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RESUMO 
 
 
Perfil de Automedicação em Duas Populações do Município de Teresina. 
Cíntia Maria de Melo Mendes. Orientadora: Profa. Dra. Francisca Cléa 
Florenço de Sousa. Dissertação de Mestrado. Curso de Pós-Graduação em 
Farmacologia. Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFC, 2010.  

INTRODUÇÃO: A automedicação se constitui numa prática comum e por isso 
preocupante entre os brasileiros. Causa conseqüências diversas tais como 
reações adversas, intoxicações, atraso e morosidade para diagnósticos e 
tratamentos, além do temido aumento da resistência bacteriana aos 

antimicrobianos. OBJETIVOS: Analisar a prática da automedicação em duas 
amostras da população de Teresina que possuem características demográficas 
e socioeconômicas distintas,abordando aspectos de farmacoepidemiologia e 
de Estudo da Utilização de Medicamentos. METODOLOGIA:Estudo transversal 
de base populacional que avaliou a automedicação em duas áreas de 
Teresina,divididas em:Grupo 01 com entrevistados residentes no bairro 
Planalto Uruguai – predomínio das classes sociais C e D.Grupo 02 
entrevistados residentes no bairro Jóquei Clube – predomínio das classes 
sociais A e B.Utilizou-se período recordatório de 15 dias para o uso de 
medicamentos.A amostra foi obtida através de sorteio das ruas em cada bairro 
e de casas em cada rua.Nos domicílios sorteados foram entrevistados todos os 
moradores que aceitaram participar do estudo.RESULTADOS:Verificou-se que 
o consumo geral de medicamentos,em ambos os grupos é mais freqüente 
entre as mulheres (67,8 % grupo 01 e 55,8% grupo 02).Quanto a faixa etária e 
automedicação este trabalho esta de acordo com literatura nacional que 
demonstra ser a faixa entre 20 e 50 anos a maior praticante de automedicação 
no Brasil,independente do gênero.Dentre os que se automedicaram ,no grupo 
01,26,2% possuem plano de saúde e para o grupo 02, 65,2%.O aumento da 
escolaridade do entrevistado ,em ambos os grupos,contribui para  acréscimo 
na automedicação.A renda per capita no grupo 01 com predomínio de 
automedicação é de até 0,5 salário mínimo (52,4%) e para o grupo 02 é de 1,6 
a mais salários mínimos (64,1%).A automedicação se faz em sua maioria 
através de 1 especialidade farmacêutica ,em ambos os grupos. A classe 
farmacológica mais freqüente, em ambos os grupos, é a dos analgésicos, 

seguindo-se os antiinflamatórios e a principal motivação são as queixas 
álgicas. CONCLUSÃO: Essa pesquisa demonstrou interessantes nuances da 
automedicação. Algumas destas sofrem influencias sociodemográficas, 
enquanto outras são independentes destes fatores. Em linhas gerais foi 
possível observar o quão comum e banal é o ato de se automedicar na 
população, seguindo aspectos e padrões culturais e sutilmente influenciado 
pelas condições sociodemográficas. 

Palavras chave: Automedicação, Farmacoepidemiologia, Estudo da Utilização 
de Medicamentos (EUM). 



 

ABSTRACT 
 
 

Profile of automedication in two populations of Teresina’s county. Cintia 
Maria de Melo Mendes. Supervisor: Prof.Dr. Francisca Cléa Florenço. Master 
degree.. Post-graduation course in Pharmacology. Department of Phisiology 
and Pharmacology, UFC, 2010. 
 

INTRODUCTION: The selfmedication refers to a common practice, and 
therefore concerning, among the Brazilians. It causes several consequences 
such as side effects, intoxications, delay and slowness for the diagnoses and 
treatments, besides the feared increase of bacterial resistance to the 
antimicrobial agents. OBJECTIVES:To analyze the practice of selfmedication in 
two samples of the population of Teresina that possesses distinct demographic 
and socioeconomic characteristics. Furthermore, to approach aspects of the 
pharmacoepidemiology and of the study in medication’s use. METHODOLOGY: 
Transverse study of population base that evaluated the self medication in two 
areas of Teresina, divided in: Group 01 with residents interviewed in Planalto 
Uruguai neighborhood – predomination of social classes C and D. Group 02 
residents interviewed in Jóquei Clube neighborhood – predomination of social 
classes A and B. It was used a reminding period of 15 days for the medication’s 
use. The sample was acquired through a lottery of streets in each neighborhood 
and houses in each street. In the residencies assorted, were interviewed all the  
inhabitants that accepted to participate in the study. RESULTS: It was verified 
that the general consumption of medications, in both groups, is more frequent 
between women (67,8% group 01 and 55,8% group 02). As the ageism trate 
and auto medication, this study is according to the national literature that shows 
the gap between 20 and 50 years of age being the most practicing in auto 
medication in Brasil, independently of the gender. Among those that practiced 
auto medication, in group 01, 26,2% possess health insurance and in group 02, 
65,2%. The increase of schooling, of the intervieweds, in both groups, 
contributes to the rise of selfmedication. The per capita income in group 01 with 
predominance of auto medication is until 0,5 minimum wage (52,4%) and for 
group 02 is from 1.6 minimum wage (64,1%). The selfmedication occurs, in 
majority, between one pharmaceutics’ specialty, in both groups. In both groups, 
the most frequent pharmacologic class is of the analgesics, followed by the anti-
inflammatories( both groups) and the main motivation is pain complaints. 
CONCLUSION: This research showed interesting nuances of the 
selfmedication. Some suffers socio-demographic influences and others are 
independent of these factors. In general lines, it was possible to observe how 
common and trivial is the act of auto medication diffused in the population, 
following cultural patterns and aspects subtly influenced by socio-demographic 
conditions.  

Keywords: selfmedication, pharmacoepidemiology, Study of the Utilization of 
Medications 
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1. Introdução 

 

1.1. Considerações Gerais 

Medicamentos são preparações químicas, que em geral, mas não 

obrigatoriamente, vão conter um ou mais drogas e cuja administração se dá 

com finalidade terapêutica. 

De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 

medicamento é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

com fim profilático, curativo, paliativo ou de diagnóstico. 

SCHENKEL et al (1998) partilham deste conceito, acrescentando a 

observação de que, se bem administrado, torna-se aliado à promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Do contrário, se tem uma potente fonte de 

iatrogenia e agravos à saúde, tornando-se motivo de preocupações para com a 

Saúde Pública. 

No contexto atual, os medicamentos vêm ocupando a posição de 

principal tecnologia empregada na área da saúde. Sua prescrição, muitas 

vezes, vem definindo o propósito de uma consulta médica, substituindo, 

inclusive, o diagnóstico e interferindo na criação de uma sólida relação médico-

paciente. 

A ciência, nascida no século XIX, que trata do estudo de drogas ou 

fármacos e assim dos medicamentos é a farmacologia. Porém, é sabido que 

povos pré-históricos já conheciam e faziam uso de propriedades tóxicas ou 

medicamentosas de algumas substâncias, com origem animal ou vegetal, 

praticando um misto de ciência e misticismo através do “curandeirismo” de 

modo a despertar admiração e temor entre os seus semelhantes, detendo 

assim o poder, chegando a serem considerados semideuses. 

A fascinação do homem por medicamentos ou remédios tem uma origem 

tão remota quanto à da própria humanidade. É claro que o conceito a cerca do 

que seja um remédio tem sofrido tantas modificações ao longo dos tempos e 

evoluído tão rapidamente como o próprio homem. Deste modo, algumas 

práticas antigas de terapêutica, que incluíam o uso de larvas, esterco, urina e 

até fungos de cadáveres em decomposição, sejam hoje consideradas 

repulsivas e insanas. 

A preparação de pílulas, pós, enemas, decocções, supositórios, 
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pomadas e ungüentos já era realizada a partir de elementos dos reinos vegetal, 

animal e mineral há milhares de anos antes de Cristo. Registros do uso de 

medicamentos podem ser encontrados em papiros egípcios e também em 

textos védicos da Índia antiga e até no Velho Testamento. 

No final do século XVII a observação e experimentação passaram a ser 

base para a formulação de teorias científica, daí que médicos na Europa 

começaram a utilizar drogas em suas terapias, apesar do desconhecimento 

quanto aos mecanismos de ação. Surge, assim, uma “farmacoterapia” como 

precursora da farmacologia que veio a se tornar possível graças aos avanços 

em estudos químicos e fisiológicos ocorridos no fim do século XVII e no século 

XIX. Salienta-se que, em seus primórdios, a farmacologia esteve limitada a 

compreensão dos efeitos de substâncias naturais, em especial extratos 

botânicos, percorrendo, ainda, um longo caminho até se tornar a ciência que se 

conhece hoje. 

Somente com a chegada do século XX e com o nascimento da química 

sintética ocorreu a revolução na indústria farmacêutica e com isso da 

farmacologia como ciência. Surgem drogas sintéticas e melhora a análise 

química dos produtos naturais, revolucionando a terapêutica médica. 

 

1.2. Farmacologia 

A farmacologia representa a ciência que permitiu à medicina 

revolucionário avanço no combate às doenças, no diagnóstico preciso e 

precoce de patologias e até na sua prevenção. Trata-se, pois, de uma ciência 

cujo objeto de estudo é muito vasto e se encontra em constante evolução. 

Dessa maneira algumas de suas subdivisões são de peculiar importância 

quando se procura estudar a interação homem e medicamento. 

Dentre as várias subdivisões da farmacologia, quando se pensa em 

consumo de medicamentos, algumas assumem primordial importância. 

 

1.2.1. Farmacologia Clínica 

 A farmacologia clínica nos permite estudar a eficácia e segurança de 

uma droga. Permite a análise dos efeitos adversos, efeitos colaterais e 

interações medicamentosas. Quando se pensa em medicamentos é preciso 

lembrar cada possibilidade. É preciso saber que reações indesejadas a um 
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fármaco podem ocorrer, variando de indivíduos para indivíduo e de acordo com 

sexo, raça, biótipo, massa corpórea e idade. 

É graças à farmacologia clínica que se pode escolher melhor uma 

terapia, obedecendo a critérios vários que permitem a otimização de efeitos 

terapêuticos e minimização de efeitos adversos. Exemplificando com a escolha 

de um anti hipertensivo, tem-se:  

 De acordo com a raça: Sabe-se que negros respondem bem aos 

antagonistas de canais de cálcio (nifedipina) e mal aos inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (captopril). 

 De acordo com o sexo: É sabido que o uso de alfametildopa em homens 

pode desencadear impotência ou perda da ejaculação, além de 

ginecomastia. 

 De acordo com co-morbidades: A presença de outras entidades 

nosológicas, além da hipertensão arterial sistêmica (HAS), requer 

cuidados quanto à terapia escolhida visto que betabloqueadores 

(propranolol) são contra-indiciados em asmáticos (mesmo os 

cardiosseletivos podem perder esta característica com o aumento da 

dose); portadores de dislipidemia (essa classe farmacológica reduz HDL 

e aumenta triglicerídeos). 

           O uso dos diuréticos também requer cautela nas co-morbidades visto 

que possuem ação deletéria sobre o perfil metabólico, aumentando 

triglicerídeos, LDL e ácido úrico e reduzindo HDL, além de contribuírem com o 

aumento a resistência à insulina. 

De acordo com a idade: Em idosos o uso dos bloqueadores de canais de 

cálcio tem uma boa eficácia, ao passo que betabloqueadores devem ser 

evitados pelo aumento na incidência dos seus efeitos colaterais. 

O conhecimento de farmacologia permite ao profissional ser cauteloso 

ao medicar crianças, lembrando que sua resposta enzimática imatura pode 

aumentar a incidência de efeitos adversos ou colaterais, além da necessidade 

de ajuste posológico de acordo com peso e massa corpórea. Algumas 

medicações, como os antiinflamatórios não hormonais (AINE), comuns no dia a 

dia, devem ser evitadas em menores de 12 anos (risco de hepatopatia), muito 

embora, na prática, seja comum observar mães e até profissionais médicos 

usarem este grupo terapêutico na referida faixa etária. 
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Outro aspecto importante, quando da escolha de uma terapia 

farmacológica, é a presença de gravidez. Essa condição implica na contra-

indicação de uma série de fármacos das mais diversas classes farmacológicas 

e pelos mais variados efeitos prejudiciais ao feto. Daí a existência de uma 

classificação pelo FDA (Federal Drugs and Foods Administration) em 5 

categorias (A, B , C, D e X), crescentes de acordo com o grau de risco que o 

fármaco ofereça a gestação (baseando-se no primeiro trimestre). 

Exemplificando: 

 Metroclopramida – compatível com uso na gravidez – risco B. 

 Atenolol – aumenta a contratilidade uterina, necessitando, pois, de 

cautela em seu uso (risco C / D). 

 Talidomida – má formação congênita (focomelia) encurtamento e / 

ou ausência de membros (risco X). 

A talidomida merece atenção especial visto que representa a importância 

de um estudo continuado em farmacologia, tanto do ponto de vista clínico, 

como epidemiológico e de farmacovigilância. 

Desenvolvida na Alemanha, na década de 50, é comercializada, como 

droga segura, em quase 150 países, sendo indicada como sedativos e 

antiemético para uso, inclusive, na gravidez. 

Já nos anos 60, foi responsável por um dos maiores acidentes 

teratogênicos da historia médica, desencadeando mais de 10.000 casos de 

focomelia em todo o mundo, de modo que sua comercialização mundial fica 

praticamente suspensa. 

Mesmo assim, os estudos continuam e novas importantes indicações 

são reveladas: Imunorregulação no tratamento da hanseníase; adjuvante nos 

tratamentos da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS); LUPUS e até 

alguns cânceres. À luz dessas novas descobertas, no Brasil, sua produção é 

retomada, surgindo novos casos de focomelia muitos dos quais decorrentes de 

automedicação praticada por grávidas, cujos familiares faziam tratamento para 

hanseníase. Com isso, a referida droga passa a sofrer severas restrições 

internacionais à sua comercialização e prescrição. 

 No Brasil é criada uma legislação específica quanto a sua produção e 

dispensação regida pela ANVISA – portaria SVS/MS Nº 354 de 1997, proibindo 

seu comércio e determinando a distribuição exclusiva pelo Ministério de Saúde 
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(MS), obedecendo a indicações precisas, sendo especialmente indicada 

quando do tratamento de homens, pois é sabido que essa droga interage com 

os contraceptivos hormonais limitando sua eficácia. Daí que o uso para 

mulheres, em idade fértil, passa a obedecer a critérios rígidos e apenas na 

ausência de outras alternativas terapêuticas. 

A partir de desastres como o relatado acima, com a talidomida, a 

regulação dos medicamentos se torna mais criteriosa, crescendo assim, a 

importância de ramos da farmacologia que se confundem e completam em 

suas aplicabilidades práticas: Farmacovigilância e farmacoepidemiologia. 

 

1.2.2. Farmacovigilância 

A farmacovigilância, recentemente também denominada de vigilância 

pós-comercialização, compreende um conjunto de atividades que visam 

identificar e quantificar o risco de ocorrerem efeitos adversos, oriundos do uso 

de medicamentos, além de buscar a prevenção de iatrogenias pelo seu uso 

(FIGUEIRAS et al, 2002). 

Ainda segundo os autores, o principal objetivo é a identificação de 

reações adversas desconhecidas, especialmente em fármacos de 

comercialização recente. 

A liberação de um fármaco para o comércio obedece a rigorosas etapas 

de pesquisa com ensaios pré-clínicos “in vitro” e com animais que se 

aprovados dão início aos ensaios clínicos em seres humanos fases I, II e 

III.(KATZUNG,2005) 

Ensaios clínicos fase I são realizados com fim de investigar segurança e 

farmacocinética, daí serem feitos em voluntários saudáveis. 

Ensaios de fase II estudam eficácia e segurança quando se compara a 

droga em teste com um medicamento já conhecidos. Nesta fase os voluntários 

são portadores de patologias. 

Já na fase III os ensaios são randomizados, visando que seja 

mensurada a segurança e eficácia do fármaco em amostras probabilísticas da 

população. 

Uma vez obtidos bons resultados nos testes realizados com humanos a 

droga é liberada com autorização para ser comercializada como 

medicamentos. 
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É neste momento, liberação para comercialização do fármaco, que a 

farmacovigilância vai exercer um dos seus mais importantes papéis, o também 

chamado “estudo fase IV”. Nesse tipo de estudo ocorre um acompanhamento 

da droga para detecção e controle de problemas decorrentes do seu uso 

(mesmo sendo uma droga legalmente autorizada). Essa fase é essencial 

quanto aos novos medicamentos, pois avalia seu uso em larga escala, em 

grupos populacionais diversos quanto à raça, sexo, compleição corporal e co-

morbidades. Foi graças a estudos fase IV que fármacos considerados 

revolucionários como antiinflamatórios não hormonais (AINEs), inibidores 

seletivos da COX2 a exemplo do lumiracoxibe (Prexige®) foram retirados do 

mercado, pois embora aclamados pelos mínimos efeitos gastrointestinais, 

comuns e perigosos nos AINEs; seu uso continuado demonstrou ocorrências 

cardiovasculares severas, condenando sua continuidade no mercado. 

