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vez mais se notam hábitos relacionados à 
automedicação, que contrariam a prudência e 
oferecem inúmeros riscos à coletividade. Este 
trabalho, realizado através de um questionário 
estruturado, tem como objetivo avaliar o uso 
racional de medicamentos entre 83 graduandos  
dos cursos de Engenharia de Produção e 
Farmácia da Universidade São Francisco, em 
Campinas, estado de  São Paulo. Os analgésicos 
e anti-inflamatórios foram identificados como a 
principal categoria de medicamento em uso, 
com ou sem prescrição, na população estudada.  
O  uso  de  an t ib ió t i cos  ap resen tou- se 
praticamente restrito à utilização com 
prescrição médica, o que significa um 
importante avanço no comportamento da 
população, garantido pela mudança recente na 
legislação brasileira. Outros aspectos positivos 
identificados no trabalho foram a percepção da 
população estudada em relação à importância do 
farmacêutico, como agente de saúde mais 
próximo a sanar dúvidas sobre medicamentos e 
a consciência da importância de se refletir sobre 
o uso racional de medicamentos.  Por outro lado, 
foram identificados inúmeros fatores que 
caracterizam o uso irracional de medicamentos, 
tais quais, presença marcante de automedicação, 
de dúvidas importantes sobre efeitos adversos, 
interações medicamentosas e uso de recursos 
inadequados que influenciam o uso de 
medicamentos como, a utilização de receitas 
antigas e conselhos de amigos.
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RESUMO

O uso abusivo e irracional de medicamentos é 
uma grande preocupação na área da saúde. Cada 
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ABSTRACT 

The abusive and irrational use of medicines is 
a major concern in the area of health. 
Increasingly notice-if self-medication-related 
habits that contradict the prudent and provide 
numerous hazards to the community. This work, 
carried out by structured questionnaire aims to 
evaluate the presence of rational use of drugs 
among 83 students of Industrial Engineering 
and Pharmacy at the Universidade São 
Francisco, Campinas, São Paulo. Painkillers 
and NSAIDs, were identified as the main 
category of medicine in use, with or without 
prescription, in the studied population.  The use 
of antibiotics was virtually restricted to use with 
a doctor's prescription, which means a major 
step forward in the behavior of the population 
ensured by recent change in Brazilian 
legislation.  Other positive aspects identified in 
the study were the perception of the population 
studied in relation to the importance of the 
pharmacist, as health agent closest to address 
questions about medicines and the awareness of 
the importance of reflecting on the rational use 
of medicines.  On the other hand, were 
identified a number of factors that characterize 
the irrational use of medicines, such as, presence 
of self-medication, important questions about 
adverse effects, drug interactions and the use of 
inappropriate resources that influence the use of 
medications like, using ancient recipes and 
friends advices.

INTRODUÇÃO

O Brasil é um grande consumidor de 
medicamentos, ocupando a quinta posição na 
l i s t a g e m  m u n d i a l  d e  c o n s u m o  d e 
medicamentos, é ainda o primeiro lugar em 
consumo na América Latina e o nono lugar no 
mercado mundial em volume financeiro. Tal 
fato pode estar relacionado às 24 mil mortes 
a n u a i s  n o  B r a s i l  p o r  i n t o x i c a ç ã o 

1medicamentosa . De acordo com a Fundação 
Oswaldo Cruz - Fiocruz (2012) o SINITOX 
(Sistema Nacional de Informações Tóxicas 

2
Farmacológicas)  constatou, em 2009, que o 

número de envenenamentos causados por 
m e d i c a m e n t o s  c o r r e s p o n d i a  a 
aproximadamente 26,47% do total  de 
envenenamentos no Brasil, e dentro deste 
percentual, 735 casos foram ocasionados por 
automedicação. Os medicamentos são, de 
longe, os principais causadores de intoxicações 
em nosso país. 

O uso abusivo e irracional de medicamentos 
é uma grande preocupação na área da saúde. 
Cada vez mais se notam hábitos relacionados à 
automedicação que contrariam o prudente e 
oferecem inúmeros riscos à própria saúde, além 
de fundamentar danos à coletividade. Segundo a 

3
Organização Mundial de Saúde , há uso racional 
de medicamentos quando pacientes recebem 
medicamentos apropriados para suas condições 
cl ínicas,  em doses adequadas às suas 
necessidades individuais, por um período 
adequado e ao menor custo para si e para a 
comunidade. Porém, o que se observa mostra 
uma realidade bastante diferente. Cerca 50% de 
todos os medicamentos são prescritos, 
dispensados ou usados inadequadamente, e os 
hospitais gastam de 15 a 20% de seus 
orçamentos para lidar com as complicações 
causadas pelo mau uso dos mesmos.

