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RESUMO
A automedicação é uma forma comum de 

terapêutica leiga, com o objetivo de tratar e/ou 

aliviar sintomas de doenças ou ainda de promover o 

bem-estar psíquico. O risco dessa prática está 

relacionado com o grau de instrução dos potenciais 

pacientes, bem como com sua exclusão ou inclusão 

no sistema de saúde. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a prática e os principais motivos da 

automedicação entre os alunos do curso de medicina 

da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Esta pesquisa 

foi realizada por meio de um estudo transversal, 

quantitativo e descritivo dos alunos do curso de 

medicina da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 

veronica_ozaki@hotmail.com

através de um questionário desenvolvido para tal. 

Os questionários foram aplicados em 275 

estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 

após a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. Obteve-se o resultado de que 261 

(94,9%) estudantes entrevistados fizeram uso de 

medicamento sem prescrição médica. Os principais 

medicamentos utilizados foram: analgésicos (252 

estudantes), anti-inflamatórios não esteroides (240 

estudantes) e antitérmicos (166 estudantes). Como 

parece haver uma tendência mundial para maior 

aceitação da automedicação, é necessário que a 

sociedade se adapte, e que a população receba 

maior informação científica sobre o uso de 

medicamentos de "venda-livre", sem estímulo ao 

consumo excessivo, relevando a importância que 

uma consulta médica pode trazer em relação à 

automedicação.

ABSTRACT
Self-medication is a common form of therapy lay, 

in order to treat and / or relieve symptoms of disease 

or to promote the psychological well-being. The risk 

of this practice is related to the educational level of 

potential patients, as well as the exclusion or 

inclusion of them in the health system. Therefore, the 

objective of this study was to evaluate the practice 

and the main reasons of self-medication among 

students of medicine of Medical School of Jundiai. 

This research was conducted through a cross-

sectional study, quantitative and descriptive of 

students of medicine, School of Medicine of Jundiai, 

using a questionnaire developed for this one. 

Questionnaires were administered to 275 students of 

the Medical School of Jundiai, after signing an 
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informed consent form. There was obtained as result 

that 261 (94.9%) interviewed students had used 

drugs without prescription. The main drugs used 

were analgesics (252 students), NSAIDs (240 

students) and antipyretics (166 students). There 

seems to be a global trend towards greater 

acceptance of self-medication. Thus, it is necessary 

for society to adapt, and the population receives 

more scientific information about the drug use of 

"free-sale" without stimulating excessive 

consumption, emphasizing the importance of a 

medical appointment can bring in relation to self-

medication.

INTRODUÇÃO
A automedicação é a prática de ingerir drogas 

sem o aconselhamento e/ou acompanhamento de um 

profissional de saúde qualificado, com a finalidade 
1,2do tratamento de doenças ou alívio de sintomas . As 

formas de automedicação são variadas: adquirir 

medicamentos sem receita, compartilhar remédios 

com membros da família ou do círculo social, 

desviar unidades de receitas destinadas a outra 

terapêutica, reutilizar antigas prescrições e 

descumprir orientação profissional, prolongando ou 

interrompendo precocemente a posologia e o 

período de tempo indicado na prescrição, ingerindo 
1-4a droga na dose e na hora que lhes for conveniente . 

Nesses casos, a eficiência terapêutica pode ser 

comprometida devido a uma provável compressão 

das bases fisiopatológicas da doença e do real 

mecanismo de ação da droga por parte de leigos que 
1,2utilizam a automedicação . Assim sendo, partindo 

