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RESUMO 
 

Este estudo teve por objetivo analisar a automedicação em estudantes de medicina e os principais motivos 
dessa prática. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório. Dados foram coletados de todos 
os estudantes de medicina de uma instituição privada do norte do Paraná. Foi aplicado questionário semi 
estruturado com 13 questões. Todos os aspectos éticos foram respeitados de acordo com a resolução 
466/2012 do CNS. Verificou-se que quase dois terços dos participantes da pesquisa (65,34%) possuem de 
20 a 24 anos de idade, mais da metade do sexo feminino, cor/raça branca mais frequente e jovens solteiros. 
Foi verificado que 95,87% dos estudantes entrevistados já consumiu medicamentos sem receita médica, 
64,54% lêem a bula dos medicamentos e 84,34% tem conhecimento dos possíveis efeitos adversos. Em 
relação aos motivos clínicos que levaram a prática da automedicação, os mais citados foram dor de cabeça 
(91,39%).  
 
PALAVRAS-CHAVE: Automedicação; qualidade de vida; estudantes de medicina; promoção da saúde. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A automedicação é definida como o consumo de medicamentos sem prescrição e 
sem acompanhamento médico, muitas vezes esta situação ocorre pelo fornecimento do 
mesmo por parentes e amigos que acreditam ter conhecimento sobre o fármaco (JUNIOR 
et al., 2018). Constantemente a prática da automedicação ocorre, podendo resultar em 
uma situação favorável onde os sintomas do indivíduo melhoram, mas também pode 
camuflar problemas de saúde ou até mesmo ocasionar uma intoxicação (GALATO, 2012). 

Embora haja medicamentos que podem ser adquiridos sem prescrição médica, as 
pessoas não devem fazer uso indevido dos mesmos, como ingeri-los na dose e na hora 
que lhes for conveniente. Deve-se partir do princípio de que nenhuma substância 
farmacologicamente ativa é inócua ao organismo, a automedicação pode vir a ser 
prejudicial à saúde individual e coletiva (NETO et al., 2016).  

Os riscos da automedicação para o indivíduo são o atraso no diagnóstico ou o 
diagnóstico incorreto, devido ao mascaramento dos sintomas, possibilitando o 
agravamento do distúrbio; a escolha do medicamento inadequado; a administração 
incorreta, dosagem inadequada e uso excessivamente curto ou prolongado do 
medicamento, entre outros. Além do impacto sobre a vida humana, as reações adversas a 
medicamentos também influenciam significativamente nos custos despendidos com 
saúde. A automedicação está associada também ao gênero. As mulheres se 
automedicam mais que os homens, sendo às vezes correlacionada com classes sociais 
baixas. Parte de um estudo conduzido pela OMS, realizado no Brasil com apenas 
situações de automedicação no balcão da farmácia, provou a predominância feminina na 
automedicação, em especial em mulheres entre 16 e 45 anos. A prática da 
automedicação começa a ser mais frequente pelos homens a partir dos 45 anos. 

O uso inadequado de substâncias e até mesmo drogas consideradas simples pela 
população, como os medicamentos de venda livre, tais como analgésicos, podem 
acarretar diversas consequências, como: reações de hipersensibilidade; resistência 
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bacteriana; estímulo para a produção de anticorpos sem a devida necessidade; 
dependência do medicamento sem a precisão real; hemorragias digestivas; dentre outras.  

As propagandas dos fármacos influenciam esta prática, principalmente pela internet 
e pela televisão e, esta prática pode gerar danos às pessoas, como resistência a 
antimicrobianos, efeitos colaterais e até mesmo ser fatais levando o indivíduo a óbito, isto 
posto as praticas de medicação devem sempre ser acompanhadas e monitoradas 
(JUNIOR et al., 2018). De acordo com o Ministério da saúde, a automedicação é um dos 
fatores que causa intoxicação medicamentosa. Em 2016 no Brasil, a cada 215 pessoas 
que morrem por intoxicação, 42 são devido à medicação, no que se refere a quase 20% 
dos casos (SINITOX, 2016). 

Segundo Tomasi et al. (2007) o risco dessa prática está correlacionado com o grau 
de instrução e informação dos usuários sobre medicamentos, bem como com a 
acessibilidade dos mesmos ao sistema de saúde. Embora os estudantes de medicina 
estejam propensos à automedicação devido a sua formação, são raras as investigações 
que abordam especificamente este grupo. Pesquisas sobre o perfil de automedicação 
constituem ferramentas importantes considerando que o graduando, futuro médico, será 
certamente um ator importante para a educação em saúde. 

 Tendo em vista essas considerações, a hipótese deste estudo é que a 
automedicação é uma prática frequente entre os estudantes de medicina. Dessa forma 
este estudo objetiva-se a analisar a prevalência da automedicação em estudantes de 
medicina e os principais motivos da automedicação 

 
2  MATERIAIS E MÉTODO 
 
Estudo de corte transversal, descritivo, exploratório. A população de estudo é constituída 
por estudante de todos os anos do curso de medicina de uma instituição privada no norte 
do Paraná. Como critério de inclusão ter idade acima de 18 anos. Foi utilizado um 
questionário semi estruturado contento 13 questões. Os dados foram registrados no 
momento da coleta em um formulário único. Durante o período da coleta dos dados, os 
formulários preenchidos foram revisados periodicamente pelo pesquisador responsável, a 
fim de se detectarem eventuais falhas de preenchimento antes da elaboração e inserção.   
Foi realizada análise descritiva das informações e tabelas de frequência e cálculos 
percentuais para variáveis categóricas. Todos os aspectos éticos foram respeitados de 
acordo com a resolução 466/2012 do CNS. Foi solicitada a assinatura do TCLE e sendo 
assegurado aos estudantes que sua participação é voluntária e que sua desistência não 
acarretará em nenhum prejuízo. 
  