O uso abusivo de remédios prescritos e não 
prescritos cresce rapidamente no mundo todo, e 
o número de viciados em medicamentos já 
supera o de usuários de cocaína, heroína e 
ecstasy combinados. As pessoas tendem a achar 
que o abuso de medicamentos prescritos é 
apenas um uso inadequado de substâncias para 
tratar problemas de saúde. Mas esses incidentes 
são frequentemente o resultado de um vício que 
pode ser tão letal como a dependência de drogas 

4como a heroína, a cocaína e o álcool . 
Diante desta situação, cabe aos profissionais 

da saúde e principalmente ao profissional 
farmacêutico, que conhece a fundo questões 
relacionadas ao uso responsável e seguro de 
medicamentos, orientar e detectar os efeitos 
nocivos causados pela automedicação 
desenfreada inst igada pelos meios de 
comunicação, através da realização de uma 
assistência farmacêutica de qualidade. De 
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5acordo com a resolução 338/04 , a assistência 
f a r m a c ê u t i c a ,  a t i v i d a d e  r e l a c i o n a d a 
exclusivamente ao farmacêutico, é definida 
como “o conjunto de ações voltadas à 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual como coletiva, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando 
ao acesso e seu uso racional.” 

O uso irracional de medicamentos está 
profundamente arraigado à automedicação. 
Apesar de considerada pela OMS uma atividade 
complementar  aos sis temas de saúde, 

6 , 7
particularmente em países pobres , a 
automedicação oferece inúmeros riscos para a 
saúde de quem a pratica.  Em contrapartida a 
essa situação, vemos a venda dos MIPs 
(Medicamentos Isentos de Prescrição) 
dispararem ano após ano no Brasil. No ano de 
2010, segundo levantamento da consultoria 
especializada no mercado farmacêutico IMS 
Health, o faturamento do segmento de MIPs 
saltou 22,74% de 2009 para 2010, passando de 
R$ 8,6 bilhões para R$ 10,5 bilhões. Em 
unidades, ocorreu uma escalada de 623 mil para 
740 mil caixas de medicamentos, representando 
elevação de 18,88% no período.

8Segundo a ANVISA (2007) , os riscos 
pertinentes ao mau uso dos medicamentos são 
inúmeros. Consumir medicamentos de forma 
inadequada ou usá-los de forma irracional pode 
causar dependência, reações alérgicas e até a 
morte. A automedicação leva ao agravamento da 
doença, já que a utilização inadequada de 
medicamentos pode esconder determinados 
sintomas e fazer com que a doença evolua de 
forma mais grave. 

Diante deste panorama, este estudo tem a 
intenção de fazer um diagnóstico sobre o uso de 
medicamentos entre alunos do curso de 
Farmácia e Engenharia de Produção da 
Universidade São Francisco, Campinas, estado 
de São Paulo, classificando fatores importantes 
para uma intervenção mais objetiva, visando  a 
uma prevenção baseada nos princípios básicos 
do sistema de saúde. 

OBJETIVO

Este projeto visa verificar o comportamento 
dos graduandos, ingressantes no segundo 
semestre do ano de 2012, pertencentes aos 
cursos de Engenharia de Produção e Farmácia 
da Universidade São Francisco, campus 
Campinas, período noturno, quanto a:

-  conhecer o perfi l  de consumo de 
medicamentos por meio de automedicação da 
p o p u l a ç ã o  u n i v e r s i t á r i a  e s t u d a d a , 
correlacionando-o com as variáveis sexo, idade 
e curso em que está matriculado;

- identificar quais os medicamentos mais 
utilizados em automedicação;

-  e l u c i d a r  f a t o r e s  q u e  l e v a m  à 
automedicação;

- identificar o grau de conhecimento da 
população estudada em relação ao uso racional 
de medicamentos.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostragem e Critérios de Inclusão e 
Exclusão

A população pesquisada corresponde a 83 
estudantes universitários. Foram incluídos na 
pesquisa alunos regulares do segundo semestre 
dos cursos de Farmácia e Engenharia de 
Produção da Universidade São Francisco, 
maiores de idade e que espontaneamente 
concordaram em participar da pesquisa. Foram 
excluídos da pesquisa alunos menores de idade, 
de outros cursos ou classes ou aqueles que não 
concordaram em participar da pesquisa.

Coleta de Dados
O ins t rumento  de  t raba lho  fo i  um 

questionário estruturado e a coleta de dados deu-
se através de entrevista, contemplando dados 
pessoais (sexo, idade, grau de escolaridade, 
histórico clínico) e questões diretamente 
relacionadas à utilização de medicamentos.

Análise estatística
 Para as análises estatísticas foram 

adotados dois métodos de verificação: - para a 
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análise comparatória dos grupos, foi utilizado o 
valor de indivíduos (n) total para cada 
grupamento de análise, ou seja, para cada 
resposta objetiva de questionamento ou 
possibilidade de resposta discursiva, salvo 
algumas exceções declaradas nos resultados, o 
valor de n foi sempre o total de indivíduos 
participantes da pesquisa para cada grupo; - para 
as análises gerais, foram utilizados os valores de 
n respondentes, deste modo resultando em uma 
frequência relativa superior, quando comparado 
às  anál i ses  por  grupos ,  garant indo a 
significância dos resultados, mantendo seu 
padrão de fidedignidade e favorecendo sua 
observação. Os resultados de cada análise foram 
obtidos através da utilização de frequências 
absolutas (n) e relativas (%). A associação entre 
as medidas observadas foi avaliada através do 
teste de qui-quadrado ou do teste exato de 
Fisher. O nível de significância foi assumido em 
5% e o software utilizado para análise foi o 
SPSS.