do princípio de que nenhuma substância 

farmacologicamente ativa é inócua ao organismo, a 

automedicação pode vir a ser prejudicial à saúde 

individual e coletiva. Estudos têm demonstrado que 

os medicamentos mais utilizados são analgésicos, 
1 , 2 , 3

antitérmicos e anti-inflamatórios . Os 

analgésicos,  por exemplo,  normalmente 

subestimados pela população no tocante aos riscos 

inerentes à sua administração, podem gerar reações 

de hiperssensibilidade, sangramento digestivo e 

ainda mascarar a doença de base que, por sua vez, 
1,2,3,4

poderá progredir . 
Os anti-inflamatórios se tornaram no decorrer 

do tempo, um grupo de medicamentos de rotina para 

o combate de inflamações e dores lombares, 

musculares, cefaleias, entre outras, proporcionando 

um alívio imediato. Os anti-inflamatórios não-

esteroides (AINES) são medicamentos notoriamente 

utilizados por toda a população mundial como 

fármacos muito eficazes e seguros, todavia 

ocasionam inúmeros tipos de reações adversas, 
1,2

podendo até causar a morte . Os efeitos adversos 

apresentados pelos AINES são: distúrbios gástricos, 

úlceras gástricas e duodenais, podendo ser anotado 

processo anêmico pela perda sistemática de sangue 

devido às ulcerações, enquanto a hepatotoxicidade, 

a asma, as erupções cutâneas e a nefrotoxicidade 
1,2

ocorrem em menor frequência . 
Os AINES possuem propriedades analgésica, 

antitérmica, anti-inflamatória e antitrombótica. Sua 

propriedade terapêutica redunda da ação sobre a 

enzima cicloxigenase, que é dividida em: 

constitutiva (COX-1) e indutiva (COX-2). A inibição 

da COX-2 pelos AINES se dá de maneira vagarosa e 

tempo-dependente. O efeito da inativação dessa 

isoenzima, na realidade, processa-se de maneira 

indireta, na medida em que as prostaglandinas, não 

produzem hiperalgesia, mas sim sensibilizam 

receptores situados no local lesado a diversos 

neurotransmissores, como bradicinina, serotonina, 

substância P, entre outros. Desta forma, pode-se 

considerar os AINES mais como agentes anti-

hiperalgésicos do que como propriamente 

analgésicos. 
A grande maioria dos AINES disponíveis não 

apresenta especificidade em relação à COX-2, 

bloqueando, por conseguinte, ambas as isoformas e 

isso explica, em parte, seus efeitos colaterais. 

Existem substâncias com atividade preferencial 

sobre esta última, como o meloxicam e o nimesulide, 

porém os únicos AINES com seletividade 

reconhecidamente específica para a COX-2 são os 
1,2derivados coxib . A aspirina, por exemplo, é o anti-

inflamatório mais bem estudado, entre os derivados 

do ácido acetilsalicílico, pois foi introduzida na 
1prática clínica em 1899.  Apesar de ser amplamente 

utilizada no nosso meio, a aspirina tem sido cada vez 

menos utilizada em outros países, desde que ficou 

comprovada sua toxicidade para o trato 

gastrointestinal e, em crianças, sua associação com 
1,2a síndrome de Reye . 

A dipirona, muito utilizada como antitérmico e 

analgésico, está associada com aplasia medular, 
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que fez com que esse fármaco fosse retirado do 

mercado em diversos países. Apesar de ser um dos 

analgésicos mais utilizados no Brasil, a dipirona 

não está incluída na lista de medicamentos 

considerados essenciais pela Organização Mundial 
1-3

da Saúde . 
O ibuprofeno é um dos derivados do ácido 

propiônico e pode ser utilizado em crianças com alta 

margem de segurança, sendo uma medicação com 

maior tempo de ação e custo semelhante ao 

paracetamol. Outros AINES derivados do ácido 

propiônico (naproxeno e cetoprofeno) foram 

aprovados para uso em adultos, nos Estados Unidos, 

porém, ainda não estão aprovados para crianças 
1,2menores de 12 anos sem supervisão médica . De 

1 1acordo com Loyola Filho  e Barros , existem 

diversos fatores no âmbito econômico, político e 

cultural que contribuem para o crescimento e 

difusão da automedicação no mundo, tornando essa 

prática um problema de saúde pública. A facilidade 

de aquisição sem a prescrição médica, a 

propaganda comercial maciça de alguns remédios, a 

falta de orientação sobre os riscos inerentes, o 

acesso rápido às informações sobre o fármaco na 

internet ou em outros meios de comunicação são 

alguns dos motivos que contribuem para o 
1,2crescimento e difusão dessa conduta . 