Ações de farmacovigilância no Brasil vêm ganhando força 

gradativamente, apesar da existência desde meados dos anos 70, de 

determinação legal para implantação de um Sistema de Farmacovigilância. 

Também, de acordo com FIGUEIRAS et al (2002), o Brasil é membro do 

Programa Internacional de Monitorização de Medicamentos (WHO). 

Ainda, segundo os autores, em 1998 foi implantado no Estado de São 

Paulo o Programa Estadual de Controle de Iatrogenias (PERI) coordenado pelo 

centro de Vigilância Sanitária e pioneiro no controle do uso de medicações e 

seus efeitos. Esse trabalho se faz através de fichas de notificação de eventos 

adversos recebidas dos profissionais de saúde, hospitais e indústria 

farmacêutica. Vale ressaltar que através destas notificações, ações de 

vigilância farmacológica são desenvolvidas, norteando diversas decisões 

acerca do uso de medicamentos com segurança. 

 

1.2.3. Farmacoepidemiologia 

Com relação à farmacoepidemiologia, STROM (1994), a define como o 

estudo do uso e dos efeitos dos medicamentos em um grande número de 

pessoas.  

Para a ANVISA e de acordo com COBERT & BICON (2002) é a 

aplicação dos métodos clássicos e clínicos da epidemiologia, bem como as 

tecnologias da moderna comunicação da farmacologia clínica e 
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farmacoterapia. Representa a última fase de avaliação do desenvolvimento de 

um medicamento e é absolutamente essencial para completar o conhecimento 

de um novo produto garantindo efetividade, segurança, racionalidade e uso 

custo-efetivo. 

Já para CASTRO (1997), a farmacoepidemiologia é uma nova área da 

farmacologia que estuda os medimentos sob três abordagens: 

1 – Farmacovigilância que providencia informações sobre efeitos não 

esperados e adversos de um fármaco. 

2 – Estudo de utilização de Medicamentos (EUM) que procura conhecer 

como profissionais e sociedade utilizam os medicamentos. 

3 – Farmacoeconomia que se ocupa com o impacto e os benefícios 

econômicos à saúde produzidos por um fármaco. 

Com tantos conceitos e definições, é um ramo da farmacologia que 

cresce em importância tanto quanto a gama de medicamentos novos no 

mercado. 

A criação da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos 

(SOBRAVIME) em 1990, com ações de incentivos a produção científica na 

área de medicamentos e realização de congresso sobre esse tema, representa 

um marco na evolução da farmacoepidemiologia no Brasil (CASTRO 1997, 

1999). 

Na Universidade Federal do Ceará, Departamento de Farmácia, o grupo 

de Prevenção no Uso indevido de Medicamentos (GPUIM) representa 

importante passo no desenvolvimento da famacoepidemiologia no país, uma 

vez que incentiva o uso racional de medicamentos. Vale ressaltar que o 

Programa de Assistência Farmacêutica do Estado do Ceará é reconhecido pela 

Organização Pan-americana de Saúde como modelo de sucesso (CASTRO, 

1997). 

A relevância da farmacoepidemiologia nos dias de hoje, haja vista a 

importância do uso de medicamentos dentro da medicina e o crescente arsenal 

terapêutico disponível, vêm determinando a formação de inúmeros grupos, em 

diversas Universidades que abordam estudos de farmacoepidemiologia. A 

saber: 

 Universidade Federal do Mato Grasso do Sul e Universidade 

Federal do Mato Grosso; 
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 Universidade Estadual de Campinas; 

 Universidade Estadual Paulista; 

 Universidade Federal de Minas Gerais; 

 Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

 Escola Nacional de Saúde Pública; 

 Universidade Estadual de Maringá. 

De acordo com CASTRO (1997) E CHAVES (1999) uma importante 

subdivisão da farmacoepidemiologia são os Estudos de Utilização de 

Medicamentos (EUM), conforme citado anteriormente, e visam estudar os 

medicamentos da sua distribuição e prescrição até dispensação, 

comercialização e uso em sociedade com enfoque nas conseqüências sociais 

e econômicas. 

 

1.2.3.1. Estudos da Utilização de Medicamentos 

Com base na influência da indústria farmacêutica, tanto na prescrição 

médica quanto na idéia de saúde vendida à população, é gerada uma 

abundância no emprego de medicamentos (alguns sem finalidade terapêutica), 

o que aumenta, pois, a iatrogenia e efeitos adversos. Daí que surgiu, há mais 

de 25 anos, um movimento da OMS com fim na criação de estudos que, 

independentemente dos interesses de fabricantes, cumprissem o importante 

papel de estudar e entender o consumo dos medicamentos e suas 

conseqüências, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo e de Saúde 

Pública. 

CHAVES (1999) cita vários estudos nessa área com destaque àqueles 

sobre oferta, qualidade e seleção de medicamentos, estudos quantitativos e 

qualitativos acerca do consumo e prescrição de remédios. 

O referido autor, também destaca que vários países realizam, 

sistematicamente, revisões quanto ao uso de fármacos visando, 

especialmente, um uso racional e uma melhora na qualidade da saúde, além 

de uma diminuição nos gastos com medicações e com suas conseqüências. 

Um estudo americano revelou que o gasto provocado por iatrogenias, 

decorrentes de doenças evitáveis relacionados ao uso inadequado de 

medicações, (em nível ambulatorial) é calculado como algo em torno de 77 
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bilhões de dólares gastos em consultas extras, atendimento de emergência, 

internações e necessidade de tratamento a longo prazo. (The cost of adverse 

drug events in hospitalized pacients Bates, DW et al, JAMA: 277, 307-311, 

1997). 

A preocupação crescente com as altas cifras conseqüentes ao uso 

inadequado de medicações torna os Estados Unidos um dos países com maior 

desenvolvimento no campo de EUM, de modo que estudos retrospectivos de 

análise a prescrições ocorram rotineiramente, além de estudos prospectivos, 

realizados através de um programa de computador que possui critérios para 

analisar o uso de determinados fármacos. Assim, uma vez detectada 

discrepância entre a prescrição e o que se tem como padrão para um fármaco, 

o alerta é emitido, de modo que o farmacêutico faça contato com o prescritor 

para checar os dados da prescrição e efetuar possíveis alterações (CHAVES, 

1999). 

Também correspondem a EUM aqueles estudos que procuram 

descrever o padrão de consumo de medicações em dada população, 

diferenciando grupos populacionais e critérios como automedicação e gastos 

per capita com medicamentos. 

Na Espanha, mais precisamente na Catalunha, SANS et al (2002) 

desenvolveram um estudo com adultos , através de inquérito domiciliar de base 

populacional, com período recordatório de 15 dias para uso de fármacos. 

Encontraram 67% de prevalência no consumo de medicamentos, sendo 46% 

consumidos de modo regular. Naquela população os medicamentos mais 

utilizados foram aquelas para o sistema nervoso (34,9 % para homens e 51,4% 

para as mulheres) e para trato alimentar e metabolismo (12,9 % pra homens e 

15% para mulheres). 

Na Catalunha, os autores não encontraram correlação, entre nível 

educacional e uso de fármacos, porém perceberam aumento do consumo com 

o avançar da idade do entrevistado e predominância feminina no consumo de 

medicações em todas as faixas etárias. 

Outro aspecto importante no estudo acima foi a automedicação mais 

freqüente nos homens 34% contra 25% nas mulheres com predomínio para os 

analgésicos. 

No Brasil, os EUM contam com ações desenvolvidas pelos centros de 



 25 

pesquisas em farmacovigilância e também com estudos descritivos de base 

populacional e usando inquéritos domiciliares tais como: SIMÕES E FARACHE 

1998, BERTOLDI et al 2004, COELHO et al 2004, PELICIONI 2005. 

Em 1998, SIMÕES e FARACHE realizaram ,com crianças e adultos, um 

estudo do tipo inquérito de base populacional, com período recordatório em 

torno de 15 dias no Município de Araraquara. Os resultados mostraram uma 

prevalência para automedicação de 42,1% em ambos os sexos. Quanto às 

medicações com prescrições foi encontrada uma prevalência de 23,5% para 

mulheres e 16,5% para os homens. De acordo com os autores, com o 

crescimento na faixa etária, houve aumento no uso de medicamentos em 

ambos os sexos. 

Quanto as crianças, o estudo mostrou que em menores de 5 anos 

predomina o uso de fármacos para o sistema respiratório (31,2%), analgésicos 

e antitérmicos (25,9%). Os autores ressaltam também, que em ambos os 

sexos, na faixa etária de 20 a 49 anos, o grupo farmacológico predominante 

foram analgésicos (23%), enquanto no grupo dos maiores de 50 anos esta 

especialidade cai para 13,9%, prevalecendo às medicações com efeitos no 

sistema cardiovascular (39%). 

O estudo de BERTOLDI et al (2004), também de base populacional e 

com período recordatório de 15 dias foi realizado em população de adultos 

maiores de 20 anos na cidade de Pelotas – RS. Os resultados mostraram 

prevalência para uso de fármacos de 65,9%. Essa prevalência se mostrou 

crescente como incremento na idade do entrevistado. Os autores verificaram 

que dentre as mulheres entrevistadas, 78,5% usaram algum medicamento, 

enquanto nos homens entrevistados o uso foi de 49,3%. Analgésicos e 

antiinflamatórios foram os fármacos mais utilizados 26,6%. Também foi 

verificado um aumento na média de especialidades farmacêuticas utilizadas 

com o incremento na idade, sobretudo nos grupos de maior nível sócio-

econômico. 

Em 2004, outro estudo de base populacional, foi realizado por COELHO 

et al em Fortaleza. Os autores realizaram inquérito domiciliar em área urbana e 

com período recordatório de 7 dias para utilização de medicamentos. A 

prevalência observada foi de 80,3% para população de 60 anos ou mais 

residente na área central da cidade, 67,5% para os residentes em zona 
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intermediária e 60,7% para os moradores da periferia. Diferença significativa foi 

encontrada no número médio de especialidades farmacológicas. Houve 

predomínio no uso de medicações para o sistema cardiovascular 29,3%. 

Ainda no Município de Fortaleza, com período recordatório de 15 dias 

para uso de fármacos, ARRAIS (2004), em sua tese de doutorado ,observou 

um consumo de medicamentos da ordem de 49,7%, sendo que de todos os 

medicamentos consumidos, àqueles sem prescrição médica (automedicação) 

representaram 29%. 

A ocorrência de reação adversa foi de 9,2% entre os entrevistados, 

predominando nas mulheres, com faixa etária compreendida entre 50 e 64 

anos; em indivíduos polimedicados e nos portadores de doenças crônicas. O 

alcoolismo também foi apontado como possível fator de risco para reações 

indesejáveis. Dentre os medicamentos que desencadearam os eventos 

adversos destacam-se os antimicrobianos sistêmicos (9,9%) e analgésicos 

(8,6%). As principais reações adversas relatadas foram tontura (11,1%), 

epigastralgia (10,1%) e sonolência (9,1%). 

Em 2005, PELICIONI, em sua dissertação de mestrado, analisou o 

padrão de consumo de medicamentos em áreas do Estado de São Paulo, 

segundo caracteres demográficos e de condição de vida da população. Seu 

estudo, também de base populacional ,através de inquérito domiciliar, se valeu 

do período recordatório de 03 dias para o uso de medicações. 

Como resultados, o autor encontrou um predomínio no consumo de 

medicamentos pelas mulheres (40,2%) em relação aos homens (27,3%) 

estatisticamente significativo para todas as faixas etárias. A escolaridade do 

entrevistado não foi relevante no padrão de uso de medicamentos, no entanto a 

renda familiar per capita foi significativa. 

A automedicação foi relatada por 35% dos que usaram medicamentos, 

sendo mais freqüente entre os homens (41,3%) que entre as mulheres (31%). 

O autor observou que a automedicação não foi influenciada por fatores 

socioeconômicos e escolaridade do entrevistado. 

 

1.3. Automedicação 

De acordo com um levantamento da Unicamp, no Brasil de cada três 

medicamentos comprados, dois são adquiridos sem prescrição médica, 
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configurando a automedicação, prática comum e preocupante, sobretudo num 

país onde o acesso aos serviços de Saúde Pública ainda é precário. 

VILARINO et al (1998) definem automedicação como o uso de um 

medicamento sem prescrição médica, na qual o próprio paciente decide qual 

medicamento usar. Inclui-se nessa designação genérica a prescrição (ou 

orientação) de medicamentos por pessoas não habilitadas, como amigos, 

familiares ou balconistas de farmácia, configurando, inclusive, exercício ilegal 

da medicina. 

A Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas (ABIFARMA) 

revela que aproximadamente 20 mil pessoas morrem por ano ,no Brasil, 

vítimas da automedicação e suas conseqüências: intoxicações, 

hipersensibilidade, reações alérgicas ( Revista Kairos). 

Já o Sindicato dos Médicos de São Paulo (SIMESP) alerta que a 

automedicação não se resume no consumo de medicamentos sem prescrição 

médica. O SIMESP enfoca que também é considerada prática de 

automedicação quando a orientação médica é contrariada como nas alterações 

da dose prescrita ou substituição de medicamento (Último segundo IG). 

Considerando-se a OMS (WHO, 1998) a automedicação seria definida 

como a seleção e uso de medicamentos por pessoa para tratar sintomas ou 

doença autodiagnosticada, devendo ser entendida como um dos elementos do 

autocuidado. Esse conceito tende a minimizar os malefícios da automedicação 

e é defendido por alguns autores. 

Autores como SCHENICEL et al (1998) encontraram aspectos positivos 

na automedicação ,considerando a questão do autocuidado, onde o indivíduo 

se julga responsável pela manutenção de sua saúde, justificando tal prática. Os 

autores destacam uma vantagem econômica proporcionada pela 

automedicação, uma vez que é capaz de reduzir o número de consultas 

médicas nos quadros clínicos mais simples, possibilitando maior atenção e 

melhor assistência do sistema de saúde, seja público ou privado, para os casos 

mais complexos. 

VILARINO et al (1998) defendem que a automedicação não pode ser 

completamente condenada, visto que é socioeconomicamente inviável que 

para cada sintoma da população se tenha um atendimento médico. 

Num país como o Brasil, de baixa escolaridade e difícil acesso a 
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serviços de saúde e facilidade na compra de fármacos é preciso cautela ao 

considerar vantagem uma automedicação “correta e consciente”, pois apesar 

da possibilidade de economia com tal prática, não se pode esquecer que 

adquirindo um medicamento inadequado, além do risco de tratamento ineficaz 

e incorreto, têm-se os possíveis efeitos adversos e colaterais, associados a um 

gasto desnecessário, visto a ineficácia do tratamento. 

Outro aspecto a considerar ,quando da automedicação, é a possibilidade 

da camuflagem de sintomas importantes, com conseqüente atraso ou mesmo 

erro diagnóstico. Lembra-se, ainda, que um diagnóstico tardio pode demandar 

a necessidade de tratamentos mais complexos e onerosos, além de 

desencadear uma recuperação mais lenta e aumento na possibilidade de 

seqüelas. 

Possível conseqüência da automedicação é o aumento do uso 

indiscriminado de antimicrobianos, facilitando a resistência bacteriana o que vai 

requerer o uso ,cada vez mais freqüente, de fármacoa modernos e caros; além 

de contribuir para o aumento de infecções hospitalares e de requerer da 

indústria farmacêutica o desenvolvimento continuado de antibióticos cada vez 

mais potentes. 

Recentemente, outubro de 2010, notícias quanto a uma “super bactéria, 

denominada “KPC”, na verdade uma Klebisiella pneumoniae, têm assustado a 

população leiga e até mesmo as autoridades sanitárias. Esta bactéria tem sido 

responsável por um surto de infecções hospitalares, em diversos hospitais, nas 

mais diversas regiões brasileiras, ocasionando um número considerável de 

mortes. O difícil manuseio das infecções provocadas por esta bactéria vem 

sendo apontado como conseqüência do uso irracional dos antibióticos,logo de 

uma resistência bacteriana. 

O Brasil é um dos 5 principais consumidores mundiais de 

medicamentos. Tem-se no mercado brasileiro cerca de 12 mil substâncias 

farmacológicas disponíveis, compondo 32 mil rótulos de remédios e para cada 

3 mil habitantes, há uma farmácia (mais do dobro do recomendado pela OMS). 

Essa situação pode ser entendida como reflexo da força e rapidez 

extraordinária de avanço e disseminação da indústria farmacêutica mundial, 

considerada como o segundo melhor negócio do planeta, perdendo apenas 

para as companhias de petróleo. De acordo com a revista inglesa “Focus” o 
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faturamento mundial, em 2002, alcançou cifras de 406 bilhões de dólares 

(Revista Superinteressante, Fev. 2003- p 44) 

O brasileiro, culturalmente, é conhecido como um povo que adora a 

automedicação. Essa prática tão banal se faz desde o consumo de inocentes 

“chazinhos”, passando por analgésicos, antiinflamatórios, antibióticos de modo 

a culminar com o uso indiscriminado de ansiolíticos, colocando o país no 

ranking mundial dos maiores consumidores dessa classe farmacológica. 