Questões Éticas
O projeto foi encaminhado ao Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) 
da FMJ, sendo aprovado com o número de 
protocolo 12/4325645733. Para a participação 
na pesquisa, os graduandos foram esclarecidos 
sobre o projeto, sendo que lhes foi assegurado o 
direito de sigilo de identidade, o uso pertinente 
das informações pelos pesquisadores e a isenção 
de qualquer tipo de risco. Àqueles que aceitaram 
participar da pesquisa, receberam o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo 
com a resolução 196/96, para assinatura do 
aceite. 

RESULTADOS

1. Análise comparatória entre as amostras
1.1. Amostra
 Os alunos participantes da pesquisa do 

curso de Engenharia de Produção somaram 44 
integrantes, sendo 26 homens e 18 mulheres, 
com média de 21,4 anos de vida. A outra 
amostra, representada pelos graduandos do 

curso de Farmácia, somaram um total de 39 
alunos, sendo 4 homens e 35 mulheres, com 
média de vida de 23,5 anos. 

1. 2. História pregressa e hábitos de risco 
para a saúde

Na amostra do curso de Engenharia de 
P rodução ,  2 , 3% (n=1)  ap re sen t a r am 
hipotiroidismo. O tabagismo foi detectado em 
9,3% desta população, com média de uso de 
4,25 anos, somando um maço por dia de 
consumo. Identificou-se que 2,3 % dos 
graduandos eram ex-tabagistas, enquanto que 
84,1% (n=37) faziam ou já fizeram uso de 
bebidas alcoólicas e apenas 15,9% (n=7) 
citaram não fazer qualquer uso de tal produto.

 Quanto aos graduandos do curso de 
Farmácia (n=39), detectou-se ausência de 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças 
endócrinas e inexistência de ex-tabagistas. Em 
contrapartida 2,6% (n=1) apresentavam 
dislipidemia e 2,6% hipotiroidismo. De toda a 
amostra, 5,2% apresentaram outras doenças 
como reumatismo, sinusite e rinite. Quanto ao 
ato de fumar, 5,2% eram tabagistas, com média 
de uso de 1,5 anos sem especificação de 
consumo e verificou-se que 76,9% (n=29) já 
fizeram ou faziam uso de bebidas alcoólicas,  
enquanto 25,6% (n=10) relataram não fazer 
consumo de tal produto.

1.3. Utilização de medicamentos com 
prescrição médica

 Entre os estudantes de Engenharia de 
Produção (n=44), sete declararam utilizar 
medicações com prescrição médica, 16 o faziam 
de forma eventual e 21 declararam não fazer tal 
uso. Neste grupo, as principais classes de 
medicamentos utilizados foram: AAA (anti-
inflamatórios, analgésicos e antipiréticos) 
15,9% (n=7), antibióticos 11,4% (n=5), 
anticoncepcional oral 6,8% (n=3), além de 
vitaminas e sais minerais, antidepressivos, 
antiemético, colírio, miorrelaxante e tiroidianos 
com 2,3% (n=1) cada. 

 Entre os estudantes de Farmácia (n=39),   
13 declararam utilizar medicações com 
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Gráfico 1: Principais classes de medicamentos utilizados com prescrição entre os graduandos do curso de Engenharia de 
Produção e Farmácia. *AAA = analgésico/antiinflamatório/antipirético. 

prescrição médica, 16 o faziam eventualmente e 
10 declararam não fazer tal uso. Neste grupo, as 
principais classes de medicamentos utilizados 
foram: 15,4% (n=6) de antibióticos, 10,3% 
(n=4) anticoncepcionais, 5,1% (n=2) de AAA e 
2,6% (n=1) de antiulcerosos, de tiroidianos e 
anticonvulsivantes cada. O Gráfico 1 apresenta 
as principais classes de medicamentos 
utilizados com prescrição entre as duas 
populações estudadas, não havendo nenhuma 
diferença significativa entre os grupos 
apresentados.  

Quando indagados se havia dúvidas na 
utilização de medicamentos, 18 dos discentes de 
Engenharia de Produção e 23 dos de Farmácia, 
relataram não apresentar dúvidas na utilização 
dos medicamentos. Embora estas informações 
pareçam contraditórias em relação à resposta da 
indagação seguinte, na qual 12 indivíduos de 
Engenharia de Produção e 13 dos discentes de 
Farmácia, reconhecem não conhecer os efeitos 
adversos causados pelo uso dos medicamentos 
que usam com prescrição.

1.4. Utilização de medicamentos sem 
prescrição médica

 Entre os estudantes de Engenharia de 
Produção estudados (n=44), sete citaram que 
utilizavam medicamentos sem prescrição 
médica, 29 relataram o fazer eventualmente e 8 
declararam não efetuar tal uso. Neste grupo, as 
principais classes de medicamentos utilizados 
foram: 50,0% (n=22) de AAA, 15,9% (n=7) 
miorrelaxante, 11,4% (n=5) antiespasmódicos, 

6,8% (n=3) antigripais, 2,3% (n=1) de 
antialérgicos, 2,3% (n=1) antibiótico, 2,3% 
(n=1) de xaropes e 2,3% (n=1) fitoterápicos.