Segundo a Organização Mundial de Saúde e o 

Ministério da Saúde, o mercado brasileiro dispõe de 

mais de 32 mil medicamentos. No entanto, sabe-se 

que, para tratar uma ampla gama de doenças, cerca 

de 420 produtos seriam suficientes. No Brasil são 

comercializados quase 2 bilhões de caixas, o que o 

torna o quarto na lista dos países que mais 

consomem produtos farmacêuticos, precedido pelos 

Estados Unidos, França e Alemanha. Nesses países, 

no entanto, o rígido controle estabelecido pelas 

agências reguladoras e o crescente envolvimento 

dos farmacêuticos para o desestímulo dessa prática, 
1,2,3tendem a tornar essa situação menos crítica . 

A venda indiscriminada de medicamentos no 

Brasil, faz com que nosso país ocupe o quinto lugar 

na listagem mundial de consumo de medicamentos e 
1,2,3

o primeiro lugar na América Latina . A 

au tomed icação  no  Bras i l  é  p ra t i cada  

principalmente por mulheres, entre 16 e 45 anos. 

Entre os homens, essa prática é mais frequente nas 

idades extremas. A escolha de medicamentos é 

baseada principalmente na recomendação de 

pessoas leigas (51,0%), sendo também relevante a 

influência de prescrições anteriores (40,0%). Se for 

levado em consideração o motivo do uso de 

medicamentos pelos brasileiros, relacionando-o 

com a idade, observa-se que: em menores de 15 anos 

são mais frequentes os problemas de infecção 

respiratória alta (27,0%), suposta carência 

vitamínica (9,0%), infecção da pele (6,0%) e dor de 

cabeça (5,0%); entre os 16 e 55 anos, infecção 

respiratória alta (18,0%), dor de cabeça (13,0%) e 

dispepsia/má digestão (9,0%); entre os maiores de 

55 anos, problemas cardiovasculares (19,0%), dores 

musculoesqueléticas (12,0%) e dor de cabeça 
1,2,3,4

(10,0%) . 
A Organização Mundial da Saúde - OMS define 

a automedicação responsável como "a prática dos 

indivíduos em tratar seus próprios sintomas e males 

menores com medicamentos aprovados e 

disponíveis sem a prescrição médica e que são 

seguros e efetivos quando usados segundo as 

instruções". Os riscos da automedicação 

contrapõem-se com uma eventual necessidade desta 

prática pela população, já que está diretamente 

relacionada com a redução da demanda pela busca 

do serviço de saúde, muitas vezes excessiva. 

Partindo dessa consideração, a OMS recomenda 

que os medicamentos para a prática da 

automedicação responsável sejam acompanhados 
1

por uma informação adequada ao consumidor . Vale 

ainda enfatizar, no entanto, que esse conceito é 

válido apenas para medicamentos isentos de 

prescrição, chamados também "medicamentos de 

venda livre" ou "medicamentos anódinos". Desta 

forma, observamos que, apesar de haver um risco 

intrínseco na administração de qualquer 

medicamento, é de conhecimento comum a 

conivência oficial ao uso pela população de 

fármacos reconhecidamente considerados pouco 

nocivos por parte das populações1,2,3. Estudos 

indicam que um indivíduo hígido pode necessitar de 

3 ou 4 caixas de medicamentos por ano, entretanto 

os brasileiros estão consumindo, em média, 11 

caixas de remédio, sendo 8 delas sem orientação 

médica. De acordo com a OMS, mais de metade de 

todos os medicamentos prescritos, vendidos ou 

dispensados é utilizado incorretamente. Os dados 

mencionados acima podem ter correlação com as 24 

12
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mil mortes anuais no Brasil por intoxicação 

medicamentosa, conforme estimativa da Fundação 
1,2,3

Oswaldo Cruz . 
Existem estudos brasileiros que concluem que os 

maiores adeptos da automedicação são aqueles que 

dispõem de um maior grau de informação. 

Demonstra-se que o acúmulo de conhecimento, seja 

ele adquirido nas instituições educacionais ou em 

experiências de vida, gera uma maior confiança 
1,2,3naqueles que se automedicam . Os estudantes 

universitários formam uma comunidade jovem e 

potencialmente saudável, pelo que os seus 

problemas de saúde e o tipo de medicamentos mais 

consumidos não refletem os da população em geral. 