Outra forma de automedicação ,praticada pelo brasileiro, é aquela que 

pode ser denominada de “automedicação assistida”, onde o paciente induz um 

médico a lhe prescrever uma medicamento de uso controlado (ansiolítico, 

anorexígeno, calmante), alegando fazer uso e que o médico assistente está 

viajando ou que é demorada a espera por uma consulta ou que só precisa de 

receita dentre outras desculpas, conseguindo, pois, a receita para uma de uso 

controlado através de um médico que não o assiste diretamente naquele 

tratamento. Essa prática chamou atenção da ANVISA recentemente (Março 

2010) com a observação de que a sibutramina, anorexígeno cuja prescrição 

passou, a partir do mesmo período, a ser feita com receita azul e não mais 

carbonada (devido o risco de desencadear doenças cardiovasculares) ter como 

um dos seus maiores prescritores um dermatologista, especialidade que não se 

beneficia dos efeitos de um anorexígeno. 

Segundo a revista “Terra” a questão cultural da automedicação no Brasil 

é fato comprovado pela OMS e para PAULO e ZANINI (1998), trata-se de 

reflexo da evolução histórica da saúde e também de um subdesenvolvimento 

cultural. Os autores exemplificam essa prática com o papel desempenhado 

pelas farmácias onde há falta de médicos, na “empurroterapia” - definida como 

indicação de medicamento pelo balconista visando aumento ou troca de 

prescrição médica e até na bonificação (venda de mercadoria adicional a que 

consta na nota fiscal do distribuidor ou fabricante, livre, pois, de impostos e 

taxas, gerando maior lucro ao estabelecimento). 

A alarmante automedicação brasileira também encontra amparo no 

marketing agressivo da indústria farmacêutica. A propaganda de medicamentos 

no Brasil tem uma influência tão marcante na história da saúde do país que 

originou o livro: ”Vendendo Saúde – A História da Propaganda de 

Medicamentos no Brasil”. Esse livro procura, em suas páginas, demonstrar a 
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relação, nem sempre de harmonia, entre saúde e propaganda de remédios. 

É bem verdade que a propaganda de remédios exerce um intenso poder 

de sedução tanto pela idéia errônea de que saúde se adquire com fármacos, 

sendo, pois, um bem de consumo, disponível em prateleiras. Quanto pela falsa 

possibilidade de compensar ou minimizar as conseqüências indesejadas ou 

condenáveis de determinado hábitos de vida considerados prejudiciais a 

saúde, através do uso de remédios. Exemplificando: medicamentos digestivos 

ou emagrecedores para quem come demais; vitaminas para quem fuma ou se 

alimenta de modo apressado ou inadequado, dentre outras compensações. A 

lógica deste tipo de propaganda através dos meios de comunicação em massa 

representa ameaça a saúde da população e agressão à Saúde Pública, além 

de ser um processo de “deseducação” da população leiga. (NASCIMENTO, 

2003) 

A idéia errada da compra de saúde com fármacos vem, finalmente, 

alertando as autoridades para o perigo da propaganda de remédios, de modo 

que, atualmente, é obrigatório o alerta, durante o comercial, quanto à 

possibilidade de reações adversas e possíveis efeitos colaterais. Além de estar 

proibida a associação da imagem de alguém famoso (ator, atriz, cantor, 

jogador, atleta, etc.) a um determinado medicamento. Também, passa a ser 

obrigatório, o informe, ao fim do comercial, da possível necessidade de 

consulta médica e do risco à saúde pelo uso de medicamentos. 

É preciso ressaltar que a automedicação ocorre em todas as camadas 

sociais, logo não encontra respaldo ou amparo na desculpa de precariedade 

dos serviços públicos. É preciso lembrar, também, que não é exclusividade dos 

países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos essa prática também 

ocorre; talvez de forma mais “limitada”, uma vez que há maior controle na 

venda de fármacos sem prescrição e a punição quando de sua ocorrência ser 

mais severa. Há, pois, maior restrição às vendas sem receituário adequado 

para a maioria das classes farmacológicas. 

No Brasil, a ANVISA, vem se empenhando em combater a 

automedicação gradativamente. Muitos passos têm sido dados com intuito de 

melhorar a imagem do país diante do consumo desenfreado de medicamentos 

e das suas conseqüências tão prejudiciais à Saúde Pública e privada. 

Anteriormente descrita, a adoção de critérios para a realização de 
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propaganda de medicamentos corresponde a uma das medidas adotadas junto 

ao combate à automedicação. Somam-se a essa, outras medidas como a 

Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC 44 de 17 de agosto de 

2009. 

A RDC 44 dispõe sobre as “Boas Práticas Farmacêuticas”. Em resumo 

regulamenta como deve se comportar uma farmácia ou drogaria frente à 

comercialização de medicamentos. Tem como pontos importantes no combate 

a automedicação: 

 Venda apenas de produtos regulamentados pela ANVISA; 

 Medicamentos devem permanecer em área de circulação restrita aos 

funcionários; 

 Medicamentos sujeitos à venda sem prescrição médica podem, a critério 

de lista expressa pela ANVISA, ficar disponíveis ao alcance do 

consumidor; 

 Expor cartaz, em local visível ao público, com a seguinte orientação: 

“MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJÁVEIS. EVITE 

AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM FARMACÊUTICO”. 

Nesta mesma RDC já constam critérios para a venda legal de fármacos 

via internet, visto que o comércio eletrônico, atualmente, já é responsável pela 

conquista de importante fatia de consumo. Ressalta-se que o comercio 

supracitado apenas é permitido quando a farmácia possui loja física e a 

apresentação da receita é exigida via fax ou e-mail, além de fica proibida a 

venda de medicamentos sujeitos a controle especial. No entanto, apesar das 

disposições e regulamentações da RDC quanto a esta modalidade de 

comércio, é preciso que se diga que a venda, pela internet de remédios, burla 

as normas tal qual a venda nas lojas físicas e tem-se conseguido fazer a 

compra de medicamentos sem a devida receita médica. 

Algumas outras determinações, são ainda difíceis, inclusive, de se 

imaginar em vigor do ponto de vista prático, tais como a não dispensação de 

medicamentos cujas receitas estejam ilegíveis. Assim, apesar da norma exigir 

que o farmacêutico avalie a receita quanto à legibilidade, identificação do 

usuário, do medicamento, dosagem, posologia, duração do tratamento local e 

data de emissão; além de assinatura e identificação do prescritor com seu 

número de registro em conselho profissional. É sabido que tal determinação 
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não é cumprida e que normalmente medicamentos ainda são vendidos com o 

fornecimento, ao balconista, apenas do seu nome comercial. 

Outro importante avanço, no caminho de se coibir o uso indiscriminado 

de medicamentos e de seus possíveis danos a saúde individual e coletiva, diz 

respeito à venda de antibióticos se fazer sob retenção da receita médica. Esta 

recente determinação da ANVISA, outubro de 2010, também esta descrita pela 

RDC 44. 

Membros da ANVISA discutiram essa questão em audiência pública 

realizada em março de 2010, na cidade de Brasília, passando também por 

consulta pública. 

Resoluções outras da ANVISA dispõem e regulamentam importantes 

critérios quanto a produção, distribuição, prescrição, comércio e uso de 

fármacos no Brasil. Às vezes, ou quase sempre, o que falta é consciência dos 

fabricantes, comerciantes, prescritores e consumidores quanto a importância e 

poder dos medicamentos e sobretudo da necessidade do uso racional. 

Surgiu a idéia de realizar esta pesquisa como forma de contribuir para 

compreensão do comportamento das pessoas quanto ao consumo de 

medicamentos, sobretudo no que diz respeito à automedicação. 
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2. Objetivos: 

 

2.1. Objetivos Gerais: 

Analisar o padrão de consumo de medicamentos na prática da 

automedicação, em duas áreas da Cidade de Teresina, segundo características 

demográficas e condições de vida das populações, comparando a prevalência 

da automedicação em áreas com padrões socioeconômicos distintos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Descrever as características demográficas e socioeconômicas 

das populações em estudo; 

 Avaliar a freqüência de utilização de medicamentos,quando da 

automedicação, nas populações em estudo, segundo as características 

demográficas e socioeconômicas, e determinar o número médio de 

especialidades farmacêuticas utilizados pelos diversos grupos populacionais; 

 Descrever os grupos terapêuticos e especialidades 

farmacológicas mais utilizadas,quando da automedicação, pelas populações 

em estudo 

 Avaliar o gasto da população em estudo com medicamentos, 

segundo as características demográficas e socioeconômicas; 

 Descrever os fatores associados à automedicação. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1. Desenho do estudo 

O presente projeto foi desenvolvido como um estudo transversal de base 

populacional. Pesquisou áreas de Teresina localizadas na periferia da cidade, 

onde predominam os serviços públicos de saúde; e na zona leste da cidade, 

onde predomina o sistema privado de saúde. Respectivamente os bairros 

Planalto Uruguai (Grupo 01/classes sociais C e D) e Jóquei Clube (Grupo 

02/classes sociais A e B). Este projeto baseou-se no estudo executado por 

PELICIONI (2005) o qual estudou o comportamento de áreas na Cidade de 

São Paulo quanto ao consumo de medicamentos. 

A população do estudo foi aquela não institucionalizada (que não se 

encontra internada ou em tratamento crônico em nenhuma instituição de 

saúde), residente na zona urbana das áreas supracitadas. 

 

3.2. Análise das Áreas em Estudo 

Uma breve análise das áreas, de acordo com as informações obtidas na 

Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), remete as diferenças sócio-

demográficas existentes entre ambas, uma vez que são bairros, dentro de uma 

mesma cidade, porem com perfil populacional totalmente diferente quanto a 

padrões socioeconômicos e demográficos. 

 

3.2.1. Planalto Uruguai 

O bairro Planalto Uruguai recebe esta denominação graças à Fazenda 

Uruguai. Este bairro se localiza na parte mais alta de Teresina e se constitui 

como área de expansão populacional da cidade. De acordo com o IBGE e 

considerando-se o período de 1991 a 2000, o crescimento da população do 

bairro foi da ordem de quase 350%. 

Ainda, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 

censo de 2000), a população é de aproximadamente 2.209 pessoas, 

distribuídas em 544 domicílios, com uma renda mensal média da população de 

aproximadamente R$ 452,56. 

O transporte público se faz através de 04 linhas regulares o que é 
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equivalente a 14 veículos coletivos circulando. 

Quanto à coleta de lixo, tem-se uma coleta regular em 67,8 % dos 

domicílios. O abastecimento de água nos domicílios é da ordem de 63,6% e o 

sistema de esgoto predominante ,ainda, é a fossa séptica, correspondendo em 

percentual a mais de 50% dos domicílios. 

No quesito educação, a população alfabetizada corresponde a 1.203 

pessoas (cerca de 54,5 %).A população sem instrução e menos de 01 ano de 

estudo somam 36,76% e àquela com até 14 anos de estudo 9,19%. 

O Bairro conta com uma Unidade de Saúde Pública, o Centro de Saúde 

Planalto Uruguai engajado no Programa Estratégia Saúde da Família o qual 

abrange uma cobertura da ordem de mais de 70% do bairro. 

Este bairro dispõe, também, de 02 clínicas particulares, uma delas com 

pequeno posto para coleta para exames laboratoriais; além de 02 farmácias 

alopáticas de pequeno porte. Consultórios odontológicos particulares estão 

presentes, duas edificações. 

Não há hospital privado nesta região e o hospital público mais próximo 

dista, em média, 5 km de sua avenida principal. 

 

3.2.2. Jóquei Clube 

O bairro Jóquei Clube, assim denominado em virtude da localização do 

Jóquei Clube do Piauí em sua área, surgiu há cerca de 40 anos e hoje é uma 

das áreas da cidade com maior valorização do ponto de vista imobiliário, 

representando o crescimento da habitação “vertical” na capital piauiense. 

Nos últimos anos, este bairro, também vem crescendo, do ponto de vista 

econômico, abrigando edifícios comerciais, lojas de luxo, hipermercados, 

faculdades particulares e clínicas particulares, tanto de medicina estética 

quanto de medicina curativa. 

De acordo com o censo do IBGE de 2000, a população estimada é de 

cerca de 3000 pessoas distribuídas em aproximadamente 773 domicílios. 

 A densidade demográfica deste bairro não sofreu grandes alterações, se 

considerarmos o período censitário de 1991 a 2000. Este mesmo censo 

demonstrou uma renda mensal média da população de R$ 4.559,49. 

O transporte público, através de ônibus urbanos, conta com 22 linhas 

regulares, o que corresponde a aproximadamente 132 veículos coletivos 
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circulando. 

O abastecimento de água e serviço de esgoto estão presentes em 84% 

dos domicílios e a coleta regular de lixo cobre 99,2% das residências. 

Quanto à educação dos moradores do referido bairro, ainda segundo o 

IBGE, tem-se que a população alfabetizada é da ordem de 2877 pessoas 

(aproximadamente 96%) e o percentual da população sem instrução e com 

menos de 1 ano de estudo equivale a 0,91% e aqueles com até 14 anos de 

estudo somam 34,3% da população.  

Este bairro possui, aproximadamente, 05 farmácias alopáticas em seu 

território e 01 farmácia de manipulação. Clinicas e consultórios médicos somam 

uma média de 10 edificações, sem incluir um prédio com 5 andares e cerca de 

30 salas com finalidade médica e fisioterápica em construção. Conta, ainda, 

com 01 hospital privado, em bairro vizinho, distando, no máximo 3 km de sua 

principal avenida. Não há posto de saúde pública neste bairro. Consultórios 

odontológicos somam cerca de 5 edificações, algumas com mais de 3 salas em 

sua estrutura. 

 

3.3. Amostra 

 

3.3.1. Tamanho da amostra 

Para obtenção da amostra foram considerados os indivíduos com idade 

entre 18 a 65 anos, de ambos os sexos. Ressalta-se que a opção pela referida 

faixa etária se fez, por se considerar maior independências dos indivíduos 

nesta faixa etária quanto a escolha pela prática da automedicação.Explicando: 

Indivíduos com menos de 18 anos,logo menores de idade poderiam ser 

influenciados pelos seus país;indivíduos com idade maior que 65 anos teriam 

maior probabilidade de sofrerem influência,quanto ao consumo de fármacos,de 

seus cuidadores. 

O tamanho da amostra foi calculado a partir da expressão abaixo: 

                               n = Zα².P.(1- p) 

                                            E 

Onde: 

 α = 5% 

 Zα² = 1,96; 
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  P = 50%; 

 E = 5% 

Aplicando-se a fórmula, obtêm-se n = 384,16 entrevistados em cada 

grupo, arredondando-se para 400 entrevistados em cada grupo. 

 

3.3.2. Obtenção da amostra 

Os entrevistados foram escolhidos através de sorteio, onde se sorteou 

as ruas, em cada um dos bairros e em cada rua as casas onde se aplicou o 

questionário. Uma vez sorteados, os moradores foram informados quanto aos 

objetivos do projeto, sendo lhes garantidos que seus dados seriam tratados de 

modo ético e confidencial. Feito isto, aqueles que concordaram em participar 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Excluiu-se os 

endereços correspondentes a edificações comerciais. Quando sorteado um 

edifício residencial, procedeu-se ao sorteio de uma unidade daquela edificação. 

Ressalta-se que em cada domicilio foram entrevistados todos os moradores 

que concordaram em participar do Estudo. 

Os dados para o estudo foram obtidos a partir de questionário, aplicado 

aos moradores sorteados (modelo do Estudo Inquérito de Saúde do estado de 

São Paulo – ISA / ANEXO I) no que diz respeito ao uso de medicações e as 

características demográficas e socioeconômicas. Vale salientar que este estudo 

foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisas da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), sendo devidamente aprovado protocolo número 

153/08. 

 

3.4. Período recordatório 

Neste Estudo, adotou-se como período recordatório, para utilização de 

medicamentos, 15 dias. Acredita-se que um período recordatório 

demasiadamente longo prejudique a lembrança do entrevistado quanto ao uso 

de medicações, sobretudo de medicamentos de uso banal ou corriqueiro em 

nossa sociedade, como os analgésicos. Esta ocorrência seria demasiadamente 

prejudicial em se tratando de um estudo com foco na automedicação. Em 

contrapartida, o inverso, período recordatório muito curto, reduz a probabilidade 

da ocorrência de uso de medicações, apesar de minimizar o risco de 

esquecimento para o uso de 21qq-=wqsfármacos. (PELICIONI 2005)  
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É importante deixar claro as vantagens e desvantagens quanto à 

escolha do período recordatório, haja vista os objetivos deste estudo. Portanto, 

ressalta-se, ainda, que um período recordatório mais longo favorece o relato de 

uso de fármacos usados com maior raridade.  

Segundo HARDON (2004), recentemente foi publicado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), um manual conferindo que o período ideal para uso 

como período recordatório em estudos acerca de doenças e medicamentos 

equivaleria a uma semana.  