 Entre os estudantes de Farmácia, 5 citaram 

que utilizavam medicamentos sem prescrição 

médica, 23 relataram o fazer eventualmente e 11 

declararam não efetuar tal uso. Neste grupo, as 

principais classes de medicamentos utilizados 

foram: 20 usaram AAA, 3 antiespasmódicos, 

antibióticos, antialérgicos, antigripais, 
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gastroprotetores, miorrelaxantes e outros 

apresentam individualmente (n=2) e um 

correspondia a anticoncepcionais. O Gráfico 2 

apresenta as principais classes de medicamentos 

utilizados sem prescrição entre as duas 

populações estudadas.  

Gráfico 2: Principais classes de medicamentos utilizados sem prescrição entre os graduandos do curso de Engenharia de 
Produção e Farmácia. *AAA = analgésico/antiinflamatório/antipirético. 

O Gráfico 2 mostra que, em ambas as 
populações estudadas, 50%  dos indivíduos 
faziam utilização de AAA sem prescrição 
médica, com os demais medicamentos 
u t i l i z a d o s  e m  m e n o r e s  p r o p o r ç õ e s , 
miorelaxantes, antiespasmódicos e antigripais 
apresentando-se com porcentagens diferentes 
de utilização e sem diferença  significativa entre 
ambos os grupos. Quando indagados se havia 
dúvidas na utilização destes medicamentos, 26 
dos discentes de Engenharia de Produção e 6 dos 
de Farmácia, relataram não apresentar dúvidas 
na utilização dos medicamentos, mas ambos os 
grupos declararam ter dúvidas específicas, 
conforme descrito abaixo.

 Na amostra de Engenharia de Produção, 
10 apresentavam dúvidas quanto a efeitos 
adversos, 5 sobre dosagem, 4 sobre interação 
medicamentosa e 3 sobre horário de uso.  Na 
amostra de Farmácia foi verificado que 6 
apresentaram dúvidas quanto à interação 
medicamentosa, 2 sobre efeitos adversos, 1 
sobre dosagem e 1sobre o horário de uso.

O Gráfico 3 mostra que, entre as duas 
populações estudadas, a única dúvida que se 
mostrou significativamente diferente (p<0,05)  
foi sobre efeitos adversos, que foi mais evidente 
na  população estudantil do curso de Engenharia 
de Produção do que de Farmácia.

16
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Gráfico 3: Fatores de dúvidas e indução à automedicação presente entre os graduandos de Engenharia de Produção e 
Farmácia, da Universidade São Francisco participantes da pesquisa.

1.5.  Recursos utilizados para sanar as 
dúvidas sobre medicamentos

Quando indagados sobre o tipo de recurso 
que utilizavam para sanar dúvidas sobre 
medicamentos, os discentes de Engenharia de 
Produção (n=44)  relataram que 16 procuraram o 
farmacêutico de plantão para sanar dúvidas, 13 
utilizaram outros recursos (Internet, livros, etc.), 
9 procuraram qualquer pessoa na farmácia e 5 
buscaram contatar seu médico particular. 
Quanto aos discentes de Farmácia (n=39), 
citaram que 15 buscaram o farmacêutico de 
plantão na farmácia, 13 utilizavam outro recurso 
para sanar suas dúvidas, 7 contatavam seu 
médico particular e 3 procuraram qualquer 
pessoa na farmácia, sem que houvesse qualquer 
diferença significativa entre os resultados de 
ambos os grupos.

1.6. Fatores indutores de automedicação
Quando indagados sobre os fatores que 

induziram à automedicação, os discentes de 

Engenharia de Produção (n=44) relataram que: 
14 foram influenciados por conselhos de amigos 
e parentes, 13 indicaram a falta de agilidade no 
sistema de saúde, 8 citaram outras causas para tal 
ato, por exemplo, de sintomas semelhantes, 
considerados simples, como cefaleia, além de  
praticidade entre outros. Além disto, 7 citaram a 
facilidade em obter determinados medicamentos 
sem receituário, 6 dificuldade de conseguir 
consultas médicas e 5 não souberam responder.  
Enquanto que os discentes de Farmácia (n=39) 
declararam que 14 realizavam a automedicação 
devido à facilidade em obter determinados 
medicamentos sem receituário. Observou-se que 
9 indicaram outros motivos para realizar tal ato, 
dentre eles, sintomas recidivados, propagandas, 
uso de MIPS entre outros. Pode-se verificar que 
com 6 ocorreu devido a conselhos de amigos e 
parentes, 6 por dificuldade de conseguir 
consultas médicas, 5 por falta de agilidade de 
sistema de saúde e 1 não soube responder. Para 
ambos os grupos, foi aceita mais de uma resposta 
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Engenharia (n=44)

Farmácia (n=39)

Fatores de dúvidas e indução à automedicação

Dúvidas na utilização da medicação sem prescrição: 
efeitos adversos  

Fatores que levaram à automedicação: facilidade 
em obter medicamentos sem receituário.

* p<0,05
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válida. 
O Gráfico 3 mostra que, entre as duas 

populações estudadas, o  único fator indutor de  
automedicação  significativamente diferente 
(p<0 ,05) ,   fo i  a  f ac i l idade  de  ob te r 
medicamentos sem receita, muito favorecido na 
população estudantil do curso de Farmácia.