No entanto, estes estão expostos a fatores de risco 

específicos, tais como o estresse e o esforço 

intelectual intenso, cujas repercussões na sua saúde 

são de extrema relevância. Por outro lado, os 

estudantes universitários são um grupo privilegiado 

do ponto de vista socioeconômico e cultural, 

supostamente informado relativamente à 

problemática da saúde e ao uso adequado de 

medicamentos e cada um assumirá como líder de 

opinião nas comunidades onde estiver inserido após 

a sua formação profissional. 
Assim, a caracterização do padrão de consumo 

de medicamentos neste grupo populacional poderá 

contribuir não só para um melhor conhecimento 

sobre a sua saúde, mas, também, para a elaboração 

de programas que irão atingir o uso racional do 

medicamento nesta comunidade e na população em 

geral. Em relação aos médicos que cometeram 

suicídio, a automedicação apresenta-se como uma 
1,2,3,4das hipóteses . No Brasil, estudos de base 

populacional sobre a prevalência e os fatores 

associados à automedicação são raros.

OBJETIVOS
O presente trabalho realizou o levantamento da 

prática da automedicação e dos seus principais 

motivos entre os discentes do curso médico da 

Faculdade de Medicina de Jundiaí.

MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa foi realizada por meio de um 

estudo transversal, quantitativo e descritivo dos 

alunos do curso de medicina da Faculdade de 

Medicina de Jundiaí, através de um questionário 

desenvolvido para a pesquisa (Anexo 1). 

O  q u e s t i o n á r i o  p o s s u i u  v a r i á v e i s  

sociodemográficas: gênero, idade, ano letivo. Os 

estudantes foram arguidos sobre a presença ou 

ausência do hábito de automedicar-se e avaliados 

sobre as principais vias de administração desse 

procedimento: obtenção de drogas por orientação 

de farmacêuticos ou indicação de terceiros (leigos 

ou não), uso de remédios por conta própria, 

medicamentos prescritos para outras doenças e 

compra sem indicação médica. Também foi avaliada 

a procura ou não de orientação médica, assim como 

a presença de sintomas nos últimos 12 meses, tais 

como: dores de cabeça, gripe e/ou resfriado, 

náuseas e/ou vômito, diarreia, dor e desconforto 

abdominal, azia, dores musculares, cólica 

menstrual, febre, dor de garganta, dor de ouvido e 

processos alérgicos. 
Foi ainda questionado quanto ao uso de 

medicamentos e o prognóstico dos sinais e sintomas.

 RESULTADOS 
Os questionários foram aplicados em 275 

estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí, 

Estado de São Paulo, Brasil, que aceitaram 

responder ao questionário, mediante a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. A idade 

de maior incidência entre os estudantes do curso de 

medicina foi de 22 anos, com idade mínima de 18 

anos e máxima de 40 anos (desvio padrão=2,96). Na 

amostra observada, a maior porcentagem foi do 

gênero feminino (63,6%=175 estudantes), 

comparando-se com o masculino (36,4%=100 

estudantes) em todos os anos do curso de medicina. 

Os alunos em cada ano do curso de medicina que 

voluntariamente participaram da pesquisa foram 50 

(18,2%) alunos do primeiro ano, 45 (16,4%) alunos 

do segundo ano, 50 (18,2%) alunos do terceiro ano, 

56 (20,4%) alunos do quarto ano, 61 (22,2%) alunos 

do quinto ano, 13 (4,7%) alunos do sexto ano. Ao 

serem questionados sobre o seu estado da saúde 

geral atualmente, 62 (22,5%) estudantes 

classificaram como excelente; 114 (41,5%) 

estudantes como muito boa; 75 (27,3%) estudantes 

como boa; 22 (8%) estudantes como razoável e 2 

como ruim. (Tabela 1). Como pode ser visto na 

Tabela 2, 261 (94,9%) estudantes entrevistados 

fizeram uso de medicamento sem prescrição médica. 
Desses estudantes, as principais causas da 

13
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PARTE I - Dados Básicos/ Gerais

1.Idade:  em anos (           )

2.Sexo: MASCULINO(     )           FEMININO(     )

3.Ano que está cursando (Curso Medicina): (              )

PARTE II - Saúde Geral .
Agora, gostaria que respondesse algumas questões 

sobre a sua saúde geral.