O período de aplicação dos questionários foi de agosto de 2008 a julho 

de 2009, de modo há completar 12 meses, com o intuito de minimizar possíveis 

influências de doenças sazonais nos hábitos de consumo de medicamentos.  

 

3.5. Coleta dos dados 

Os domicílios sorteados foram visitados de 2 a 4 vezes, em horários 

diferentes, com intenção de que os questionários fossem respondidos por 

todos os membros da família que concordassem em participar do estudo.  

A aplicação dos questionários foi realizada pela pesquisadora com 

auxilio de acadêmicos de enfermagem e medicina, selecionados através de 

busca em Universidades locais, tendo como critério de seleção a nota em 

Farmacologia. Estes acadêmicos foram treinados e orientados, pela 

pesquisadora, quanto a peculiaridades durante a aplicação dos questionários, 

tais como a importância de pedir ao entrevistado a apresentação da caixa, 

frasco ou blíster do medicamento usada ou em uso (na sua impossibilidade foi 

anotado o nome do medicamento fornecido pelo entrevistado). Adotou-se como 

padrão a anotação da substância farmacológica usada, bem como seu nome 

comercial.  

O questionário abordou temática pertinente ao uso de medicações e 

hábitos relacionados à saúde do indivíduo, tais como a presença de doenças 

crônicas ou agudas; freqüência de procura aos serviços médicos para 

consultas e realização de exames. Também foi abordada a presença ou não de 

plano de saúde. Quando do consumo de algum fármaco, o entrevistado foi 

indagado quanto ao motivo para seu uso, bem como quem prescreveu aquela 

droga. Pesquisou-se, ainda, o gasto individual com medicamentos de cada 

entrevistado, considerando-se, como referencia o mês anterior ao da aplicação 



 39 

do questionário. 

Esta pesquisa também abordou dados sócio-demográficos da população 

em estudo tais como escolaridade, raça, e renda per capita. 

Os dados obtidos com os questionários foram codificados e digitados 

para tabulação dos resultados. Sendo considerados nesta pesquisa, especial e 

exclusivamente dados relacionados à automedicação. 

 

3.6. Codificação dos dados 

Para a codificação dos medicamentos utilizados, tomaram-se como base 

as características terapêuticas e químicas dos fármacos citados. Obedecendo-

se a Classificação Anatômica Química Terapêutica (ATC - Anatomical 

Therapeutica Chemical) criada pelo Conselho Nórdico de Medicamentos e que 

representa um sistema de classificação de medicamentos recomendado pelo 

Drug Utilization Research Group (DURG) da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para uso na realização de Estudos de Utilização de Medicamentos. 

Ressalta-se que o referido sistema é revisado constantemente pelo Conselho 

Nórdico de Medicamentos o qual esta sob a coordenação do Centro 

Colaborativo para Metodologia sobre Estatística de Medicamentos da 

Organização Mundial de saúde (WHO 2000). 

De acordo com essa classificação, os medicamentos podem ser 

agrupadas de acordo com o órgão ou sistema anatômico em que atuam e 

também por suas características químicas e terapêuticas. Neste trabalho, 

optou-se pela classificação quanto à caracterização química e terapêutica de 

cada fármaco. 

Com finalidade de codificação uniforme dos fármacos encontrados na 

pesquisa, todos os questionários forma revisados para que cada droga utilizada 

fosse codificada adequadamente em seu grupo químico e terapêutico. 

 

3.7. Análise estatística 

A validação estatística do Estudo se fez através do Programa StatXact 

for Windows, com aplicação do teste Qui Quadrado,onde a significância 

estatística foi demonstrada mediante valor de P < 0,025 

Ressalta-se que neste Estudo as variáveis estudadas foram: Sexo, 

idade, automedicação, presença plano de saúde, raça, escolaridade, renda per 
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capita, gasto com medicamentos, número de especialidades farmacêuticas, 

classe farmacológica, motivo para automedicação. 
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4. Resultados: 

 

4.1. Caracterização da amostra 

No presente trabalho o número de entrevistas válidas realizadas foi de 

394 em cada bairro, totalizando um número de 788 entrevistas.Estes resultados 

estão expressos em figuras,neste ítem,e em tabelas presentes como apêndice. 

A Tabela 01 e a Figura 01 apresentam a utilização de medicamentos 

pelos entrevistados, agrupados pelo sexo e bairro de residência. Lembrando 

que grupo 01 corresponde ao bairro Planalto Uruguai (classes D e C) e grupo 

02 ao bairro Jóquei Clube (classes A e B). Nossos resultados mostraram que 

se considerado o grupo 01, a prevalência do consumo de medicamentos, nas 

entrevistas realizadas, foi da ordem de 64,7%, dos quais se verificou que o 

consumo feminino foi de 67,8 % e o masculino 32,1%. Para o grupo 02 o 

consumo de medicamentos alcançou prevalência de 65% dos entrevistados, 

onde 55,8% pertencentes ao sexo feminino e 44,1% ao sexo masculino. 

Observa-se que em ambos os grupos há um maior consumo de medicamentos 

pelo sexo feminino, sendo esta diferença mais acentuada no grupo 01, com 

cerca de 35% de diferença entre os sexos . 

 

Figura 1: Distribuição das entrevistas onde houve consumo de 

medicamentos, segundo sexo e grupo. 

 

χ2 = 7,77   P = 0,0053* 

Comparando-se os sexos, e de acordo com o valor P, verifica-se que o 
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predomínio feminino é significativo do ponto de vista estatístico. 

 

4.2. Utilização de medicamentos           

Os resultados sobre o consumo de medicamentos entre os 

entrevistados de acordo com orientação para uso, grupo e sexo são 

demonstrados na Tabela 02 e Figura 02. Observou-se que no grupo 01, o sexo 

do entrevistado não se mostrou como fator relevante para a automedicação, 

considerando-se os percentuais encontrados (32,93% para o sexo masculino e 

32,95% para o sexo feminino). Quanto ao grupo 02, apesar de uma maior 

prevalência da automedicação para o sexo masculino 42,47% (feminino 

30,76%), sob o ponto de vista estatístico (teste do Qui Quadrado) tal diferença 

pode ser atribuída ao acaso. 

 

Figura 2: Distribuição dos entrevistados que consumiram medicações de 

acordo com orientação para consumo, grupo e sexo. 

 

χ2= 0,5080  P = 0,4760 

Comparando-se os grupos, 01 e 02, e de acordo com o P encontrado, verifica-

se que os mesmos não apresentam diferenças entre si do ponto de vista 

estatístico, quanto à orientação para o consumo de medicamentos.  

 

4.3. Automedicação e características sociodemográficas 

 

 A distribuição dos entrevistados que praticaram automedicação 

segundo grupo, faixa etária e sexo é apresentada na Tabela 03 e Figura 03 e 
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se observa que para o grupo 01 as faixas etárias predominantes quanto à 

automedicação masculina e feminina foram respectivamente de 36 a 65 anos 

com 55,55% e de 18 a 35 anos com 84,21%. No grupo 02 ambos os sexos se 

automedicaram com maior freqüência para a mesma faixa etária: de 18 a 35 

anos (85,42% sexo masculino e 86,36% sexo feminino) 

 

Figura 3: Distribuição dos entrevistados que praticaram automedicação 

de acordo com grupo, faixa etária e sexo 

 

Grupo 01 χ2=14,20  P = 0, 0002* 

Grupo 02 χ2=0, 01690 P = 0, 8964 

De acordo com o P encontrado, o grupo 01 apresenta diferença significativa, do 

ponto de vista estatístico, quanto a faixa etária e sexo do entrevistado.Para o 

grupo 02 não se obteve diferença significativa entre os sexos. 

Na Tabela 04 e Figura 04 é possível verificar dentre os entrevistados 

que praticam automedicação àqueles que possuem plano de saúde, 

subdivididos por grupo, denotando-se que para o grupo 01, dentre os 

indivíduos que se automedicaram 73,81% não possuíam plano de saúde. No 

grupo 02, observou-se que mediante a prática da automedicação, 65,22% 

possuíam plano de saúde. 
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Figura 4: Distribuição de entrevistados segundo a prática de 

automedicação na presença ou não de plano de saúde e de acordo com 

grupo. 

 

χ2=26,88  P= 0,000* 

Verifica-se, de acordo com o valor de P, diferença significativa, 

estatisticamente, entre os grupos quanto a presença ou não de plano de saúde 

naqueles que praticaram a automedicação. 

 

A distribuição dos entrevistados que praticaram automedicação com 

relação ao grupo e raça são apresentados na Tabela 05 e na Figura 05, as 

quais mostram que, em ambos os grupos, a automedicação predomina entre 

aqueles que se declaram pardos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Figura 5: Distribuição de entrevistados segundo prática de 

automedicação, grupo e raça. 

 

χ2=4, 646  P = 0, 3451 

*NS / NR: Não sabe, não respondeu. 

Estatisticamente,e a partir da observação do P encontrado, os grupos não 

diferem entre si, quanto à raça do entrevistado. 

 

A Tabela 06 e a Figura 06 descrevem a escolaridade daquele que 

praticou automedicação, subdividido de acordo com o grupo, observando-se 

que em ambos os grupos a automedicação esteve mais presente naqueles que 

declararam o 2º grau como escolaridade.  
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Figura 6: Distribuição dos entrevistados quanto à prática de 

automedicação e segundo escolaridade e grupo. 

 

χ2=34,62  P = 0,000* 

Teste exato. 

Realizado a variação do teste Qui quadrado, o teste exato, dado existirem 

variáveis com freqüências baixas.Obteve-se diferença significativa ,do ponto de 

vista estatístico,entre os grupos quanto a escolaridade do entrevistado 

 

Na Tabela 07 e Figura 07, tem-se a descrição da escolaridade do chefe 

da família daquele que praticou automedicação, também com subdivisões para 

o grupo do entrevistado.  Os resultados mostram que no grupo 01 a maioria 

dos entrevistados relatou o 2º grau como escolaridade do chefe da família 

(34,52%). Para o grupo 02 houve uma maior prevalência do curso superior 

como escolaridade do chefe da família (53,27%). 
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Figura 7: Distribuição dos entrevistados quanto à prática de 

automedicação e segundo escolaridade do chefe da família e grupo. 

 

χ2=34,62  P=0,000* 

Teste exato 

*NS / NR: Não sabe, não respondeu. 

Realizado a variação do teste Qui quadrado,o teste exato,dado existirem 

variáveis com freqüências baixas.Obteve-se diferença significativa ,do ponto de 

vista estatístico,entre os grupos quanto a escolaridade do chefe da família do 

entrevistado 

 

Tabela 08 e a Figura 08 demonstram a renda per capita do entrevistado 

que praticou automedicação, com subdivisão pelo grupo. A renda per capita foi 

calculada com base no salário mínimo vigente na data da entrevista. Obsevou-

se, a partir dos resultados obtidos, que para o grupo 01, a renda per capita 

predominante foi de até 0,5 salário mínimo, 52,38% dos entrevistados; no 

grupo 02 houve nítida predominância de uma renda compreendida entre 1,6 a 

mais salários mínimos, 64,13% dos entrevistados. 
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Figura 8: Distribuição de entrevistados segundo prática de 

automedicação e renda per capita com subdivisão pelo grupo. 

 

χ2=104,4  P=0,000* 

*NS / NR: Não sabe, não respondeu. 

Verifica-se, de acordo com o valor de P, diferença significativa, 

estatisticamente, entre os grupos quanto a renda per capita daqueles que 

praticaram a automedicação. 

 

4.4. Gasto mensal com medicamentos 

A Tabela 09 e a Figura 09 apresentam o gasto relatado, pelo 

entrevistado, com medicamentos no mês anterior ao da entrevista. A subdivisão 

foi feita por grupo. A análise dos dados mostrou que no grupo 01 a maioria dos 

entrevistados, 38,04%%, gastou até R$ 10,00 reais com medicamentos. Para o 

grupo 02, maior parcela de entrevistados, 32,81%%, gastou entre R$ 11,00 e 

R$ 50,00 reais com fármacos no mês anterior ao da entrevista. Um gasto maior 

ou igual a R$ 201,00 foi relatado por 1,96% dos entrevistados no grupo 01 e 

por 12,50% dos entrevistados no grupo 02. 
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Figura 9: Distribuição do gasto individual do entrevistado com 

medicamentos no mês anterior à entrevista, segundo grupo. 

 

χ2 =46,45  P = 0,000* 
*NS / NR: Não sabe, não respondeu. 

Verifica-se, de acordo com o valor de P, diferença significativa ,do 

ponto de vista estatístico, entre os grupos quanto ao gasto mensal com 

medicamentos no mês anterior ao da entrevista. 

 

4.5. Automedicação e número médio de especialidades farmacêuticas 

A Tabela 10 e Figura 10 demonstram o número de especialidades 

farmacêuticas utilizadas na automedicação de acordo com grupo do 

entrevistado. Com base no número de especialidades farmacêuticas utilizadas 

na automedicação, obteve-se uma média semelhante entre os grupos. A saber, 

1,2 especialidades por entrevistado para o grupo 01 e 1,1 especialidades por 

entrevistado para o grupo 02. As médias supracitadas equivalem dizer que foi 

verificado no grupo 01 que 82,1% dos entrevistados consumiram, na 

automedicação, uma especialidade farmacêutica; 15,5% consumiram duas 

especialidades e 2,4% acabaram por consumir três especialidades. Para o 

grupo 02 os números relativos às prevalências encontradas foram que 88% dos 

entrevistados usaram uma especialidade; 8,7% fizeram uso de duas 

especialidades e 3,3% de três especialidades. 
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Figura 10: Distribuição do número de especialidades farmacêuticas 

utilizadas na prática da automedicação de acordo com grupo do 

entrevistado 

 

χ2=1,991  P=0,4329 

Estatisticamente, e a partir da observação do P encontrado, os grupos não 

diferem entre si, quanto ao número médio de especialidades farmacêuticas 

utilizadas na prática da automedicação pelo entrevistado. 

 

4.6. Automedicação e classes farmacológicas mais utilizadas 

A Tabela 11 e a Figura 11 demonstram as classes farmacológicas mais 

utilizadas pelos entrevistados na prática de automedicação, segundo grupo. Os 

resultados revelam que a classe dos analgésicos (48,04% , grupo 01 e 40,57%, 

grupo 02 ) é a mais utilizada por ambos os grupos seguidos pelos 

antiinflamatórios (21,57%,grupo 01 e 29,24%, grupo 02)  e também pelos 

antibióticos (13,72%,grupo 01 e 8,49%,grupo 02). 
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Figura 11: Distribuição das classes farmacológicas mais utilizadas pelos 

entrevistados na prática da automedicação, segundo grupo. 

 

χ2=11,84  P=0,0966* 

O valor de P encontrado analisa a diferença entre as classes 

farmacológicas utilizadas para a automedicação, estatisticamente 

significativo.Como o comportamento entre os grupos foi igual quanto às classes 

farmacológicas usadas,procedeu-se a comparação entre as classes. 

 

A Tabela 12 e a Figura 12 descrevem os analgésicos mais utilizados na 

prática da automedicação, segundo grupo e sexo do entrevistado. Verificou-se 

que, para os dois grupos, houve nítida preferência pela dipirona que atingiu 

79,6% de utilização no grupo 01 e 69,77% no grupo 02. 
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Figura 12: Distribuição dos analgésicos mais utilizados na prática da 

automedicação, segundo grupo do entrevistado. 

   

χ2=7,01  P=0,0081* 

O valor de P encontrado analisa a diferença entre o consumo de 

dipirona e paracetamol, utilizados para a automedicação, estatisticamente 

significativo. Como o comportamento entre os grupos foi muito semelhante, 

quanto ao consumo dos referidos analgésicos,procedeu-se a comparação entre 

os mesmos. 

.     

A Tabela 13 e a Figura 13 descrevem os antiinflamatórios mais 

utilizados na prática da automedicação de acordo com grupo do entrevistado, 

sendo detectado que o diclofenaco foi o antiinflamatório de eleição na prática 

da automedicação tanto para o grupo 01, quanto para o grupo 02, com mais de 

80% da utilização se considerada esta classe farmacológica. 
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Figura 13: Distribuição dos antiinflamatórios mais utilizados na prática da 

automedicação, segundo grupo do entrevistado. 

 

χ2=0,2985  P=0,7195 

Estatisticamente, e a partir da observação do P encontrado, os grupos 

não diferem entre si, quanto ao consumo de antiinflamatórios, na prática da 

automedicação, pelo entrevistado. 

 

 

 

 

 

A Tabela 14 e Figura 14 descrevem a motivação para automedicação 

de acordo com grupo e sexo do entrevistado. Observou-se que queixas álgicas 

são o principal motivo para automedicação, em ambos os grupos e para ambos 

os sexos, especialmente a cefaléia (52,63% sexo feminino grupo 01;45,83% 

sexo masculino grupo 02;43,18% sexo feminino grupo 02.). Para o sexo 

masculino, grupo 01, obteve-se a dor na coluna como motivação mais citada 

29,6%. 
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Figura 14: Distribuição das entrevistas segundo motivação para automedicação de acordo com grupo e sexo do entrevistado. 