1.7. Medicamentos mantidos em reserva 
no lar dos graduandos

 Quando indagados se mantinham 
medicamentos em casa, 33 dos discentes de 
Engenharia de Produção e 31 dos discentes de 
Farmácia responderam afirmativamente. Entre 
os medicamentos estocados pelos graduandos de 
Engenharia de Produção verificou-se que 28 
eram AAA, 6 antigripais, 5 miorrelaxantes, 1 

antiespasmódicos, 4 antialérgicos, 3 xaropes, 4 
antiácidos, 2 antissépticos, 1 oftálmicos, 1 
tópicos e 1 fitoterápicos. Entre os medicamentos 
estocados pelos graduandos de Farmácia 
verificou-se que: 25 eram AAA, 7 antialérgicos, 
6 antiácidos, 4 miorrelaxante, 2 antigripal, 1 
an t i e spasmódicos ,  1  an t i emét i cos ,  1 
anticoncepcionais e 1 ansiolíticos. 

1.8.  Utilização de medicamentos indicados 
em receituários antigos

 Quando indagados se faziam utilização 
de medicamentos prescritos em receitas antigas, 
18 dos discentes de Engenharia de Produção e 5 
dos discentes de Farmácia responderam 
afirmativamente, conforme descrito no Gráfico 
4.

Gráfico 4: Avaliação da preferência pelo atendimento pelo profissional farmacêutico, discernimento sobre Uso Racional 
de Medicamentos e uso de medicamentos prescritos em receituários antigos pelos graduandos participantes da pesquisa.
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Engenharia (n=44)

Farmácia (n=39)

* p<0,05

* Faz questão de ser atendido 
por farmacêutico  

* Conhece o significado de 
uso racional de medicamentos

* Utilizam medicamentos
em receituários antigos

1.9. Preferência no atendimento durante a 
compra da medicação

Quando indagados se apresentavam alguma 
preferência no atendimento durante a compra de 
medicamentos, 23 dos discentes de Engenharia 

de Produção e 6 dos discentes de Farmácia 
responderam que faziam questão de serem 
atendidos por farmacêuticos, enquanto o restante 
relatou não fazer tal exigência ao se dirigirem a 
a l g u m a  f a r m á c i a  p a r a  a d q u i r i r  s e u s 
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medicamentos ou obter informações. O Gráfico 
4 ilustra  esta informação, ressaltando que este 
parâmetro mostrou-se ser significativamente 
diferente em ambos os grupos.

1.10. Conhecimento do conceito de uso 
racional de medicamentos

 Quando indagados se conheciam o 
conceito de uso racional de medicamentos, 30 
dos discentes de Engenharia de Produção e 38 
dos discentes de Farmácia responderam 
afirmativamente. Este parâmetro mostrou-se ser 
significativamente diferente em ambos os 
grupos (vide Gráfico 4). 

Quando indagados se consideravam a 
divulgação do conceito de uso racional de 
medicamentos suficiente para promover a 
conscientização adequada da população sobre o 
assunto, 12 dos discentes de Engenharia de 
Produção e 8 dos discentes de Farmácia 
responderam afirmativamente.

2. Análise geral das amostras
A amostra geral foi composta por 83 

discentes, com 36,2% homens e 63,8% 
mulheres, com média de idade de 22,4 anos. 
Relativo à história pregressa, inexistiram 
indivíduos portadores de hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes mellitus ou quaisquer tipos 
de doenças endócrinas. Entretanto, 1,2% 
a p r e s e n t a v a m  d i s l i p i d e m i a ,  2 , 4 % 
hipotiroidismo e 2,4% possuíam outras doenças. 
Os resultados para tabagismo mostraram que 
7,2% eram tabagistas, com uma média de 3,3 
anos de tabagismo, e uso de 0,5 maços de cigarro 
ao dia, enquanto a percentagem de ex- tabagistas 
correspondeu a 1,2% do total.

Entre o total dos indivíduos pesquisados, 
25,3% declararam estar utilizando alguma 
medicação, no momento da pesquisa, enquanto 
que 24,1%, afirmaram ter o hábito de sempre 
utilizar medicamentos com prescrição médica, 
enquan to  38 ,6%  dec l a r a r am  u t i l i z a r 
medicamentos com prescrição médica apenas 
eventualmente e 37,4% declararam não o fazer. 
Dentre os medicamentos utilizados com 
prescrição estavam: AAA (31,6%), antibióticos 

(26 ,3%) ,  an t iconcepc iona i s  (18 ,4%) , 
antiulcerosos (5,3%), tiroidianos (5,3%) e 
a n t i c o n v u l s i v a n t e ,  a n t i d e p r e s s i v o s , 
antieméticos, colírios, vitaminas e sais minerais 
(2,6% cada) (Tabela 1).

Entre o total dos indivíduos pesquisados, 
89,1%, disseram não ter dúvidas sobre a 
utilização dos medicamentos prescritos, 
enquanto que 53,2% reconheceram desconhecer 
os efeitos adversos dos medicamentos prescritos 
e utilizados. 

