem14 demonstra resultados
proporcionais ao desta pesquisa. Ressalta, também, que
a facilidade ao acesso é um forte candidato relacionado
aos motivos da automedicação. Esta prática pode estar
relacionada também à farmácia caseira.

Os medicamentos de tarja vermelha são de fácil
acesso (sem retenção de receituário) para a população,
bem como os medicamentos isentos de prescrição
(MIPs) (Resolução RDC, n°98/16). Isto implica o
aumento do índice de automedicação no Brasil19. Desta
forma, esta prática pode acarretar problemas
posteriores, mascarando sinais e/ou sintomas de
alguma patologia. Pode, também, prejudicar o
diagnóstico e até mesmo levar a pessoa a tratamentos
equivocados20. No Brasil, cerca de 30% dos quadros
clínicos de intoxicação têm os medicamentos como o
principal causador. Este dado é semelhante ao

encontrado neste trabalho, onde 33% da população
estudada relataram já ter colocado a saúde em risco
devido à prática da automedicação21.

Vale ressaltar que mais de 50% da população
estudada conhecem os riscos e têm o costume de
consultar o farmacêutico durante a compra de seus
medicamentos. A propaganda excessiva dos
medicamentos levaram 66% dos entrevistados a se
automedicarem, e 62% já prolongaram tratamentos
medicamentosos sem antes retornarem ao médico22,23.
Segundo Marinho et al (2018)24, as propagandas dos
medicamentos contribuem para que a população
adote a prática de se automedicar, pois tendem a
transparecer apenas as vantagens. Consequentemente,
influenciam de forma contrária às prescrições,
aumentando o uso indiscriminado entre a população,
bem como o quadro de intoxicação medicamentosa.

5. CONCLUSÃO
O estudo mostra que a população que utiliza a

farmácia em questão se automedica em grande
intensidade. Os analgésicos e os anti-inflamatórios
foram os medicamentos mais utilizados.

Como a população estudada demonstrou grande
confiabilidade no farmacêutico e balconistas em
relação ao uso de medicamentos, é fundamental que
estes conscientizem a população sobre o uso correto e
racional destes.

A automedicação pode apresentar sérios riscos à
saúde, porém, se realizada adequadamente, pode
trazer vários benefícios à população.

REFERÊNCIAS

[1] Lira CAB, Oliveira JNS, Andrade MS, Campanharo
CRV, Vancini RL. Conhecimento, percepções e
utilização de medicamentos genéricos: um estudo
transversal. 3. ed. Goiânia-GO: Einstein (São Paulo),
2014; 12:267-273.

[2] Carvalho MF, Oascin ARP, Souza-Junior PRB,
Damacena GN Szwarcwald CL. Utilization of
medicines by the Brazilian population, 2003. Cad
Saude Publica. 2005; 21(suppl 1):S100-8.
DOI:10.1590/S0102-311X2005000700011

[3] Arrais PSD, et al. Prevalência da automedicação no
Brasil e fatores associados. Rev. Saúde Pública. 2016;
50(suppl 2).

[4] Castro HC, et al. Automedicação: entendemos o risco.
Infarma. 2006; 18(9/10):17-20.

[5] Coelho CS. Automedicação em acadêmicos do curso de
farmácia em Ariquemes - RO. 2017

[6] Fernandes WS, Cembranelli JC. Automedicação e ouso
irracional de medicamentos: o papel do profissional
farmacêutico no combate a essas práticas. Revista
Univap. 2015; 21(37):5-12.

[7] Sales CCF, Suguma P, Guedes MRJ, Borghesan NBA,
Higarashi IH, Oliveira MLF. Intoxicação na primeira
infância: socorros domiciliares realizados por adultos.
4. ed. [S.l.]: Revista Baiana de Enfermagem. 2017;
31:1-7.



Padanoski & Ferreira /Braz. J. Surg. Clin. Res. V.25,n2,pp.28-32 (Dez 2018 - Fev 2019)

BJSCR  (ISSN online: 2317-4404) Openly accessible at http://www.mastereditora.com.br/bjscr

[8] Nunes CRM, Alencar GO, Bezerra CA, et al.
Panoramas das intoxicações por medicamentos no
brasil. 2. ed. [S.l.]: Revista E-ciência. 2017; 5:98-103.

[9] Costa CMFN. e cols. Uso de medicamentos por
pacientes da Atenção Primária à Saúde do Sistema
Único de Saúde. Revista de Saúde Pública. PMC. 2018;
51(Supl 2):18s.

[10] Bertoldi AD, et al. Utilização de medicamentos em
adultos: prevalência e determinantes individuais.
Revista de Saúde Pública. 2004; 38:228-238.

[11] Bortolon, PC et al. Análise do perfil de automedicação
em mulheres idosas brasileiras. Ciência & Saúde
Coletiva. 2008; 13:1219-1226.

[12] Mayolo, T, Fernandes LC. Análise da prática de
automedicação em uma drogaria de Arroio do Meio-
RS. Revista Destaques Acadêmicos. 2012; 4(3)>.

[13] Silva KR. Prevalência da automedicação dos
universitários em uma faculdade de Rondônia. 2011.

[14] Martinez JE, et al. Estudo da automedicação para dor
musculoesquelética entre estudantes dos cursos de
enfermagem e medicina da Pontifícia Universidade
Católica-São Paulo. Revista Brasileira de
Reumatologia. 2014; 54.

[15] Al Flaiti M, et al. Evaluation of self-medication
practices in acute diseases among university students in
Oman. Journal of Acute Disease. 2014; 3(3):249-252.

[16] Freitas EL, et al. Perfil de utilização de antiácidos por
usuários da farmácia universitária da UFMG, Belo
Horizonte (MG). Revista Infarma. 2006; 18: 36.

[17] Sá MB, Barros JAC, Sá MPBO. Automedicação em
idosos na cidade de Salgueiro-PE. Revista Brasileira de
Epidemiologia. 2007; 10:75-85.

[18] Silva DVR, et al. Automedicação e atenção
farmacêutica sobre analgésicos em drogaria de Montes
Claros-MG. Revista Multitexto. 2014; 2(1):45-49.

[19] Soterio KA, Santos MA. A automedicação no brasil e a
importância do farmacêutico na orientação do uso
racional de medicamentos de venda livre: uma revisão.
Revista da Graduação. 2016; 9(2).

[20] Sousa HWO, Silva JL, Neto MS. A importância do
profissional farmacêutico no combate à automedicação
no Brasil. Revista Eletrônica de Farmácia. 2008;
5(1):90-94.

[21] Montastruc JL, et al. Pharmacovigilance, risks and
adverse effects of self-medication. Thérapie, 2016;
71(2):257-262.

[22] López JRG, Gázquez MÁR, Campos MML.
Automedicação em imigrantes adultos latino-
americanos em Sevilha. 2. ed. São Paulo: Acta Paulista
de Enfermagem. 2012; 25:75-81.

[23] Brito AF, Garvcez EAM, Souza KS. Classes
Terapêuticas mais Consumidas no Município de Ceres-
GO no ano de 2012. JIC-Jornada de Pesquisa e
Iniciação Científica. 2012; 3(3).

[24] Marinho RA, Cardoso GP, Ferreira WA. Vantagens e
desvantagens da automedicação: princípios gerais.
Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research -
BJSCR. 2018; 23(2):105-110.