 

χ2=9,782  P=0,134 (Razão de verosemelhança- teste χ2 modificado) 

Estatisticamente, e a partir da observação do P encontrado, os grupos não diferem entre si, quanto ao motivo alegado pelo 

entrevistado para a prática da automedicação.
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5. Discussão: 

 

No Brasil, trabalhos tipo inquérito domiciliar de base populacional, para 

Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM), de acordo com PELICIONI 

(2005), ainda são poucos e dentre os que são realizados, observa-se diferenças 

significativas quanto aos resultados obtidos. PELICIONI (2005) acredita que os 

diferentes resultados encontrados refletem correlação com o período 

recordatário adotado, muitas das vezes diferente de um estudo para outro; além 

das diferenças regionais e diferentes momentos de realização da pesquisa. 

Em um país de dimensões continentais, como o Brasil, pode-se 

considerar, ainda, a influência das diferenças de ordem cultural, social, 

econômica e epidemiológica como possíveis fatores de interferência no consumo 

de medicamentos e, sobretudo, na automedicação. 

No Brasil, os diversos trabalhos realizados, sob a forma de inquéritos 

domiciliares de base populacional, diferem entre si em vários parâmetros, tais 

como: período recordatório, faixa etária entrevistada e ou estudada, além das 

diferenças oriundas da diversidade da região geográfica onde a pesquisa foi 

realizada. Dessa forma, tem-se uma considerável variabilidade nos resultados 

encontrados. PELICIONI (2005) 

Neste estudo, lembramos que foram pesquisados dois grupos, cujas 

características sociodemográficas diferem entre si. Essa prática visou estudar 

possíveis diferenças no consumo de medicamentos quando se consideram as 

diferenças sociais, culturais e demográficas de uma dada população, com 

especial atenção à automedicação. 

Ressalta-se certa dificuldade, durante a aplicação dos questionários, no 

bairro Jóquei, uma vez que as pessoas temiam abrir suas portas e conversar 

com o entrevistador. Fez-se necessário, muitas das vezes, múltiplos contatos 

telefônicos e até a apresentação de documento de matrícula na Pós-Graduação 

para obtenção de confiança e assim êxito na aplicação do questionário. Atribui-

se tal fato a sensação de insegurança da população diante da violência e as 

freqüentes notícias de “golpes” aplicados por ladrões na tentativa de adentrarem 

às residências de luxo da cidade. 

Verificou-se que os dois grupos, ou seja, grupo 01 (população residente 

no bairro Planalto Uruguai, predominando as classes C e D) e grupo 02 

(população residente no bairro Jóquei Clube, predominando as classes A e B), 
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não diferem significativamente entre si no que tange ao consumo geral de 

medicamentos. Em ambos houve predomínio no consumo de fármacos entre as 

mulheres, o que se explica pelo fato de que mulheres procuram com maior 

freqüência os consultórios médicos, seja por motivo de consulta de rotina, seja 

quando de uma intercorrência médica ou mesmo de sintomatologia súbita.  

Porém, observou-se um acréscimo substancial no consumo de 

medicamentos para o sexo masculino no grupo 02, comparando-se com o 

consumo de medicamentos obtidos para este sexo no grupo 01. Esta diferença 

pode ser atribuída ao fato de que no grupo 01, a maioria absoluta das 

entrevistas foi realizada em indivíduos do sexo feminino. Durante esta pesquisa 

observou-se que, na maior parte dos lares visitados havia uma menor freqüência 

do sexo masculino. Este fato pode ser atribuído ao grande número de famílias 

sem a figura paterna (famílias formadas por mães, seus filhos e netos); ao 

freqüente êxodo desse membro da família (pai) para centros maiores em busca 

de trabalho e, até mesmo, pelo predomínio demográfico do sexo feminino na 

região. 

O predomínio demográfico do sexo feminino neste grupo comunga com 

os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) para a 

população brasileira publicados em 2002, em que se verificam predomínios 

históricos do sexo feminino em relação ao masculino. O referido órgão informa 

um excedente de 2.647.140 mulheres em relação ao total de homens. Ainda de 

acordo com o IBGE, embora nasçam mais homens do que mulheres, no Brasil, 

morrem menos mulheres que homens, seja por causas violentas, seja pela 

menor preocupação dos homens com sua saúde. 

O IBGE afirma, também, que 62,3% das mulheres brasileiras consultam 

o médico pelo menos uma vez a cada 12 meses e que a partir dos 14 anos de 

idade, as mulheres tendem a referir problemas de saúde com mais freqüência do 

que os homens, levando a uma maior procura feminina por serviços médicos. O 

mesmo órgão informa, ainda, que há uma nítida predominância feminina dentre 

os portadores de planos de saúde, facilitando o acesso aos serviços médicos. 

Esses dados, de maior procura aos serviços de saúde, deveriam funcionar como 

fator dito limitante, ou pelo menos, redutor da automedicação, visto que existe 

uma tendência geral de que mediante o aumento no consumo de medicações 

adquiridas com prescrição médica, seja reduzida aquela aquisição sem 

prescrição. 
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No quesito automedicação, foi encontrado que, para o grupo 01, o sexo 

do entrevistado não se mostrou como fator relevante para o ato de se 

automedicar, visto que foi obtido um índice de 32,92% de automedicação para o 

sexo masculino e 32,94% para o sexo feminino, logo sem diferenças estatísticas. 

Em se tratando do grupo 02, o perfil encontrado para automedicação 

demonstrou um predomínio do sexo masculino com prevalência de 42,47% 

deste sexo para com esta prática. Neste grupo, o consumo feminino de 

medicamentos, sob a forma de automedicação, apresentou prevalência de 

30,76%. Apesar dos números obtidos, do ponto de vista estatístico não se foi 

possível afirmar que essa diferença não seja devida ao acaso. Assim, foi 

possível verificar que no grupo 02 o gênero do entrevistado, também, não se 

constituiu como fator modificador da automedicação.  

Este trabalho procurou demonstrar de que modo os indivíduos 

entrevistados praticaram a automedicação. Desta forma, verificou-se que, em 

ambos os grupos e para ambos os sexos, esta prática se fez, principalmente, por 

iniciativa do próprio entrevistado, muito embora não se possa esquecer a 

influência e importância que o balconista de farmácias e drogarias exerce no 

hábito brasileiro de se automedicar. 

É preciso enfatizar que a postura de farmácias e drogarias, tanto na 

figura dos seus proprietários quanto de seus funcionários, são direta e 

indiretamente os principais alimentadores da automedicação brasileira. Faz-se 

essa afirmação com base na prática comum que se tem, no Brasil, do balconista 

indicar medicações, substituir prescrições médicas e, especialmente, descumprir 

a lei que obriga a venda de medicamentos sob prescrição médica, mediante 

apresentação de receituário adequado. Segundo a Associação Brasileira de 

Indústrias Farmacêuticas (ABIFARMA), o não cumprimento da obrigatoriedade 

da apresentação da receita médica, faz com que existam no Brasil, cerca de 80 

milhões de adeptos da automedicação (IVANNISSEVICH, 1994). 

Esse comércio frenético nas farmácias e drogarias brasileiras 

proporciona aos comerciantes de remédios, que esqueçam a defesa do 

consumidor e a própria Saúde Pública frente aos interesses com o lucro advindo 

da concretização de vendas. Diante dos números obtidos com as vendas de 

fármacos, MORAIS (2001), afirma que o Brasil ocupa a quarta posição na 

listagem mundial de consumo de medicamentos, estando em primeiro lugar em 

consumo na America Latina e ocupando o nono lugar no mercado mundial em 
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volume financeiro. Tal fato pode estar relacionado as 24 mil mortes anuais 

ocorridas no Brasil por intoxicação medicamentosa. 

Em território brasileiro, tem-se em média, uma farmácia para cada três 

mil habitantes, onde o preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é 

de uma farmácia para cada 8 a 10 mil habitantes. Como se não bastasse o 

excesso deste tipo de estabelecimento, tem-se ainda, que apenas 4% das 

farmácias brasileiras são propriedade de farmacêuticos. Em países 

desenvolvidos somente a referida classe profissional pode guardar a 

propriedade deste tipo de estabelecimento. 

As nuances, no mínino estranhas, do comércio de medicamentos no 

Brasil, não param por aí. Dentre as farmácias em funcionamento, a maioria, 

senão todas exercem suas atividades mediante algum tipo de irregularidade. 

ARRUDA JR (2004) denuncia que estas irregularidades variam desde o 

funcionamento sem regular licença; à falta de farmacêutico responsável (no 

Brasil, pesquisas têm mostrado que a ausência de farmacêuticos pode variar de 

70 a 90% do horário de funcionamento do estabelecimento); funcionamento 

clandestino e, a mais banal de todas as irregularidades, a venda de 

medicamentos sem a sua devida prescrição médica. 

É preciso destaque quanto à venda de medicamentos sem prescrição 

médica ou odontológica, uma vez que a grande preocupação da maioria dos 

comerciantes é o pagamento e com este o lucro oriundo da venda de remédios. 

Nesta circunstância a saúde do consumidor ou os riscos pelo uso inadequado de 

fármacos parecem não serem relevantes. 

Nos dias de hoje, farmácias e drogarias assumem, a olhos vistos, uma 

postura de estabelecimento comercial do tipo armarinho ou loja de conveniência. 

Vendem, pois, os mais diversos produtos, estimulando o consumo. É possível 

ver em gôndolas e mesmo nos caixas vitaminas diversas oferecendo saúde e 

combate ao estresse. Onde antes se vendia apenas fármacos, hoje é permitido 

por lei (Lei Federal nº 5991/1973) comprar cosméticos, produtos veterinários 

(inclusive rações), brinquedos, utensílios domésticos e até bijuterias. Esta prática 

permite ao consumidor banalizar o medicamento, minimizando ou mesmo 

esquecendo as implicações do seu uso indevido e errôneo para com a saúde 

individual e coletiva. 

Essa transformação comercial sofrida pela farmácia acaba por contribuir 

para o esquecimento de preceitos básicos do comércio dos fármacos. 



 59 

 

 

Teoricamente é determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) que seja exposto nas farmácias e drogarias, cartaz em local visível a 

todos, com os seguintes dizeres: ”MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR 

EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM 

FARMACÊUTICO”. Em Teresina, praticamente não foi encontrado tal cartaz, seja 

em grandes redes ou em pequenas drogarias. (Apenas uma rede de drogarias o 

exibe, discretamente) 

O comércio de fármacos sem prescrição adequada é tão comum que o 

comerciante esquece ou sequer preocupa-se com sua responsabilidade civil 

frente a esta prática. Em cumprimento a Lei 8.078/1990 e também a própria 

Constituição Federal, cabe ao comerciante o dever de evitar o consumo de 

remédios sem a prescrição devida, visto que nessa relação o consumidor é 

considerado parte vulnerável, não guardando o real discernimento para ponderar 

os riscos à sua saúde advindos do consumo de medicamentos sem a orientação 

profissional adequada. 

Com base na legislação vigente e supracitada é pertinente ao 

comerciante a incumbência de exigir receituário médico ou odontológico, 

fornecendo apenas o medicamento indicado pelo profissional e obedecendo a 

sua orientação de consumo. Caso não haja exibição de receituário, é obrigação 

compulsória do vendedor a recusa na venda. É, neste momento, o desempenho 

do papel, pelo comerciante, de educar o consumidor para que o mesmo não 

consuma remédios sem orientação. 

É bem verdade, que na prática, tal discurso não ocorre. Têm-se, a toda 

hora, leigos escolhendo seus próprios medicamentos, orientando vizinhos,  

parentes e amigos para este fim. A todo instante é possível flagrar em drogarias, 

grandes ou pequenas, balconistas sugerindo analgésicos, antiinflamatórios, 

antibióticos e até ansiolíticos. Não sabem ou não se importam de estarem 

assumindo a responsabilidade integral e exclusiva pelos riscos à saúde que 

aquele fármaco possa trazer, seja como reação adversa, efeito colateral, 

superdosagem e até anafilaxia. 

Esse comércio ilegal fere, ainda, as normas sanitárias, estando sujeito a 

sanções de acordo com o artigo 10, inciso XII da Lei Federal 6.437/1977 

segundo o qual é considerado como infração sanitária: Fornecer, vender ou 

praticar atos do comércio em relação a medicamentos, drogas e correlatos, cuja 

venda e uso dependa de prescrição médica, sem observância dessa exigência e 
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contrariando as normas legais e regulamentares. Pena – advertência, interdição, 

cancelamento de licença e/ou multa. 

É importante deixar claro que farmácias e drogarias não são os únicos 

responsáveis ou mesmo vilões no exagerado consumo de medicamentos pela 

população. Representam, apenas, um fio de uma trama complexa onde 

indústria, profissionais de saúde, comerciantes e consumidores se embaraçam e 

respondem em conjunto pela responsabilidade da chamada “medicalização da 

vida”, prática que atribui aos remédios o poder de resolver problemas e 

insatisfação vividas, nem sempre de cunho orgânico. Esse ato vem restringindo 

a noção e valorização dos riscos e da ameaça à saúde e a própria vida oriundos 

do uso inadequado dos fármacos. 

A indústria farmacêutica viveu sua expansão plena a partir da 2ª Guerra 

Mundial. A contribuição dos antibióticos na preservação da vida, durante este 

período, tornou visível, à população, o medicamento como herói e produto 

propiciador de saúde. Com esse crescimento a indústria de remédios passou a 

ter uma importância econômica intensa e a influenciar políticas, práticas 

médicas, pesquisas científicas e consumo individual. NASCIMENTO (2003).  

A humanidade, em crise existencial, permitiu a criação da supracitada 

“medicalização da vida” e para tudo começou a surgir um remédio comprável. 

Os lançamentos de produtos foram sucessivos, as propagandas abundantes. 

Surgiram e, ainda surgem, substâncias ineficazes, com baixa segurança, 

supérfluas. Mas tudo isso foi secundário e a indústria farmacêutica passou a 

representar um dos ramos mais lucrativos da economia mundial. E nesse 

mercado, vale lembrar que tal variedade e expansão contrastam com a 

existência de uma carência de medicamentos para uma ampla faixa da 

população para quem os mesmo são caros e inacessíveis, para quem faltam 

remédios básicos. BERMUDEZ (2000) afirma que no Brasil 23% da população 

consome 60% dos produtos farmacêuticos. 

O exorbitante lucro da indústria farmacêutica não pode parar e para 

mantê-lo aquecido, artifícios diversos são válidos dentre os quais se destacam 

as alterações mínimas na fórmula original do produto, o qual ganha nova 

roupagem, ares de novidade e com isso, novo preço. Surge, também, o assédio 

aos profissionais de saúde: Através de visitas de propagandistas, patrocínio 

indireto de congressos, simpósios e atividades ditas científicas. É o laboratório 

farmacêutico transformado em “fonte de atualização terapêutica” para o 
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profissional de saúde. 

É importante frisar que a “atualização científica” fornecida pela indústria 

farmacêutica destaca e evidencia, sobre maneira, os benefícios e vantagens de 

seus produtos em detrimento de efeitos colaterais, reações adversas, contra-

indicações, advertências e precauções. Estimula, pois, uma prescrição 

irresponsável por parte de profissionais negligentes. 

Até meados do ano passado (2009), o assédio ao médico pelos 

laboratórios farmacêuticos contava também com brindes e premiações como 

forma de incentivo indireto à prescrição de produtos. Numa medida enérgica, a 

ANVISA proibiu tal prática e vem crescendo no Brasil, a proibição, por parte de 

seguradoras de saúde, ao assédio de propagandistas dos laboratórios às suas 

dependências e aos seus profissionais exclusivos. 

Lembramos que a indústria farmacêutica também assedia comerciantes 

e balconistas de farmácias, estimulando a “empurroterapia” através da 

bonificação de produtos. É a indústria de fármacos encontrando seu próprio 

benefício no hábito dos comerciantes de remédios em desrespeitar o 

cumprimento da prescrição médica e do código de defesa do consumidor. 

A contribuição dada pelo profissional médico no crescente consumo de 

medicamentos, observado nos dias de hoje, pode ser explicada, em parte, como 

resposta ao assédio dos grandes laboratórios, mas também como conseqüência 

e mecanismo compensatório à fragilidade crescente vivida pela relação médico-

paciente. 

Ora, é preciso entender que o médico, muitas vezes, tem pouco 

conhecimento de farmacologia. Estudou essa ciência no início de sua formação 

profissional, como matéria inicial do curso de medicina. Não se ouve falar em 

“Atualização em farmacologia” para médicos. E como não conhece os possíveis 

riscos e efeitos nocivos dos fármacos, acaba medicando excessivamente o 

paciente, prescrevendo medicamentos que são desnecessárias para o êxito do 

tratamento daquele doente. 