Entre o total dos indivíduos pesquisados, 
14,5% afirmaram ter o hábito de utilizar 
medicamentos sem prescrição médica, enquanto 
62,7% declararam utilizar medicamentos sem 
prescrição médica apenas eventualmente e5 
22,9% declararam não o fazer. Dentre os 
medicamentos utilizados sem prescrição 
estavam: AAA (74,5%), antiespasmódico 
(11,3%), antibiótico (3,8%), antialérgico (2,8%), 
outros  (2 ,8%),  ant iulceroso  (1 ,9%) e 
anticoncepcionais, fitoterápicos e mucolíticos 
(0,9% cada). A Tabela 1 ilustra as principais 
classes de medicamentos utilizados com 
prescrição e sem prescrição pela população 
estudada.
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Origem dos medicamentos utilizados 

Medicamentos com 

prescrição médica 

% Medicamentos sem 

prescrição médica 

% 

AAA* 31,6 AAA* 74,5 

antibióticos 26,3 antiespasmódicos 11,3 

anticoncepcionais 18,4 antibióticos 3,8 

antiulcerosos 5,3 antialérgicos 2,8 

tiroideanos 5,3 outros 2,8 

anticonvulsivantes 2,6 antiulcerosos 1,9 

antidepressivos 2,6 anticoncepcionais 0,9 

antieméticos 2,6 fitoterápicos 0,9 

colírios 2,6 mucolíticos 0,9 

vitaminas e minerais 2,6   

 

*AAA = analgésico/antiinflamatório/antipirético. 

Tabela 1: Medicamentos utilizados com e sem receituário 
pelos graduandos participantes da pesquisa (n=83).
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Entre os indivíduos participantes da pesquisa, 
73,4% citaram não apresentar dúvidas sobre a 
utilização dos medicamentos sem prescrição. 
Dos que apresentaram dúvidas (26,6%), a 
principal citada foi sobre efeitos adversos 
(37,5%), seguida respectivamente por interações 
medicamentosas (31,3%), dosagem (18,8%) e 
horário de uso (12,5%).

Dentre os mecanismos utilizados para sanar 
estas dúvidas, a maioria dos entrevistados 
declarou procurar o farmacêutico na farmácia 
(38,3%), enquanto 32,1% citaram utilizar outro 
recurso para sanar as dúvidas, 14,8% declararam 
procurar qualquer pessoa na farmácia e 14,8%, 
contatar seu médico.

E n t r e  o s  f a t o r e s  q u e  l e v a r a m  à 
automedicação, o mais citado na pesquisa foi a 
facilidade em obter medicamentos sem 
receituário (22,3%), seguido por conselhos de 
amigos (21,3%), falta de agilidade do sistema de 
saúde (19,2%), outros fatores (18,1%), sendo 
que e 6,4% do total  não souberam responder.

Dentre os entrevistados, 77,1% responderam 
que possuem uma “farmácia” de reserva em 
casa, cujo principal representante eram os AAA 
(73,8%), antialérgicos (6,7%), antiácidos 
(3,4%), antiespasmódicos (3,4%), antiulcerosos 
(3,4%), antissépticos (1,4%), xaropes (1,3%), 
ansiolíticos, anticoncepcionais, antieméticos, 
antitussígenos, colírios, tópicos, fitoterápicos 
(cada com 0, 7%), outros (2,0%).

Entre os indivíduos participantes da pesquisa, 
65,1% declararam não fazer questão de serem 
atendidos pelo farmacêutico quando vão à 
farmácia, 81,9%, declararam conhecer o 
conce i t o  do  t e rmo  “uso  r ac iona l  de 
medicamentos”, em contrapartida, 75,9% da 
amostra relataram achar insuficiente a 
divulgação deste conceito para garantir que a 
população faça uso adequado do mesmo e  
2 7 , 7 %  d a  a m o s t r a  r e v e l o u  u t i l i z a r 
medicamentos de antigas prescrições.

DISCUSSÃO 

Conforme esperado, por tratar-se de 
população predominantemente jovem (média de 

idade 22,4 anos), ambos os grupos estudados não 
apresentaram doenças crônicas como diabetes 
mellitus ou hipertensão arterial, embora 
morbidades como reumatismo, sinusite e rinite 
tenham aparecido em 5,6% da população 
estudada e as alterações metabólicas como 
d i s l i p i d e m i a s  e  h i p o t i r o i d i s m o 
(aproximadamente 2%)  estivessem presentes.  
No entanto, embora ambos os grupos estivessem 
sujeitos a hábitos de risco para a saúde, 
identificou-se tabagismo em 7 % e uso de álcool 
em 79,5 % do total de indivíduos estudados, sem 
que houvesse diferença estatística destes 
parâmetros entre os grupos estudados. Apesar de 
uma parcela pouco significativa da amostra 
estudada alegar ser tabagista, este não deixa de 
ser um problema de saúde pública que afeta 
grande parte da população mundial. Segundo a 

9VIGITEL (2011) , a frequência de fumantes no 
Brasil, assim como na pesquisa, apresenta-se 
maior entre homens do que em mulheres. O uso 
de cigarros e afins atua como uma agressão 
contínua ao fumante e àqueles que estão ao seu 
redor, contribuindo para o desenvolvimento de 
inúmeras doenças, principalmente do trato 
respiratório e ainda como fator indutor de 
vasoconstrição periférica, resultando no 
aumento da pressão arterial e outros problemas 
circulatórios.