1.Em geral, acha que sua saúde, hoje está :  
(     )excelente;    (    )muito boa;    (     )boa; 
(     )razoável;      (     )ruim

2. Teve problemas com sua saúde nos últimos doze meses 

que te impediram de realizar suas atividades diárias 

(Frequentar as aulas da faculdade)?  

SIM(    )      NÃO(     )

Se sim, qual foi o problema?

___________________________________________

3. Quantas vezes você consultou algum médico nos últimos 

12 meses?
(     )NENHUMA          (     )1 VEZ          
(     )2 a 4 VEZES          (      )MAIS de 4 VEZES

4. Qual foi o motivo da consulta?
_______________________________________

5. Você é tabagista?       SIM(     ) NÃO(     ) -

No. Cigarros_______/DIA

6. Você faz uso de bebida alcoólica? SIM(    )  NÃO(     ) 

Quantidade______/SEMANA

PARTE III - Automedicação
Nesta terceira e última parte gostaria que desse suas 

opiniões sobre algumas questões a respeito da prática de 

automedicação.

1.Você já fez uso de algum medicamento sem prescrição 

médica?    SIM(     )          NÃO(     )

2. Assinale a(S) alternativa(S) que contêm(NHAM) a(S) 

causa(S) de sua automedicação:

(     )CEFALEIA
(     )GRIPE/RESFRIADO
(     )NÁUSEAS/VÔMITOS
(     )DIARREIA
(     )CONSTIPAÇÃO
(     )CÓLICAS ABDOMINAIS/MENSTRUAIS
(     )QUEIMAÇÃO no ESTÔMAGO
(     )DORES MUSCULARES
(     )FEBRE
(     )DOR de GARGANTA
(     )DOR de OUVIDO
(     )PROCESSOS ALÉRGICOS
 (    )OUTROS, 

QUAL?_______________________________

3. O(S) medicamento(S) utilizado(S) foi(RAM) (sem 

prescrição médica):

(     )ANALGÉSICO – Qual o medicamento (ESCREVER O 

NOME)?_____________
(     )ANTITÉRMICO -  Qual o medicamento?_____________
(     )ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO-HORMONAL - Qual o 

medicamento?___________________________________
(     )ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL - Qual o 

medicamento?___________________________________
(         )ANTIBIÓTICO –Qual o medicamento? 

___________________________________
(     )OUTROS, 

QUAL?_______________________________

4. Houve melhora dos sintomas?
(     )SIM          (     )NÃO

Se não, você continuou a automedicação com outro 

medicamento?

(     )NÃO  
(     )SIM Qual medicamento? _____________________     

5. A prática da automedicação, já causou efeitos colaterais? 

(melhorou os sintomas iniciais, porém trouxe outros sintomas 

indesejáveis)
(     )NÃO           
(     )SIM Qual efeito colateral?____________________

6. Qual foi a via de administração do medicamento (sem 

prescrição médica)?
(     )ORAL
(     )INTRAMUSCULAR
(     )ENDOVENOSA 
(     )SUBCUTÂNEA
(     )OUTRA, QUAL?_______________________________

7. Quem indicou o uso do medicamento sem prescrição 

médica?
(     )FARMACÊUTICO
(    )Havia o medicamento em casa e foi prescrito em outra 

situação.
(     )Havia o medicamento em casa, mas foi comprado sem 

indicação médica.
(     )TERCEIROS (amigos ou outras pessoas do convívio 

social indicaram o uso do medicamento)
(     )OUTROS, QUEM?_____________________________

8. No período dos últimos 12 meses, qual a frequência de 

automedicação? 
(     )NENHUMA
(     )1 a 3 VEZES
(     )4 a 7 VEZES
(     )8 a 10VEZES
(     )11 VEZES ou MAIS

9. Você já fez uso de alguma droga ilegal?
(     )SIM          (     )NÃO
 Se sim, qual foi a droga utilizada?
_______________________________________________

Obrigada por sua cooperação. 

Anexo 1: Modelo de questionário utilizado.
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au tomed icação  foram:  gr ipe / res f r iado ,  

212(77,1%); cefaleia, 198(72%); dores musculares, 

154(56%); dor de garganta, 154(56%) - Tabela 3. 