Outro ponto a ser destacado, na responsabilidade médica junto à 

crescente medicalização do paciente, diz respeito ao tempo destinado às 

consultas, cada dia menor, onde medicamentos, muitas das vezes, ocupam a 

lacuna da atenção que deveria ser dispensada ao paciente na resolução do seu 

problema de saúde. Na doente relação médico-paciente, não se pode esquecer 

a supervalorização da subespecialização médica que induz o doente a fazer 
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múltiplas consultas, sem que os profissionais se preocupem com a prescrição 

realizada pelo colega. 

Na tênue relação médico-paciente, não existe espaço para o diálogo e 

muitas vezes o profissional é mero coadjuvante do que costumo denominar de 

“automedicação assistida”. Neste caso o paciente busca a consulta médica 

alegando precisar “apenas da receita do medicamento que já usa (quase sempre 

um ansiolítico benzodiazepínico, vendido com retenção de receita)”. Na grande 

maioria das vezes o médico se limita a perguntar: Qual medicamento o 

“consumidor-prescritor” deseja, qual apresentação e quantas caixas. É a 

banalização da responsabilidade médica. 

Na dita “automedicação assistida”, gravidade maior, frente à perda de 

responsabilidade médica com a prescrição, é encontrada quando o profissional 

não apenas prescreve o que conscientemente não indicou, mas principalmente 

quando lucra com o consumo inadequado de medicações de uso controlado, 

vendendo seu receituário. Tal prática já foi denunciada pela mídia, como cita o 

programa “Jornal Hoje” da Rede Globo de Televisão, apresentado em 14 de 

outubro de 2009. 

Neste hábito de consumo exagerado de medicamentos, o próprio 

paciente, quando não se automedica, financia e de certa forma exige do médico 

o bônus de uma receita quando em consulta. COIMBRA (2004) destaca que é a 

utilização de medicamentos como forma de reencontro do bem estar físico e 

mental do homem. Exemplifica bem esta prática humana, de recorrer a 

fármacos, o relato do psiquiatra Miguel Chalub à Revista Isto É (edição 2115, 21 

de maio de 2010). “O homem não aceita mais ficar triste”, o médico afirma que 

hoje, qualquer tristeza faz com que se recorra ao médico em busca de 

tratamentos, de modo que pacientes e médicos confundem tristeza com 

depressão, havendo uma tendência em se acreditar que a solução está em 

medicamentos. É a busca pela “pílula da felicidade”. 

Essa prática da “medicalização do paciente” passa a ser comum nas 

mais diversas patologias. O paciente chega a inquirir do médico “mas o senhor 

não vai passar nenhum remédio?”. Essa frase soa, muitas vezes, para o 

profissional, como acusação de incompetência, negligência ou subvalorização 

da doença relatada e, de certa forma, acaba por pressionar a prescrição de algo, 

mesmo que seja um polivitamínico.  

Na presente pesquisa a análise da automedicação de acordo com a 
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faixa etária permitiu observar que, no grupo 01, o sexo masculino apresenta um 

maior índice de automedicação na faixa etária de 36 a 65 anos, com prevalência 

de 55,55%. Neste mesmo grupo, o sexo feminino tem maior prevalência de 

automedicação para a faixa etária compreendida entre 18 a 35 anos, com 

84,21% 

Com relação ao grupo 02, observou-se maior índice dessa prática, em 

ambos os sexos, para a faixa etária de 18 a 35 anos com prevalência de 85,42% 

no sexo masculino e prevalência de 86,36% no sexo feminino. 

Os dados encontrados diferem pouco daqueles encontrados na literatura 

em estudos semelhantes, mas CASAGRANDE et al (2004) defendem que 

considerando os diversos trabalhos realizados, no Brasil, nota-se uma grande 

variação de prevalência desta prática, tanto relacionada ao sexo, quanto a faixa 

etária, o que justifica a importância da realização destes estudos de prevalência. 

VICENTINI et al (2007) pesquisando a automedicação em Guaiçara-PR 

encontrou predominância de automedicação masculina para a faixa etária de 20 

a 30 anos e no sexo feminino houve um predomínio para faixas etárias de 20 a 

30 anos e de 31 a 50 anos. 

Na grande maioria dos trabalhos, o que se tem observado é que, apesar 

das variações encontradas, de um modo em geral, a automedicação se faz mais 

presente nas faixas etárias compreendidas entre 20 e 50 anos, 

independentemente do sexo pesquisado. Assim, nossa pesquisa, apesar das 

variações encontradas, não foge a esta regra. 

Importa observar que se encontram, invariavelmente, nos trabalhos 

realizados uma menor prevalência de automedicação com o aumento da faixa 

etária do entrevistado, para ambos os sexos. Esse resultado se justifica como 

conseqüência de um maior número de consultas médicas realizadas por idosos 

até por apresentarem mais morbidade e doenças crônicas. 

Quanto a este fato, COELHO (2004) destaca que com o aumento no 

número de visitas médicas, seja por doenças crônicas ou acréscimo etário, 

aumenta a probabilidade de prescrição de medicamentos o que contribui, 

indiretamente, para a redução da automedicação. Ele enfatiza também, que nas 

faixas etárias mais elevadas, os indivíduos já consomem outros medicamentos 

de modo contínuo o que acaba por intimidá-los quanto a ingestão de outros 

medicamentos sem orientação médica, tanto por temor aos efeitos colaterais e 

reações adversas quanto por questões de ordem financeiras, visto que seus 
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orçamentos já se encontram, cronicamente, comprometidos pelo uso contínuo 

de fármacos. 

Neste trabalho, verificou-se que no grupo 01, dentre os indivíduos que 

se automedicaram, essa prática foi mais freqüente naqueles sem plano de saúde 

com prevalência de 73,81%. Resultado inverso foi encontrado para o grupo 02, 

onde aqueles que praticaram a automedicação eram em sua maioria portadores 

de planos de saúde 65,22%. 

Ora, quanto ao grupo 01, sabe-se que os indivíduos neste grupo 

pertencem, em sua maioria, as classes sociais C e D, logo são, via de regra, 

usuários do sistema público de saúde. Assim, a maior prevalência de 

automedicação, quando da ausência de plano de saúde, é justificável como 

consequência da precariedade e dificuldade no acesso aos serviços de saúde 

pública pela população. 

VILARINO et al (1998) afirmam que no Brasil, onde a saúde publica não 

tem recebido recursos orçamentários adequados e cuja estrutura organizacional 

representada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não alcançou eficiência e 

eficácia desejadas, espera-se que a demanda por saúde, nas classes que 

dependem desse sistema, estejam mais sujeitas a se automedicar. 

Em Teresina, como na maioria das cidades brasileiras, o tempo de 

espera para se conseguir uma consulta pelo SUS pode ser longo. Muitas das 

vezes o usuário é obrigado a “dormir” nas filas de hospitais e ambulatórios 

públicos na esperança de conseguir agendamento médico. Se considerada a 

necessidade de consulta especializada, como neurologista, por exemplo, o 

tempo de espera, por um agendamento, pode ser de até dois meses. Pesquisa 

recente realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e divulgada em agosto deste ano, e considerando um novo índice de 

valores humanos (IVH), demonstra que enfrentar filas para ser atendido em um 

serviço de saúde é a principal queixa dos brasileiros. Pelo menos metade dos 

brasileiros reclama que demora demais para conseguir atendimento nos postos 

e hospitais da rede pública, piorando quando se consideram as regiões Norte e 

Nordeste do País. (O Globo, 18 de agosto de 2010). 

Em se tratando de atendimento médico de urgência, Teresina conta com 

um grande hospital de Urgências: Hospital Zenon Rocha, também conhecido 

como Hospital de Urgência de Teresina (HUT), que atende a demanda por 

serviços médicos, do tipo emergência, para esta capital, para as cidades do 
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interior do Estado e ainda para Estados vizinhos, principalmente Maranhão e 

Pará que freqüentemente recorrem à Teresina em busca de auxílio médico. A 

elevada demanda por atendimentos neste hospital já proporciona sua 

superlotação, onde sua capacidade para atender se encontra superada de modo 

que sempre é possível observar ausência de leitos e sobrecarga no 

atendimento, gerando longos períodos de espera da população que busca 

serviços médicos. (Sistema O Dia,11 de novembro de 2010) 

Tal situação é facilmente compreendida quando se analisam os dados 

demográficos de Teresina, uma vez que a população teresinense é da ordem de 

800.000 habitantes com uma “população flutuante”, aquela busca atendimento 

médico nesta Capital, de mais 40% sobre a população residente, colaborando e 

confirmando a sobrecarga do setor saúde. (Fonte: Coordenação do SUS – 

Teresina –PI). A Prefeitura Municipal de Teresina divulgou em nota no dia 11 de 

novembro de 2010, que no HUT somente 14% dos pacientes atendidos residem 

em Teresina. Os demais atendimentos são realizados em pacientes do interior 

do Estado (34%) ou de Estados vizinhos (52%) (Portal AZ).   

Existem, na cidade, também, os hospitais municipais de menor porte, 

que procuram atender casos de baixa e média complexidade dos bairros onde 

se localizam. Somam um total de nove hospitais. Neste caso o principal 

problema não é, necessariamente, a superlotação, mas a falta de médicos, uma 

vez que os profissionais lotados nestes hospitais, freqüentemente, solicitam 

exoneração de seus cargos em virtude da violência crescente na periferia da 

cidade; aliada a precariedade do suporte técnico destas unidades hospitalares 

(nenhuma possui centro de Terapia Intensiva – CTI – ou mesmo semi-intensiva) 

e também aos baixos salários. Essa situação é facilmente demonstrável pela 

freqüente oferta de vagas para plantonistas destes hospitais nos Concursos 

Públicos realizados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) – 2 concursos nos 

últimos quatro anos. 

Antagonicamente, no grupo 02, onde predominam as classes A e B, logo 

o sistema privado de saúde, verifica-se, mediante a automedicação, uma maior 

prevalência de indivíduos com plano de saúde. Neste extrato social, muitas das 

vezes, o que leva o indivíduo a se automedicar não é o difícil acesso aos 

serviços de saúde, mas sua facilidade; confirmando um resultado encontrado no 

Canadá por SEGALL (1990) onde foi verificada que a automedicação se faz 

mais freqüentemente entre os maiores usuários dos serviços de saúde. 
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NASCIMENTO (2003) afirma que entre as camadas privilegiadas da 

população, em linhas gerais, o que se observa é uma tendência a tomar uma 

pílula ao menor sintoma de mal estar e até preventivamente, é a busca de 

solução imediata das enfermidades a fim de não interromper as atividades 

cotidianas ou de possibilitar um pronto retorno a elas.  

Os achados supracitados fortalecem a tese de que a automedicação no 

Brasil, de acordo com o Dr. Geraldo Medeiros - Revista Veja 1995, é na verdade 

“um arriscado esporte nacional”, praticado com regularidade pela população, de 

modo que para cada três medicamentos vendidos, apenas um possui prescrição 

médica. 

Quanto à raça do entrevistado, verificou-se que, em ambos os grupos, 

houve uma maior prevalência de automedicação entre aqueles que se 

declararam pardos. Tal achado é compatível com dados o IBGE, segundo os 

quais há predominância desta raça no Estado piauiense, onde 71,8 % da 

população se declarou parda. (IBGE, 2000). 

No tangente a relação entre escolaridade do entrevistado e prática de 

automedicação, encontramos resultados que demonstraram que um acréscimo 

na escolaridade fez aumentar a adesão à automedicação, tanto quando 

pesquisada a escolaridade do entrevistado quanto à do chefe de sua família, 

para ambos os grupos. Resultado semelhante foi encontrado em Juiz de Fora – 

MG onde mais da metade da amostra que se automedicava tinha ensino médio 

ou superior completo (FERRAZ et al 2008). 

Na literatura têm sido encontrados dados bastante variados, onde existe 

tanto a ausência de relação entre as variáveis supracitadas, como no estudo de 

LIMA (1992), quanto evidente correlação entre as mesmas.  

SAEED (1988) defende que ao contrário daquilo que facilmente se 

imagina, não são os menos informados os maiores praticantes de 

automedicação (por desconhecimento de riscos), já que muitos resultados 

demonstram um maior consumo de fármacos entre aqueles com maior 

escolaridade, provavelmente por deterem maior e melhor acesso as 

informações, auxiliando na escolha de medicamentos. 

Quando se pesquisou a automedicações e a renda per capita do 

entrevistado, verificou-se que no grupo 01, 52,38% da automedicação foi 

praticada por indivíduos com renda per capita de até 0,5 salário mínimo – num 

bairro em que a maioria dos residentes têm renda média mensal de até R$ 
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452,56 (SEPLAM). 

Em análise análoga, realizada para o grupo 02, foi demonstrada uma 

automedicação da ordem de 64,13% para indivíduos com renda per capita de 

1,6 a mais salários mínimos – neste bairro, a maior parte dos residentes tem 

renda média de R$ 4, 559,49, de acordo com IBGE (SEPLAM).  

Com base nos resultados expressos acima, é possível reforçar a idéia 

de quão generalizada é a automedicação no Brasil, confirmando a assertiva de 

NASCIMENTO (2003) onde este autor afirma que somente o fator financeiro não 

é o bastante para explicar a prática da automedicação brasileira. O autor 

ressalta a importância do somatório de outros fatores como escolaridade, classe 

social, acessa a informações e, principalmente, cultura.  

Sobre o aspecto econômico da automedicação, VILARINO (1998) 

defende que, atualmente, as limitações impostas por uma condição 

socioeconômica desfavorável não são um fator preponderante na decisão de se 

automedicar. A esse respeito, HAAK (1989) também se manifesta expressando 

que mesmo populações de baixa renda podem comprometer substancial parcela 

dos seus rendimentos com este hábito. 

Ressaltamos que no grupo 02, 11,33% dos entrevistados não souberam 

ou preferiram não fornecer dados do seu ganho per capita (no grupo 01 esse 

percentual foi de 4,7%). Acredita-se que tal fato foi devido a certa relutância das 

classes A e B no fornecimento deste tipo de informação. 

Comparando-se o gasto individual com medicamentos pelos grupos 01 e 

02, no mês anterior à entrevista, verificou-se que apesar de ambos os grupos 

consumirem medicamentos de modo semelhante, verifica-se que o valor 

destinado a este fim varia de um grupo para outro, onde a melhoria na condição 

socioeconômica do entrevistado contribui para que haja acréscimos nos valores 

gastos mensalmente com fármacos. Verificou-se, também, que há substancial 

diferença entre os grupos quando se observa a freqüência encontrada para o 

desconhecimento ou recusa no fornecimento de dados quanto ao gasto com 

medicamentos. Dessa forma, tem-se que para o grupo 01, 1,18% dos 

entrevistados não declarou seu gasto com fármacos. No grupo 02 esse 

percentual sobe para 11,33% 

Neste consumo de medicamentos é importante lembrar algumas 

informações peculiares tais como o fato de que no grupo 01 aqueles que usam 

medicamentos para doenças crônicas, tais como hipertensão arterial e diabetes 
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mellitus, o fazem, em sua maioria, a partir de medicamentos que não são 

comprados, logo não entram no orçamento, mas adquiridas no posto de saúde 

do bairro. Enquanto isso, o grupo 02 não costuma procurar medicamentos 

através da farmácia básica do SUS. Neste segundo grupo, os fármacos usados 

para tratar doenças crônicas costumam ser comprados, o que acaba por 

contribuir para o aumento no gasto com medicamentos. Some-se a isto o fato de 

que aqueles usuários do serviço privado de saúde acabam, com maior 

freqüência, consumindo medicamentos recém-lançados no mercado, logo mais 

caros. 

PELICIONE (2005) também verificou, através do seu inquérito domiciliar 

realizado em São Paulo, diferenças no consumo de fármacos de acordo com a 

renda familiar do entrevistado. Segundo este autor o uso do arsenal terapêutico 

disponível no mercado é influenciado por fatores sociais, culturais e econômicos. 

Esperando-se, pois, que distintos extratos de uma população tenham exposição 

e acesso diferenciado aos medicamentos. 

ANDRADE (2002), estudando os Determinantes dos Gastos Pessoais 

Privados como Saúde no Brasil, encontrou que o aumento na renda familiar 

influencia positivamente os gastos com medicamentos. 

Com base no número de especialidades farmacêuticas utilizadas na 

automedicação, obteve-se uma média semelhante entre os grupos. A saber, 1,2 

especialidades por entrevistado para o grupo 01 e 1,1 especialidades por 

entrevistado para o grupo 02. 

Na literatura nacional, ARRAIS (1997) encontrou, em se tratando de 

automedicação, para uma, duas e três especialidades farmacêuticas, 

respectivamente 69%, 25% e 6% de prevalência entre os entrevistados. Esses 

números equivalem a aproximadamente 1,5 especialidades por entrevistado. 

Ressaltamos que a pesquisadora do presente trabalho ,em sua prática 

clínica diária, durante um período de 12 meses, verificou em nível de 

atendimento ambulatorial e observando os pacientes atendidos, que 58% 

daqueles atendidos na rede pública têm como hábito, o uso de pelo menos uma 

especialidade farmacêutica, por conta própria, antes de efetuar consulta médica. 