Um fator bastante relevante obtido através 
dos questionários, mesmo não sendo o principal 
foco da pesquisa, foi o uso exacerbado de 
bebidas alcoólicas pelos pesquisados. Esse dado 
revela não somente o uso indiscriminado de 
bebidas alcoólicas principalmente na faixa etária 
pesquisada, como leva a perceber o álcool como 
um fa to r  agravan te  de  compl icações 
medicamentosas devido à interação álcool-
medicamento, uma vez que bebidas alcoólicas 

10
são utilizadas em larga escala pela população . 
Além disso, o uso crônico do álcool pode levar a 
doenças a curto e longo prazo, que diminuirão a 
qualidade de vida da amostra pesquisada. A 
elevada utilização de álcool descrita na 
população, além de expor estes indivíduos ao 
risco de dependência química desta substância, 
agrega um potencial hipertensor e expõe estes 
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indivíduos a aumento de risco de virem a 
11desenvolver doenças cardiovasculares futuras . 

A elevada utilização de álcool na população 
jovem estudantil é tema preocupante e 
Instituições de Ensino já vêm desenvolvendo 
programas preventivos ao uso de álcool e outras 

12drogas em seus campi . 
A presença da automedicação foi fator 

marcante na pesquisa, seja frequente ou 
eventual. Dentre os medicamentos mais citados 
como recorrentes  em automedicação, 
encontram-se os AAA. Pode-se concluir que 
estes são medicamentos de fácil aquisição em 
drogarias, visto que muitos deles incluem-se na 
classificação de MIPS – medicamentos isentos 
de prescrição. Entretanto, também se pode supor 
que a presença marcante destes medicamentos 
entre os campeões de automedicação é o reflexo 
de sua má utilização, além da influência dos 
meios de comunicação sobre a população. 
Muitas vezes, pessoas utilizam analgésicos e 
anti-inflamatórios em casos onde sua utilização 
não seria o tratamento adequado e necessário, e 
por vezes seu uso acaba somente mascarando os 
sintomas de uma doença mais grave, que 
necessitaria de uma intervenção diferenciada. A 
utilização exagerada destes medicamentos sem 
orientação prévia também pode atuar como fator 
gerador de doenças, como úlceras gástricas e 
problemas hepáticos, que podem agravar-se e 
comprometer seriamente o estado de saúde do 
paciente. 

N o t o u - s e  q u e  o s  A A A f o r a m  o s 
medicamentos mais citados no uso com 
prescrição, sem prescrição, na automedicação e 
na «farmacinha» doméstica, o que novamente 
pode ser considerado um reflexo da má 
utilização destes medicamentos e da falta de 
entendimento, seja por parte dos profissionais de 
saúde ou dos próprios pacientes, sobre o 
m e c a n i s m o  d e  a ç ã o  d e s s a  c l a s s e 
medicamentosa, o que resulta, erroneamente, em 
seu uso desenfreado para vários tipos de doenças 
que não encontram solução permanente com sua 
utilização rotineira.

Os antibióticos, por sua vez, mostraram-se 
pouco presentes no questionamento sobre uso de 

medicação sem prescrição médica. Isso revela 
que, de fato, a legislação que regula a venda 
controlada de antimicrobianos segundo a RDC 

1320/2011 , está surtindo efeito, em um panorama 
geral. Tal fato deve ser considerado um avanço 
importante, visto que desta forma, o uso desta 
classe de medicamentos é restrita somente aos 
casos em que seu uso se faz realmente 
necessário. Desta afirmação, extrai-se que o 
conhecimento médico para a prescrição de 
antibióticos de forma responsável e técnica, 
agora, é um fator de extrema importância neste 
quesito, para incentivar uma medicação 
consciente e racional.

Apesar da diferença de gênero em ambos os 
grupos estudados atuar como um fator   
interferente na utilização de medicamentos, 
i n c l u i n d o  o  u s o  d e  m e d i c a m e n t o s 
anticoncepcionais, mais expressivamente 
ocorreu indivíduos do curso de Farmácia, cuja 
população é predominantemente feminina. Por 
outro lado, o grupo de Engenharia de Produção, 
cuja  população  é  predominantemente 
masculina,  refere maior  uti l ização de 
suplementos (2,3%), que apesar de não ter 
significância quando comparado ao grupo 
predominantemente feminino, sugere que haja a 
tendência de que o grupo masculino busque a 
utilização de suplementos, visando direta ou 
indiretamente o ganho de massa muscular, 
preocupação bastante característica da 
população masculina na faixa etária estudada.

 A maioria dos indivíduos pesquisados 
afirmou não possuir nenhum tipo de dúvida ao 
utilizar medicamentos sem prescrição médica. 
Uma contradição bastante interessante tornou-se 
visível durante a realização da análise dos 
resultados: apesar de somente 26,6% dos 
entrevistados admitirem dúvidas sobre o uso de 
medicamentos, 37,5% admitiram não conhecer 
seus efeitos adversos, enquanto que 31,3% 
apresentaram dúvidas sobre interações 
medicamentosas, 18,8% sobre dosagem e 12,5% 
sobre horário de uso, deixando claro um conflito 
que pode demonstrar que o fato de que a maioria 
dos pesquisados não demonstra dúvidas quanto à 
utilização dos medicamentos não significa, 
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necessariamente, que a consciência dos mesmos 
sobre o assunto seja suficiente para evitar os 
possíveis riscos trazidos por uma medicação sem 
a devida orientação. 