Os principais medicamentos usados para os 

sintomas apresentados anteriormente foram: 

analgésicos (252 estudantes - 91,6%), AINES (240 

estudantes - 87,3%) e antitérmicos (166 estudantes - 

60,4%) - Tabela 4. Todos os estudantes que fizeram 

uso de algum medicamento sem prescrição médica 

relataram melhora dos sintomas iniciais. 
Além disso, 89,5% (n=246) dos estudantes 

que se automedicam afirmaram não apresentar 

efeitos colaterais após uso do medicamento e apenas 

5,5% (n=15) confirmaram ter tido efeitos colaterais 

pelo seu uso. O medicamento usado pelo estudante 

entrevistado foi indicado principalmente por: 

"havia o medicamento em casa e foi prescrito em 

outra situação", 94 estudantes (34,2%); "havia o 

medicamento em casa, mas foi comprado sem 

indicação médica", 76 estudantes (27,6%). A 

frequência de uso da automedicação, nos últimos 12 

meses, observada pela Tabela 5 é de 1 a 3 vezes para 

a maioria dos estudantes entrevistados, 

representado por 117 estudantes (42,5%). 

Uso de medicamentos  Valor absoluto Frequência (%) 

SIM 261 94,9 

NÃO 14 5,1 

TOTAL 275 100,0 

 

Tabela 2: Uso de medicamentos sem prescrição médica entre os 
estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, Brasil, 2012.

Obs: Dentre os 275 estudantes que responderam o questionário, 
houve estudantes que usaram mais de um medicamento para 
diversos sintomas, justificando valor absoluto > 275 e frequência 
> 100. 

Tabela 3: As principais causas de automedicação entre os 
estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, 
Brasil, 2012 (n=275).

Obs: Dentre os 275 estudantes que responderam o questionário, 
houve estudantes que usaram mais de um medicamento para 
diversos sintomas, justificando valor absoluto > 275 e frequência 
> 100.

Tabela 4: Os principais medicamentos usados pelos estudantes 
da Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, Brasil, 2012 
(n=275). 

Tabela 1: Classificação do estado de saúde geral dos estudantes da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, Brasil, 2012 (n=275).

Tabela 5: A frequência de uso de automedicação entre 
estudantes da Faculdade de Medicina de Jundiaí, São Paulo, 
Brasil, nos últimos 12 meses (2012). 
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Classificação Valor absoluto Frequência (%) 

Excelente 62 22,5 

Muito boa 114 41,4 

Boa 75 27,3 

Razoável 22 8,0 

Ruim 2 0,8 

TOTAL 275 100,0 

 

Causas de 

automedicação 

Valor absoluto Frequência (%) 

Gripe/resfriado 212 77,1 

Cefaleia 198 72,0 

Dores musculares 154 56,0 

Dor de garganta 154 56,0 

 

Medicamentos Valor absoluto Frequência (%) 

Analgésicos 252 91,6 

Anti-inflamatórios não-esteroidais 240 87,3 

Antitérmicos 166 60,4 

Antiácidos 65 23,6 

Antiespasmódicos 52 18,9 

Anti-inflamatórios esteroidais 21 7,6 

Antieméticos 16 5,8 

 

Frequência de uso de 
automedicação  

(nos últimos 12 meses) 

Valor absoluto Frequência (%) 

Nenhuma 23 8,4 

1 a 3 vezes 117 42,5 

4 a 7 vezes 66 24,0 

8 a 10 vezes 28 10,2 

Mais de 11 vezes 41 14,9 

Total 275 100,0 

 