Este percentual sobe para 82% daqueles consultados na rede privada.  

No presente estudo, verificou-se que a classe farmacológica 

predominante, em se tratando de automedicação, foi a classe dos analgésicos 

com 48% de prevalência para o grupo 01 e 40,5% para o grupo 02, com a 
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dipirona representando 79,6% dos analgésicos usados pelo grupo 01 e 69,8% 

pelo grupo 02. 

Também foi verificada uma elevada utilização de antiinflamatórios não 

hormonais (AINES): 21,6% de prevalência para o grupo 01 e 29,2% para o grupo 

02. Em ambos os grupos o AINE mais utilizado foi o diclofenaco com percentuais 

de uso da ordem de 86,4% e 80,6%, respectivamente para o grupo 01 e grupo 

02. 

Especial atenção merece a freqüência encontrada para o uso de 

antibióticos na automedicação, com prevalência de 13,7 % e 8,5%, 

respectivamente, para o grupo 01 e grupo 02. Ressalta-se que nesta 

especialidade farmacológica a droga de eleição pela maioria dos entrevistados 

foi a amoxacilina. 

Outras classes farmacológicas também foram usadas para a 

automedicação, com menos relevância, mas nem por isso menor importância. A 

saber: antigripais (6% grupo 01 e 7,5% grupo 02), vitaminas (2% grupo 01 e 

4,7% grupo 02), contraceptivos (3,9% grupo 01); antiparasitários (2% grupo 01 e 

0,96% grupo 02); outras classes diversas (3% grupo 01 e 8,5% grupo 02). 

Na literatura os analgésicos e AINES são sempre, via de regra, os mais 

utilizados no hábito da automedicação. Seguem-se as respectivas prevalências, 

para analgésicos e AINEs, encontrados por diversos autores: ARRAIS (1997) 

17,3% e 5,6%; PELICIONE (2002), 55,8% e 7,3% VICENTINI (2007) 39,8 e 

6,3%; FERRAZ et al (2008) 31,61 e 8,62. Apenas no trabalho de LOYOLA (2002) 

os AINES não apresentaram relevância, sendo enquadrados na subcategoria 

“outras medicações”. Quanto aos analgésicos, este autor encontrou prevalência 

de 37,6%. 

Os números expostos acima contribuem para demonstrar a importância 

que analgésicos e AINES representam para a população em geral, que acaba 

por banalizar seu uso, fazendo-o de modo corriqueiro, e de certa forma, 

automático mediante sintomatologia de dor. 

No Brasil, logo no Piauí, o uso freqüente e automatizado de analgésicos 

pode encontrar explicação no fato de que, esses fármacos, possuem venda livre 

no país, ou seja, não necessitam de receituário médico para a concretização da 

venda. 

É bem verdade que as leis que obrigam a apresentação de receituário 

médico para aquisição de outras classes de farmacológicos não são cumpridas 
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adequadamente o que acaba não funcionando como repressão a 

automedicação. Porém, a ausência de tarja vermelha na embalagem do produto 

(alerta quanto à necessidade de prescrição médica), bem como as propagandas 

veiculadas na televisão e no rádio, quanto ao uso simplificado de analgésicos, 

além da fácil disponibilidade do produto nas prateleiras de drogarias, acabam 

por incentivar o consumo, menosprezando os ricos advindos desse ato, uma vez 

que, de acordo com WANNMACHER (2005), como substancia estranha ao 

organismo humano, qualquer fármaco traz algum risco potencial ao ser 

administrado, mesmo em doses usuais. 

Com relação ao uso de analgésicos, verifica-se não só neste trabalho, 

mas de um modo em geral, no Brasil, que as principais substâncias escolhidas 

pela população e até pelos profissionais de saúde são dipirona e paracetamol 

(ambos têm suas vendas isentas de prescrição médica). Tais medicamentos têm 

sido temática de estudos diversos que visam exaltar riscos e benefícios de cada 

uma deles. 

Alguns desses estudos, bem como a preocupação com o montante de 

vendas dessas substancias, chegaram a sugerir uma revisão na política nacional 

de vendas desses fármacos. 

Em 2001 a ANVISA realizou o “Painel Internacional de Avaliação da 

Segurança da Dipirona”, com a participação de vários cientistas nacionais e 

internacionais, além de membros do ministério público. Neste evento foram 

exaltadas as características do fármaco, como analgésico e antipirético do grupo 

das pirazolonas, presente no mercado mundial há cerca de 80 anos.  

Neste evento também foi exposto que a comercialização da dipirona 

está presente em mais de 100 países, dentre os quais Alemanha, Itália, França, 

Holanda, Finlândia, Argentina, Espanha e México. No Brasil é o mais utilizado 

com finalidade analgésica e antipirética com 31,8% do mercado (Gazeta 

Mercantil, 22/05/2000), onde se tem 125 produtos à base de dipirona, sendo 71 

em associação a outras substancia, com mais de 80% das vendas não 

obedecendo à prescrição médica.  

O consumo anual médio, no Brasil, é de 190,54 toneladas. Têm-se 

esses expressivos números apesar dos ataques frequentes ao seu perfil de 

segurança, uma vez que em diversos países como o Japão, Austrália, EUA e 

grande parte da União Européia, sua comercialização é proibida ou restrita ao 

uso hospitalar. Foram esses ataques ao seu perfil de segurança que motivaram 
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o referido evento da ANVISA. 

Pois bem, em defesa deste fármaco manifestou-se o professor Dr. 

Sérgio Henrique Ferreira, professor titular de farmacologia da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo; um dos cientistas 

brasileiros de maior renome internacional. O pesquisador defendeu através de 

um manifesto enviado à ANVISA, por ocasião deste painel, que considerando 

riscos e benefícios, a experiência clínica é unânime em sugerir a dipirona como 

melhor antipirético do mercado, inclusive com um dos melhores preços (mesmo 

considerando o paracetamol). 

Ainda em relação à dipirona, o pesquisador também ressaltou que não 

se deve esquecer a existência de interesses velados de muitos laboratórios 

internacionais na retirada desta droga do mercado, onde estudos que barraram 

seu uso, principalmente, nos mercados norte-americanos e anglo-saxão, 

atenderam mais a interesses comerciais do que científicos. Como sugestão, este 

cientista orienta a criação de um sistema de acompanhamento especial de 

farmacovigilância para esta e até para outros fármacos. 

A favor da dipirona também estão diversos estudos que apontam a 

incidência de eventos hematológicos (principal motivo de crítica à dipirona) da 

ordem de 0,44 a 0,82 por milhão de habitantes/ano. HAMERSCHALAK (1993), 

cujos estudos coincidem com os estudos de SOLERRO (1976), detectou apenas 

15 casos de agranulocitose em centros hematológicos brasileiros, provendo uma 

incidência de apenas 0, 0003%. 

Com base no exposto acima, a ANVISA concluiu que é consenso 

inquestionável a eficácia da dipirona como analgésico e antipirético; que os 

riscos atribuídos a sua utilização são baixos e que dados científicos disponíveis 

apontando a ocorrência destes riscos não são suficientes para indicar uma 

alteração na regulação de sua venda. A ANVISA ainda ressalta que os riscos da 

dipirona são similares ou menores que aqueles para outros analgésicos e 

antitérmicos disponíveis no mercado. 

Com o advento do referido evento, a ANVISA passou a recomendar 

como alternativa às mudanças no padrão de vendas de dipirona:Revisão ao 

bulário deste fármaco, com adequação da linguagem utilizada; desenvolvimento 

de programas de educação quanto ao uso racional de analgésicos e 

antiinflamatórios; continuidade ao sistema de farmacovigilancia da ANVISA; 

revisar todas as associações de analgésicos e antiinflamatórios comercializados 
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no país. 

O principal “concorrente” da dipirona como analgésico de escolha (tanto 

neste Estudo como em vários outros realizados no Brasil) é o paracetamol. Este 

fármaco também possui sua legião de seguidores e defensores, mas no Brasil, 

apesar de exaltado como droga de escolha segura em casos de dengue (doença 

endêmica), ainda não conseguiu desbancar a dipirona, seja como 

automedicação, seja como prescrição. 

Lenita Wannmacher, professora de farmacologia clínica da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e consultora do Núcleo de Assistência 

Farmacêutica da Fundação Osvaldo Cruz em questões de uso racional de 

medicamentos, defende o paracetamol quanto a sua eficácia e segurança em 

detrimento da dipirona. 

WANNAMACHER (2005) afirma ser mito a idéia de que a dipirona 

supere os efeitos de outros fármacos nas mesmas indicações. Afirma também 

que o paracetamol é seguro em doses terapêuticas e que sua hepatotoxicidade, 

principal alvo de críticas e restrições, apresenta considerável variação individual 

e associação à superdosagem absoluta. Essa pesquisadora garante que a idéia 

de que doses próximas à terapêutica possam causar lesões hepáticas ou 

hepatopatias em alcoolistas não encontra fundamento na literatura 

metodologicamente mais confiável, sendo, pois, rara, desde que obedecidas às 

doses terapêuticas adequadamente. 

A pesquisadora defende ainda como sendo menores os seus efeitos 

gastrointestinais e mais segura para uso em asmáticos suscetíveis ao ácido 

acetilsalicílico (AAS). Ressalta, também, a raridade no surgimento de reações de 

hipersensibilidade (como urticária). 

Para esta professora, a escolha do paracetamol atende aos preceitos do 

uso racional de medicamentos, uma vez que dada a similar eficácia entre 

representantes de diferentes classes farmacológicas, deve-se escolher aqueles 

que apresentem risco potencial mais previsível e que no Brasil a permanência da 

comercialização da dipirona atende a uma tradição tanto de uso, como de 

prescrição baseada não em evidências, mas na crença de eficácia superior e de 

efeitos adversos tão raros que não se constituem em problema de Saúde 

Pública. 

Na realidade, defendemos a importância não de defender um ou outro 

medicamento quanto a sua eficácia e segurança, mas sim um consumo racional 
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e consciente de toda e qualquer substância farmacológica. Efeitos colaterais, 

reações adversas, toxicidade vão ser passíveis a qualquer substância. Reforça 

esta máxima os dados da Food and Drug Administratio (FDA), órgão regulador 

americano para drogas e alimentos, segundo o qual, nos Estados Unidos da 

America (EUA), onde o paracetamol é vendido livremente (sem necessidade de 

receituário), esta droga é apontada como principal causadora de problemas 

hepáticos no país, com 26 mil hospitalizações a cada ano e 200 mortes anuais 

(Estadão). 

No tangente ao uso dos antiinflamatórios não hormonais (AINEs), apesar 

dos achados expressivos neste trabalho e relevantes em outros estudos 

semelhantes, sobretudo em se tratando de diclofenaco, verifica-se que seu uso 

vem caindo. Segundo o IMS Health (empresa internacional que fornece à 

indústria farmacêutica os dados de vendas e consultoria em todo o mundo) o 

referido fármaco figurou, em 1998, como medicamento mais vendido no Brasil. 

Dez anos depois, 2008, a mesma pesquisa mostrou o desaparecimento do 

diclofenaco dentre os 10 mais vendidos. 

Neste trabalho, os AINEs se mostraram como medicamentos de uso 

bastante significativo (segunda classe farmacológica mais usada, na prática da 

automedicação), especialmente o diclofenaco. Essa prática, embora comum e 

que demanda pouca preocupação em seus adeptos, acaba respondendo por 

importantes problemas de saúde pública. 

BRICKS (1998) afirma que, considerando a gravidade de reações 

adversas, muitos estudos têm demonstrado que a primeira causa de 

hospitalização por reações adversas graves a medicamentos é devida aos 

AINEs, especialmente quando usados de forma crônica ou repetitiva por idosos, 

portadores de doenças pépticas e alcoolistas. E não se esquece de alertar que, 

apesar de um maior risco de toxicidade se associar ao uso crônico, a gravidade 

das reações alérgicas provocadas por tais substâncias também merece 

destaque, pois independe de dose ou tempo de uso e se constitui em importante 

causa de intoxicação medicamentosa, sobretudo em crianças. 

MATZKER (1996) considera que os efeitos adversos gastrointestinais 

são observados, mais freqüentemente, com o diclofenaco e piroxicam (20%), em 

especial a hemorragia digestiva (10 a 15%). 

Em se tratando do diclofenaco seu uso se associa a maior incidência de 

efeitos adversos cutâneos (10%) e de acordo os estudos de BENNETT et al 



 74 

 

 

(1996), essa substância pode ser responsabilizada por efeitos deletérios graves 

sobre os rins tanto por diminuição do fluxo sanguíneo renal, como da taxa de 

filtração glomerular com consequente precipitação de uma insuficiência renal 

aguda, sobretudo em indivíduos com deficiência da função cardíaca ou renal, 

histórico de hipertensão, idosos e sob tratamento com diuréticos ou outros 

medicamentos que também possam impactar a função do rim. 

Também sobre o uso de AINEs e danos renais, especialmente uma 

insuficiência renal irreversível, manifesta-se a neurologista da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, Norma Fleming, pedindo cautela quando do uso 

desta classe farmacológica no controle de dores e processos inflamatórios que 

comumente figuram como principais responsáveis pelo uso abusivo de AINEs, 

seja mediante automedicação ou prescrição médica. ( O Globo) 

Diante do exposto acima, logo das graves conseqüências de um uso 

indiscriminado dos AINEs, fica mais do que claro a importância de uma 

preocupação com os números obtidos neste trabalho e, principalmente, de um 

incentivo ao uso racional de medicações. 

Grandes centros de referencia em formação médica, tais como a Escola 

Paulista de Medicina (EPM), têm adotado, como medida para combate ao uso 

indiscriminado dos AINEs e, sobretudo para prevenir seus graves efeitos 

deletérios, o uso de analgésicos simples (como dipirona e paracetamol) 

associado ou não a codeína no controle de dores diversas, dentre as quais 

aquelas causadas por artrose e doenças oncológicas. 

Na EPM a prescrição dos AINEs tem sido reservada para casos seletos 

e em pacientes jovens não portadores de dor crônica. Essa pratica se destina a 

combater o hábito de automedicação praticada através da repetição de receitas 

emitidas em consultas anteriores (comum, sobretudo, em portadores de dor 

crônica). 

A contribuição de prescrições antigas junto à automedicação tem sido 

observada por diversos pesquisadores. ARRAIS (1997) encontrou 40% de 

prevalência; VITOR et al (2008 ) 29,24%. 

Com relação ao uso de antibióticos de modo abusivo e indiscriminado, 

inclusive na automedicação, vale ressaltar que este tema é motivo de 

preocupação em todo o mundo, tendo em vista a ameaça da resistência 

bacteriana crescente. No presente estudo, esta classe farmacêutica ocupa 

terceira posição no ranking das mais procuradas sem orientação adequada. 
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Atualmente o uso indiscriminado de antibióticos vem sendo motivo de 

preocupação em todo o mundo. Dessa forma, com intuito de minimizar a 

resistência bacteriana e aumentar a fiscalização sobre sua dispensação e venda, 

em julho de 2010, a ANVISA abriu e publicou no Diário Oficial da União processo 

de Consulta Pública quanto às mudanças a serem realizadas nas regras de 

vendas dessa classe farmacológica. A resposta a esta consulta foi publicada no 

Diário Oficial da União em 28 de outubro de 2010 e determina novas regras para 

o comercio destes fármacos. 

Dados do IMS Health indicam que o comércio de antibióticos gerou R$ 

16 bilhões em 2009 no Brasil (R7 notícias) e segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), mais da metade das prescrições mundiais de antimicrobianos são 

inadequados, contribuindo para o grave problema de resistência bacteriana. 

A partir de regras mais rigorosas a ANVISA pretende aumentar o 

controle sobre o comércio dessa classe farmacológica. A proposta de mudança 

prevê normas rígidas para a venda dos antimicrobianos, tornando obrigatória a 

apresentação de receituário em 2 vias, onde a 2ª via será retida na farmácia e a 

1ª via devolvida ao paciente.Lembrando que uma vez emitida, a receita terá 

validade de 10 dias,não podendo ser utilizada após este prazo. 

Anteriormente, para a venda de antibióticos, era exigido receituário 

simples, porém a maioria, senão todas as farmácias ignorava essa exigência e 

acabava por vender o produto sem sua devida prescrição ou o que era ainda 

pior, os balconistas do estabelecimento indicavam o seu uso mediante 

sintomatologia de um simples resfriado. 

As mudanças também contemplam alterações nas embalagens dos 

produtos. Onde antes se lia “VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA”, passará a 

ser lido “SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA” (a ANVISA 

forneceu prazo de 180 dias aos laboratórios para adequação de suas 

embalagens). 

A Medida visa, também, uma fiscalização mais abrangente sobre quatro 

substancias das pelo menos 90 comercializadas no Brasil como antibióticos. A 

saber: amoxicilina, azitromicina, cefalexina e sulfametoxazol com trimetropina 

que serão registradas no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 

controlados para que possam ser adequadamente acompanhadas quanto a sua 

dispensaçao. Segundo Dirceu Raposo, diretor presidente da ANVISA, a escolha 

dessas substancias se faz por serem campeãs de comercialização e informa, 



 76 

 

 

ainda, que a ideia é incluir outras posteriores (R7 notícias). 