Efeito adverso pode ser considerado como 
qualquer resposta a um medicamento que seja 
prejudicial, não intencional, e que ocorra nas 
doses normalmente utilizadas em seres humanos 
para profilaxia, diagnóstico e tratamento de 
doenças, ou para a modificação de uma função 

14fisiológica . O fato de 37,5% da população 
estudada que faz uso dos medicamentos sem 
prescrição manifestarem esta dúvida, reflete a 
suscetibilidade da mesma em desenvolver 
complicações medicamentosas sem dar-se conta 
do fato  e sem estarem minimamente assistidos. 
Em relação à essa dúvida sobre efeitos  adversos, 
obteve-se resultados significativamente 
diferentes nos dois grupos estudados (p<0,05), 
pois enquanto que 22,7% dos entrevistados do 
c u r s o  d e  E n g e n h a r i a  d e  P r o d u ç ã o  a 
apresentavam, somente  5,1%  dos estudantes da 
Farmácia a relataram. Este fato sugere que os 
estudantes do curso de Farmácia, embora 
cursando o segundo semestre do curso, já estão 
em contato com esta problemática e consideram-
se mais seguros e conscientes sobre a questão, 
contudo é preciso considerar que muitos destes 
alunos já trabalham na área da saúde, em 
farmácias e indústrias farmacêuticas da região.

Ambas as populações estudadas mostraram-
se fortemente influenciados por fatores que 
podem induzir à automedicação, entre os quais 
s e  d e s t a c a m :  f a c i l i d a d e  p a r a  o b t e r 
medicamentos sem receituário (22,3%), 
conselhos de amigos (21,3%), falta de agilidade 
do sistema de saúde (19,2%) e outros fatores 
( 1 8 , 1 % ) ,  o s  q u a i s  r e f l e t e m  p a d r õ e s 
socioculturais e a infraestrutura brasileira. Um 
fato que chama a atenção é que os estudantes de 
Farmácia afirmaram ter maior facilidade do que 
os de Engenharia para obter medicamentos sem 
receita.   Isto é grave, pois demonstra uma falha 
no  s i s t ema  de  con t ro le  da  venda  de 
medicamentos por parte das farmácias e 
drogarias, uma vez que estas facilitam a 
aquisição de medicamentos sem prescrição 

médica visando apenas ao aumento nos lucros, e 
não ao bem estar do cliente ou à questão 
legislativa. Esta falha pode ou não estar 
relacionada à uma deficiência no cumprimento 
do papel do farmacêutico dentro das drogarias, 
ou à restrição da autonomia farmacêutica dentro 
de estabelecimentos cujos donos não sejam o 
próprio farmacêutico. 

Para a parcela que afirmou possuir dúvidas 
quanto à utilização dos medicamentos, o 
farmacêutico figura como o principal meio 
utilizado para sanar possíveis questionamentos. 
Isso demonstra uma progressiva mudança de 
olhar da população em relação aos profissionais 
farmacêuticos, que estão sendo reconhecidos 
como essenciais no auxílio e tratamento de 
pacientes. Em contrapartida, em caso de não 
haver dúvidas, a maioria dos pesquisados não 
exige ser atendido por um farmacêutico, 
revelando que a mudança de postura da 
população em relação ao farmacêutico ainda é 
um caminho longo a ser percorrido.

Outro aspecto marcante foi a insatisfação dos 
discentes com relação à divulgação da 
importância do uso racional de medicamentos. A 
maioria dos entrevistados afirmou não achar 
suficiente a atual divulgação sobre o tema, 
apesar de conhecerem o significado do termo. 
Isso nos leva a pensar que talvez a informação 
sobre a importância do uso racional de 
medicamentos não chegue a todas as camadas 
sociais, mostrando-se ineficiente em expor os 
perigos que o uso irracional de medicamentos 
pode representar para qualquer pessoa. Apesar 
disso, observou-se que os resultados apontaram 
para uma aparente familiaridade com o uso do 
termo “Uso racional de medicamentos” por parte 
dos pesquisados, uma vez que a maioria 
demonstrou conhecer o significado deste termo. 

CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu caracterizar a 
utilização de medicamentos em adultos jovens, 
acadêmicos de duas diferentes áreas do 
conhecimento (saúde e exatas), em importante 
Universidade da cidade de Campinas, estado de 
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São Paulo, Brasil. Os analgésicos e anti-
inflamatórios foram identificados como a 
principal categoria de medicamento em uso, 
com ou sem prescrição, na população estudada. 
O  uso  de  an t ib ió t i cos  ap resen tou-se 
praticamente restrito à utilização com prescrição 
médica, o que significa um importante avanço no 
comportamento da população, garantido pela 
mudança recente na legislação brasileira. Outros 
aspectos positivos, identificados no trabalho, 
foram a percepção da população estudada em 
relação à importância do farmacêutico, como 
agente de saúde mais próximo a sanar dúvidas 
sobre medicamentos e a consciência da 
importância de se refletir sobre o  racional de  
medicamentos.  Por outro lado, foram 
identificados inúmeros fatores que caracterizam 
o uso irracional de medicamentos, tais quais, 
presença marcante de automedicação, de 
dúvidas importantes sobre efeitos adversos, 
interações medicamentosas e uso de recursos 
inadequados que influenciam o uso de 
medicamentos, como a utilização de receitas 
antigas e conselhos de amigos. 
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