mucosa, chegando ao sangramento e perfuração, 

podendo levar ao óbito. Achados significativos 

também foram encontrados com os analgésicos - 

252 estudantes (91,6%) e com os antitérmicos - 166 

estudantes (60,4%). 
Os AINES podem induzir ou agravar a 

hipertensão arterial ou provocar insuficiência renal 

síndrome nefrótica, necrose papilar e outras formas 

de doença renal. São conhecidos os efeitos 

hematológicos, que incluem agranulocitose, 

neutropenia, anemia hemolítica ou aplástica. Eles 

podem causar cefaleia, confusão mental, parestesia, 
1

ou ainda hepatotoxicidade . Nesta pesquisa não 

pudemos observar número significativo de 

estudantes com tais efeitos colaterais descritos 

anteriormente, talvez em decorrência da idade do 

grupo estudado, grupo amostral muito jovem e 

saudável, efeitos colaterais podem passar 

imperceptíveis ou mesmo estarem ausentes. As 

razões pelas quais as pessoas se automedicam são 

inúmeras. A propaganda desenfreada e maciça de 

determinados medicamentos contrasta com as 

tímidas campanhas que tentam esclarecer os perigos 

da automedicação. Com o objetivo de proteger o 

consumidor, o controle da propaganda/ 

promoção/publicidade de medicamentos é regulado 

no Brasil pela Resolução RDC nº 102 desde junho de 

2001. 
A l é m  d o s  d i v e r s o s  m o t i v o s  p a r a  

automedicação anteriormente mencionados, 

podemos acrescentar a limitação do poder 

prescritivo, atualmente restrito aos médicos; o 

número excessivo de farmácias nos grandes centros; 

a angústia e sofrimento desencadeados pelos 

sintomas; a facilidade de acesso à informação na 

internet em sites de busca; a falta de fiscalização em 

relação à venda de remédios tarjados e a falta de 

programas educativos a respeito dos efeitos muitas 
1,2

vezes irreparáveis da automedicação . Não se pode 

condenar o ato de se automedicar porque seria 

socioeconomicamente inviável o atendimento por 

um médico para a solução de todos os sintomas da 

população. Parece haver uma tendência mundial 
1

para maior aceitação da automedicação . 
Assim, é necessário que a sociedade se adapte, 

a população receba mais informação científica 

sobre o uso de medicamentos de "venda-livre", sem 

estímulo ao consumo excessivo, ao mesmo tempo em 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A  a u t o m e d i c a ç ã o  é  u m a  d e c i s ã o  

potencialmente nociva à saúde individual e coletiva. 

Até mesmo um remédio utilizado de forma correta 

em sua indicação, se administrado em altas doses, 

pode causar sérios danos ao usuário. Em 

contrapartida, a total obrigatoriedade da 

prescrição para a aquisição de algum fármaco pode 

eventualmente representar uma limitação da 

liberdade pessoal de busca imediata do alívio da 

sintomatologia, impedindo, por exemplo, que o 

indivíduo faça preponderar sua própria experiência 
1,2e vontade . A discussão dos resultados nos permitiu 

traçar o perfil do estudante de medicina da 

Faculdade de Medicina de Jundiaí e avaliar os 

conhecimentos e práticas da automedicação no 

meio acadêmico. 
De acordo com a Tabela 2, 94,9% (n=261) dos 

estudantes entrevistados automedicam-se, sendo 

que 34,2% (n=94) dos entrevistados se 

automedicam através da reutilização de receitas 

médicas emitidas em outra ocasião. Assim, podemos 

supor que o médico é o verdadeiro introdutor do 

medicamento no âmbito familiar e, mesmo sem 

querer, é o principal gerador do processo de 
1,2

automedicação . 
Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) 

constituem um grupo terapêutico de interesse, pois 

têm propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-

inflamatórias que os tornam muito atraentes, tanto 
1para os médicos quanto para os pacientes . Esse fato 

pode explicar a presença de 240 estudantes (87,3%) 

em nossa pesquisa terem usado o medicamento 

AINE. Os AINES estão entre as classes terapêuticas 
5mais consumidas no mundo , sendo, em alguns 

1países, a mais consumida sem receita médica . 

Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas tomem 
1

AINES diariamente  e, só nos Estados Unidos, são 

vendidos, anualmente, mais de 30 bilhões de 
1,2

comprimidos . Esses dados coincidem com o 

resultado encontrado em nossa pesquisa, AINES 

estão entre os medicamentos mais usados pelos 

estudantes. Assim como outros medicamentos, os 

AINES têm o potencial para causar reações 

adversas, dada a sua toxicidade sobre vários 

sistemas. Entre os efeitos mais importantes estão os 

bem documentados danos gastrointestinais, que 

podem ir do desconforto abdominal até a erosão da 
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