No presente trabalho quando os entrevistados foram questionados 

quanto aos motivos que os levaram a pratica da automedicação, encontrou-se 

resultados demonstrando que, em ambos os grupos e para ambos os sexos, 

prevalece, como motivação, os eventos álgicos com as seguintes proporções e 

variações: 

No grupo 01, dentre os entrevistados masculinos, episódios de dor 

motivaram 48,1% da automedicação, especialmente as dores na coluna (53,8% 

dos casos de dor). Para o sexo feminino a dor respondeu por 68,4% da 

automedicação. Neste sexo, dentre as causas de dor, predominava a cefaléia 

(76,9% da dor relatada). 

Para o grupo 02, tem-se no sexo masculino, 64,6% de automedicação 

motivada por dor, especialmente cefaléia (71% das algias relatadas). Para o 

sexo feminino as dores contribuíram com 61,4% da automedicação e neste sexo 

também a cefaléia foi a principal alegação referida (70,4%). 

Verificou-se, no presente estudo, que a cefaléia foi a queixa álgica mais 

freqüente dentre os entrevistados que se automedicaram. Exceção, claro, dos 

homens no grupo 01, onde prevaleceram as queixas de dores na coluna. 

Explica-se esse achado visto que neste grupo o referido sexo trabalha, 

predominantemente, em atividades que demandam esforços físicos e / ou 

elevação de cargas (construção civil) ou longos períodos sentados (motoristas). 

Ora, de acordo com LIPTON et al (1994), poucos são os indivíduos que 

jamais experimentaram um episódio de cefaléia. Com esta afirmação, LINET et 

al (1989) colabora afirmando que no período de 1 ano, 90% dos homens e 95% 

de mulheres admitem ter sofrido algum tipo de dor de cabeça. Estes eventos 

acabam influenciando de forma negativa a qualidade de vida do indivíduo, além 

de causar ao mesmo prejuízos tanto de ordem financeira como, até mesmo, em 

suas relações afetivas. Além disso, a sua alta incidência na população acaba por 

aumentar a possibilidade de motivos para a automedicação. 

As cefaléias, na grande maioria dos estudos realizados, são encontradas 

principalmente no sexo feminino. Segundo WATERS (1994) esta unanimidade 

na literatura encontra possível explicação nas variações hormonais sofridas 

pelas mulheres no decorrer do ciclo menstrual. 

A maior automedicação por cefaléia encontrada no grupo 02 para o sexo 

masculino pode ser explicada como conseqüência de uma menor procura deste 
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sexo por orientações médica, encontrando, pois, alternativa na automedicação. 

Os resultados encontrados na literatura brasileira quanto aos motivos 

para automedicação variam entre si em números, mas são unânimes quanto à 

predominância absoluta das queixas álgicas como motivação. Desse modo, têm-

se as seguintes prevalências: ARRAIS (1997) 24,3%; FERRAZ et al (2006) 

42¨%; VICENTINI (2007) 51,8%, VITOR (2008) 66,03%. 

Curiosamente, verifica-se um crescimento na prevalência da 

automedicação por queixas dolorosas nos trabalhos pesquisados à medida que 

os anos vão passando. Este fato tem sido demonstrado nos estudos realizados 

em países desenvolvidos, RABIN (1976) e naqueles países em 

desenvolvimento, VILARINO (1998) e BECKERLEG (1999). Nestes trabalhos  os 

resultados encontrados apontam que o hábito da automedicação se associa, 

normalmente, a sinais e sintomas menores e agudos (dor e febre). 

Os achados nos trabalhos citados acima é comumente explicado pela 

alegação dos indivíduos quanto à falta de tempo para procurarem auxilio ou 

orientação médica, em se tratando de sintomas considerados banais, o que 

acaba colaborando para o acréscimo temporal nas prevalências encontradas. 

Os outros fatores motivadores de automedicação no presente estudo, 

embora tenham contribuído em menor proporção, também merecem ressalvas, 

uma vez que sua menor prevalência não significa que possam ser considerados 

inócuos à Saúde Pública. Na verdade, apesar de presentes em menor 

proporção, podem, inclusive, representarem maiores danos, como é observado 

com o uso indevido dos antimicrobianos, freqüentemente usados para o 

tratamento de infecções respiratórias autodiagnosticadas, além de gripes e 

resfriados.  

 A automedicação motivada por infecções respiratórias, gripes e 

resfriados neste trabalho ocupa segunda posição. A saber, 26,2% para o grupo 

01 e 21,7 % para o grupo 02. Na literatura a prevalência encontrada quando se 

pesquisa gripes, infecções respiratórias, resfriados e automedicação é: ARRAIS 

(1997) 19%; FERRAZ et al (2006) 13,5%;VICENTINI (2007) 12,2% e VITOR 

(2008):19%. 

No presente trabalho, destaca-se que, como motivação para 

automedicação, foi encontrada para o grupo 01, o uso de contraceptivos 

hormonais. Esse tipo de medicamento deveria ter sua venda restrita à presença 

de prescrição, logo de consulta médica prévia à sua aquisição. Sobre este fato 
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MATAREZI (2006), em estudo realizado no Paraná, avaliou a situação do uso 

dos métodos contraceptivos entre as usuárias de serviços Públicos de Saúde.  

Este autor observou, como fato preocupante, que, dentre os usuários de 

contraceptivos orais, quase metade tinha recebido seu método, logo um 

fármaco, sem nenhuma consulta médica prévia. O mesmo encontrou como 

justificativa de tal fato, a dificuldade de acesso das usuárias a consultas 

ginecológicas, no setor público, bem como ausência de atenção do Programa de 

Saúde da Família com o planejamento familiar. Pode-se somar a estas 

justificativas a facilidade de acesso aos referidos fármacos por meio do “Dr. 

Balcão”. 

Enfatizamos que neste trabalho não vamos fazer analogia dos nossos 

resultados para com aqueles encontrados por MATAREZI (2006), tendo em vista 

que nosso estudo não objetivou pesquisar, diretamente, o uso de contraceptivos, 

mesmo que esse uso tenha se dado como automedicação. Referenciamos os 

achados de MATAREZI com finalidade de chamar atenção para o fato de que a 

automedicação no Brasil inclui as mais variadas classes farmacológicas o que 

requer medidas mais rígidas pelas autoridades competentes no que se refere a 

ações de farmacovigilância. 

Exaltamos a importância de trabalhos de base populacional, dentre os 

quais os inquéritos domiciliares para que se possam conhecer melhor os 

diferentes hábitos da população de um país gigantesco e distinto em padrões e 

parâmetros sociodemográficos como o Brasil. No quesito saúde, seja Pública ou 

Individual, este tipo de estudo pode ajudar a nortear importantes mudanças com 

finalidade de melhoria na qualidade de vida da população. 

 



 79 

 

 

 
6. Conclusão 

O estudo comparativo da automedicação em dois estratos populacionais 

tão distintos, do ponto de vista sociodemográfico, nos permitiu observar nuances 

complexas e intrigantes dessas populações, sobretudo no que diz respeito à vida 

e suas condições em cada um dos grupos analisados. Contrastes, de certa 

forma extremos, foram encontrados no que diz respeito à escolaridade, renda 

per capita, acesso aos serviços de saúde pública ou privado, saneamento básico 

e até na receptividade para com os pesquisadores (O grupo 01 - classes C e D - 

sempre cooperativo,atendendo prontamente ao convite do pesquisador; o grupo 

02 - classes A e B -  sempre desconfiado,temeroso por sua segurança, 

exigindo,quase que invariavelmente um comprovante da idoneidade da 

pesquisa). 

No tocante ao ato de se automedicar, foi possível a observação de que 

as diferenças encontradas entres os grupos se tornam inexpressivas frente à 

facilidade de acesso a medicamentos sem prescrição médica, bem como a 

elevada freqüência com que as pessoas recorrem a automedicação. Fatores 

como sexo, faixa etária e raça não tiveram relevância nesta prática quando se 

comparam grupos tão distintos. Enquanto isso fatores como escolaridade, 

presença de plano de saúde e renda per capita até permitiram que se 

encontrassem diferenças entre os grupos, porem, tais diferenças não foram 

suficientes para interferir ou limitar a automedicação. 

Este estudo também permitiu a percepção de que a automedicação se 

faz especialmente para o tratamento ou alívio de sintomas comuns no dia a dia 

das pessoas, especialmente as dores,em especial a cefaléia. Permitiu também a 

observação de que as medicações mais comumente usadas são baratas e 

acessíveis, tais como dipirona e diclofenaco. No entanto, observou-se, ainda, 

consumo considerável de antimicrobianos, geralmente usados de forma errônea 

inclusive para o tratamento de gripes e resfriados. Motivo de preocupação com o 

aumento da resistência bacteriana. 

Verificou-se que a população em estudo, independentemente de sua 

renda, sempre gasta algo com a automedicação. 

Trabalhos como este, que analisam o comportamento populacional junto 

aos fármacos, sobretudo no que diz respeito à automedicação, podem ajudar a 

motivar discussões e revisões que exaltem um uso mais racional dos 
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medicamentos, visando priorizar e otimizar os benefícios que os mesmos 

possam proporcionar à população,além de procurar minimizar os prejuízos 

oriundos do seu mau uso.  
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APÊNDICE 
 
 
Tabela 1: Distribuição das entrevistas onde houve uso de medicamentos, 

segundo sexo e bairro de residência do entrevistado 

SEXO GRUPO 01 GRUPO 02 

 

MASCULINO 32,16% 44,14% 

FEMININO 67,84% 55,86% 

TOTAL 100% 100% 

χ2 = 7,77  P = 0, 0053* 

 
Tabela 2: Distribuição dos entrevistados que consumiram medicamentos 

de acordo com orientação para consumo, grupo e sexo. 

ORIENTAÇÃO 

PARA 

CONSUMO 

GRUPO 01 GRUPO 02 

 MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 

MÉDICO OU 

DENTISTA 

67,07% 67,05% 57,53% 69,24% 

AUTOMEDICAÇÃO 32,93% 32,95% 42,47% 30,76% 

TOTAL                                         100% 100% 100% 100% 

χ2= 0,5080  P = 0,4760 

 
Tabela 3: Distribuição dos entrevistados que praticaram automedicação de 

acordo com grupo, faixa etária e sexo 

FAIXA 

ETARIA 

GRUPO 01 GRUPO 02 

 MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 

DE 18 A 35 

ANOS 

44,45% 84,21% 85,42% 86,36% 

DE 36 A 65 

ANOS 

55,55% 15,79% 14,58% 13,64% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

Grupo 01 χ2=14,20  P = 0, 0002* 

Grupo 02  χ2=0,01690  P = 0, 8964 
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Tabela 4: Distribuição de entrevistados segundo a prática de 

automedicação na presença ou não de plano de saúde e de acordo com 

grupo. 

PLANO DE 

SAUDE 

GRUPO 01 GRUPO 02 

SIM 26,19% 65,22% 

NÃO 73,81% 34,78% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=26,88  P= 0,000* 

 

Tabela 5: Distribuição de entrevistados segundo prática de automedicação, 

grupo e raça. 

RAÇA GRUPO 01 GRUPO 02 

BRANCA 17,86% 31,52% 

NEGRA 21,43% 15,22% 

PARDA 53,57% 46,74% 

AMARELA 4,76% 4,35% 

NS/NR* 2,38% 2,17% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=4, 646  P = 0, 3451 

*NS / NR: Não sabe, não respondeu. 
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Tabela 6: Distribuição dos entrevistados quanto à prática de 

automedicação e segundo escolaridade e grupo. 

ESCOLARIDADE GRUPO 01 GRUPO 02 

ALFABETIZADO 1,19% 2,17% 

1º GRAU 29,76% 10,87% 

2º GRAU 58,33% 39,13% 

SUPERIOR 

INCOMPLETO 

8,33% 16,30% 

SUPERIOR 

COMPLETO 

2,39% 31,53% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=34,62  P = 0,000* 

Teste exato 

 

Tabela 7: Distribuição dos entrevistados quanto à prática de 

automedicação e segundo escolaridade do chefe da família e grupo. 

ESCOLARIDADE GRUPO 01 GRUPO 02 

ALFABETIZADO 1,19% 3,26% 

1º GRAU 32,14% 4,35% 

2º GRAU 34,52% 26,08% 

SUPERIOR 

COMPLETO 

4,77% 53,27% 

NS/NR* 27,38% 13,04% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=34,62  P=0,000* 

Teste exato 

*NS / NR: Não sabe, não respondeu. 
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Tabela 8: Distribuição de entrevistados segundo prática de automedicação 

e renda per capita com subdivisão pelo grupo. 

RENDA 

PERCAPITA 

GRUPO 01 GRUPO 02 

ATÉ 0,5 

SALARIO 

MÍNIMO 

52,38% 4,35% 

DE 0,6 A 1,0 

SALÁRIO 

MÍNIMO 

36,91% 6,52% 

DE 1,1 A 1,5  

SALÁRIOS 

MINIMOS 

3,57% 6,52% 

1,6 OU MAIS 

SALÁRIOS 

MÍNIMOS 

2,38% 64,13% 

NS/NR* 4,76% 18,48% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=104,4  P=0,000* 

*NS / NR: Não sabe, não respondeu. 
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Tabela 9: Distribuição do gasto individual do entrevistado com 

medicamentos no mês anterior à entrevista, segundo grupo. 

GASTO 

INDIVIDUAL 
GRUPO 01 GRUPO 02 

ATÉ R$ 10,00 

REAIS 
38,04% 15,62% 

DE R$11,00 A       

R$ 50,00 

REAIS 

36,86% 32,81% 

DE R$51,00 A 

R$100,00 

REAIS 

14,51% 16,40% 

DE R$101,00 A     

R$ 150,00 

REAIS 

3,53% 3,52% 

DE R$ 151,00 A     

R$ 200,00 

REAIS 

3,92% 7,82% 

DE R$ 201,00 

OU MAIS 
1,96% 12,50% 

*NS / NR 1,18% 11,33% 

TOTAL 100% 100% 

χ2 =46,45  P = 0,000* 

*NS / NR: Não sabe, não respondeu. 
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Tabela 10: Distribuição do número de especialidades farmacêuticas 

utilizadas na prática da automedicação de acordo com grupo do 

entrevistado 

NÚMERO DE 

ESPECIALIDADES 

TERAPÊUTICAS 

GRUPO 01 GRUPO 02 

1  

ESPECIALIDADE 
82,14% 88,04% 

2  

ESPECIALIDADES 
15,48% 8,69% 

3  

ESPECIALIDADES 
2,38% 3,27% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=1,991  P=0,4329 

 

Tabela 11: Distribuição das classes farmacológicas mais utilizadas pelos 

entrevistados na prática da automedicação, segundo grupo. 

CLASSE 

FARMACOLÓGICA 
GRUPO 01 GRUPO 02 

ANALGÉSICOS 48,04% 40,57% 

ANTIIFLAMATÓRIOS 21,57% 29,24% 

ANTIBIÓTICOS 13,72% 8,49% 

ANTIPARASITÁRIOS 1,96% 0,94% 

CONTRACEPTIVOS 3,93% 00% 

VITAMINAS 1,96% 4,72% 

ANTIGRIPAIS 5,88% 7,55% 

OUTROS 2,94% 8,49% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=11,84  P=0,0966* 
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Tabela 12: Distribuição dos analgésicos mais utilizados na prática da 

automedicação, segundo grupo do entrevistado. 

ANALGESICOS GRUPO 01 GRUPO 02 

DIPIRONA 79,6% 69,77% 

PARACETAMOL 20,40% 30,23% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=7,01  P=0,0081* 

 

Tabela 13: Distribuição dos antiinflamatórios mais utilizados na prática da 

automedicação, segundo grupo do entrevistado. 

ANTIINFLAMATÓRIOS GRUPO 01 GRUPO 02 

DICLOFENACO 86,36% 80,65% 

OUTROS 13,64% 19,35% 

TOTAL 100% 100% 

χ2=0,2985  P=0,7195 

 

Tabela 14: Distribuição das entrevistas segundo motivação para 

automedicação de acordo com grupo e sexo do entrevistado. 

MOTIVAÇÃO 

PARA 

AUTOMEDICAÇÃO 

GRUPO 01 GRUPO 02 

 MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 

CEFALEIA 22,22% 52,63% 45,83% 43,18% 

DOR NA COLUNA 29,63% 7,02% 18,75% 11,36% 

GRIPE 25,93% 17,54% 12,5% 22,73% 

DISMENORREIA 0% 8,77% 0% 6,82% 

CONTRACEPÇÃO 0% 7,02% 0% 0% 

AMIGDALITE 0% 7,02% 6,25% 2,27% 

OUTROS 22,22% 00% 16,67% 13,64% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

χ2=9,782  P=0,134 (Razão de verosemelhança- teste χ2 

modificado) 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
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ANEXO C: Questionário 
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