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Quase dois terços dos participantes da pesquisa (65,34%) possuem de 20 a 24 
anos de idade, mais da metade (58,75%) é do sexo feminino, 86,66% são da cor/raça 
branca e 95,32% são solteiros. Vê-se que há um decréscimo na frequência de 
respondentes de acordo com a série do curso, sendo que 27,04% dos estudantes são da 
primeira série, enquanto apenas 7,45% são da sexta série. A grande maioria dos 
entrevistados (83,71%) cursaram o ensino médio em escola privada e mais da metade 
(53,55%) moram sozinhos. Em relação à escolaridade do pai e da mãe, vê-se que 
respectivamente, 73,48% e 83,54% estudam por 12 anos ou mais. 

Foi verificado que 95,87% dos estudantes entrevistados já consumiu 
medicamentos sem receita médica, 64,54% lêem a bula dos medicamentos e 84,34% tem 
conhecimento dos possíveis efeitos adversos. Em relação aos motivos clínicos que 
levaram a prática da automedicação, os mais citados foram dor de cabeça (91,39%) e dor 
de garganta (74,35%). Observa-se que 82,62% dos entrevistados citou que ele próprio 
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compra o medicamento. Verificou-se que 59,72% dos estudantes utilizam sempre os 
mesmos medicamentos quando apresentam os mesmos sintomas e 51,12% apontou que 
procura sempre ter em casa os remédios utilizados. 

Embora, seja alarmante o índice declarado pelos estudantes quanto a 
automedicação (95,87%), dados superiores a 80% foram encontrados em outros estudos 
(GALATO et al., 2012; SILVA et al., 2012; PIRZADEH E MOSTAFAVI, 2014; LATIFI et al., 
2017). Sheena et al (2017), Dilie et al (2017), Mosaddek et al (2017), Pal et al (2017), 
Lopez e da Mata (2017), verificaram em seus estudos dados entre 65 a 47%, dos 
universitários como já tendo praticado a automedicação respectivamente. Coelho et al 
(2017), em seu estudo para relacionar criticamente a autopercepção acerca do estado de 
saúde e doença e a prática de automedicação entre estudantes de um curso de saúde, 
com 503 estudantes, verificou que uma porcentagem reduzida de alunos citou a prática 
da automedicação, ficando esta em 18%.  

Os altos índices de automedicação (95,87%), encontrados no meio acadêmico, 
parecem não provocar maiores preocupações quanto às consequências e possíveis 
efeitos adversos, visto que os dados revelam que 84,34% dos estudantes “possuem 
conhecimento dos possíveis efeitos adversos. Além disso, declararem possuir 
conhecimento sobre o medicamento (70,40%); embora uma significativa parcela (58%), 
tenha reconhecido que a influência familiar também é determinante. Estudo conduzido por 
Dilie et al (2017), mostrou que, 64,6% dos respondentes tinham um bom nível de 
conhecimento em relação à automedicação e a maioria, 88,8%, dos participantes estavam 
cientes de que a administração de medicamentos requer conhecimento básico sobre a 
ação da droga, diferente dos dados encontrados por Sousa e Sena (2017), onde 46,15% 
informaram que não possuíam conhecimento adequado para a automedicação.  

Pirzadeh e Mostafavi (2014) elencaram em sua pesquisa, os fatores mais comuns 
que levavam à automedicação dos estudantes: experiência anterior (60,7%), 
disponibilidade simples dos medicamentos (50,5%), doenças leves (45,5%), bom 
resultado (48,5%) e falta de tempo (42,3%). Outros autores tambem pontam a 
“experiência anterior” e o “resultado positivo da medicação anterior” (ZAFAR et al., 2008; 
LATIFI, et al., 2017), “disponibilidade simples dos medicamentos” e “doenças leves” 
(ZAFAR et al., 2008; MOSADDEK et al., 2017; LATIFI, et al., 2017). Galato et al (2012), 
aponta ainda a “praticidade” a “facilidade de compra” a “falta de acesso ao serviço de 
saúde” a “falta de crença para com os médicos” (LATIFI et al., 2017) e a “busca por alívio” 
(MOSADDEK et al., 2017). 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os estudantes em sua maioria realizam a automedicação, referiram saber os 

efeitos adversos e fazem leitura das bulas. O motivo clínico mais citado que levou a 
medicação foi dor de cabeça e dor de garganta. A automedicação deve ser vista com 
cautela. Hábito e rotina de uso pode levar ao uso indiscriminado de diversos tipos de 
fármacos. Reflexões acerca desse uso devem ser realizadas, visto que muitas vezes o 
estudante de medicina pode ter uma "falsa segurança" acerca do consumo 
medicamentoso podendo ter comprometida sua saúde.  
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