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Resumo

Objetivo – Abordar a automedicação entre graduandos de Enfermagem, associado aos problemas de saúde. Objetivou-se uma avaliação da
incidência, conhecimento dos medicamentos e os fatores de risco. Métodos – Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter quantitativo,
realizado com 89 graduandos de Enfermagem de uma universidade particular de São Paulo, Universidade Paulista (UNIP), que responderam
o questionário, caracterizando o perfil e a prática da automedicação. Resultados – Mostrou-se que esta prática ocorre em 65,17% dos gra-
duandos de Enfermagem, 43,82% costumam indicar medicamentos a outras pessoas, a droga prevalente de uso são os analgésicos, anti-in-
flamatórios, antibióticos e antitérmicos justificando seu uso pelo conhecimento da patologia acometida, 52,81% fazem uso sob orientação
própria, 86,51% não apresentaram qualquer tipo de reação adversa pelo uso da automedicação e 86,52% acreditam que a automedicação
pode mascarar doenças. Conclusão – Este estudo evidenciou que a prática da automedicação foi elevada entre os graduandos, sendo ne-
cessária uma abordagem sobre a temática e explicitar aos graduandos os fatores de risco e a necessidade de avaliação e prescrição médica,
fundamentado no código de ética profissional.

Descritores: Automedicação; Enfermagem; Estudantes de Enfermagem; Uso de medicamentos

Abstract

Objective – To cover self-medication among nursing graduates, associated to health problems. The study aimed at the evaluation of the in-
cidence, knowledge of the medications and risk factors. Methods – It is a field search of quantitative character, performed with 89 nursing
graduates from a private university in São Paulo, University Paulista (UNIP), who answered the questionnaire, characterizing the profile and
practical the self-medication. Results – It has been found that this practice occurs with 65,17% of the nursing graduates, 43,82% indicate
medicaments to others people, the prevalent drug of use is the analgesics, anti-inflammatory, antibiotics and antipyretics justifying its use
by knowledge of the pathology involved, 52,81% they use under the guidance itself, 86,51% did not show any adverse reaction by the use
of self-medication and 86,52% believe that self-medication can mask illnesses. Conclusion – This study it evidenced that the practical one
of self-medication was elevated between the graduates, being necessary to approach the topic and explain to the graduates the risk factors
and the need for a medical evaluation and prescription, based on the professional ethics code.

Descriptors: Self-medication; Nursing; Students, nursing; Drug utilization

Introdução

A automedicação é a seleção e o uso de medicamentos
por pessoas para tratar doenças autodiagnosticadas ou
sintomas e deve ser entendida como um dos elementos
do autocuidado. O mesmo documento define automedi-
cação responsável como: a prática pela qual, indivíduos
tratam seus problemas de saúde com medicamentos apro-
vados e disponíveis para serem adquiridos como indicado1. 

Esta prática é bastante difundida não apenas no Brasil,
mas também em outros países, em decorrência dos sis-
temas de saúde precários, que acabam por induzir os
pacientes a recorrerem a meios não corretos para o alívio
de sintomas que os afligem2.

A automedicação não está restrita somente aos leigos,
por outro lado é uma prática muito difundida entre os
profissionais de saúde, sendo enfermeiros e médicos mais
vulneráveis à dependência de certas drogas por terem li-
vre acesso a elas em sua jornada de trabalho3. Os mesmos
têm consciência dos riscos, no entanto os ignora por
estar constantemente envolvidos em ambiente hospitalar
sentindo-se seguros em se automedicar bem como a ou-
tros que fazem parte do seu convívio social. Sem consi-
derar o risco, a automedicação com mais de um grupo
de medicamentos foi praticada por 88% dos estudantes
de Enfermagem, de três faculdades de João Pessoa (Pa-
raíba, Brasil)4.

No entanto, a utilização inadequada e a prescrição er-
rônea de medicamentos podem tornar difícil a detecção
de doenças, pois as complicações são verificadas em
longo prazo, fazendo com que não se percebam efeitos
indesejáveis que a automedicação pode acarretar5.

A disponibilidade de medicamentos em estabeleci-
mentos farmacêuticos, a propaganda de indústrias far-
macêuticas e pelos sites de vendas da internet favorece a
automedicação, já que este processo de compra é facili-
tado através da isenção da prescrição ou de receitas pre-
gressas sendo imprescindível o uso racional. A World
Health Organization6 (2002) diz que há uso racional
quando os pacientes recebem medicamentos apropriados
às suas necessidades clínicas, em doses que atendam às
suas próprias necessidades individuais, por um período
de tempo adequado e ao menor custo para eles e sua
comunidade.

O impacto do uso de medicamentos em uma sociedade
tem várias facetas. Por um lado, os medicamentos podem
aumentar a expectativa de vida, erradicar certas doenças,
trazer benefícios sociais econômicos, e por outro lado
podem aumentar os custos da atenção à saúde se utili-
zados inadequadamente e ou levar à ocorrência de rea-
ções adversas7. As reações se tornam o grande problema
da automedicação. De acordo com a World Health Or-
ganization8 (1998), reação adversa a medicamento (RAM)
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é definida como sendo qualquer evento nocivo e não in-
tencional que ocorreu na vigência do uso de um medi-
camento, utilizado com finalidade terapêutica, profilática
ou diagnóstica, em doses normalmente recomendadas.
Os números dos últimos sete anos mostram que as rea-
ções adversas são responsáveis por cerca de 55% dos re-
gistros na unidade brasileira de farmacovigilância9. Es-
tima-se que cerca de 3% a 8,4% das internações em
enfermarias de Medicina Interna são relacionadas com
RAM10.

Assim, é importante abordar outro conceito a ser tra-
tado, que está relacionado com o uso indiscriminado de
medicamentos fitoterápicos, que no conceito de muitos
usuários são inofensivos à saúde e não apresenta contra-
indicações. No ponto de vista do estudo e a citação de
alguns autores é um conceito equivocado, pois, estudos
realizados mostram que reações adversas fazem-se pre-
sentes causando reações intrínsecas que são aquelas ine-
rentes a constituição química e reações extrínsecas, oca-
sionadas pelas falhas durante o processo de fabricação e
que, tem ocorrido com maior frequência devido ao au-
mento do interesse populacional11. Desta forma o estudo
teve como objetivo identificar a prática da automedica-
ção, e a prevalência dos medicamentos utilizados pelos
graduandos. Mediante o resultado justifica a necessidade
de um trabalho educativo com a população pesquisada. 

Métodos

Estudo de campo com abordagem descritiva quantita-
tiva. A pesquisa foi realizada na Universidade Paulista
(UNIP), com amostra de 89 graduandos de 125 que esta-
vam ausentes no momento da aplicação do questionário,
totalizando 71,20% de pesquisados. Todos regularmente
matriculados no 8º semestre do curso de Enfermagem,
período vespertino e noturno. Os demais semestres não
estão inclusos na pesquisa, por não terem completado a
grade curricular.

Os alunos foram abordados nos intervalos de aula du-
rante o período letivo de setembro a outubro de 2009. O
instrumento de coleta de dados se constituiu de um ques-
tionário aberto e fechado composto por 10 questões,
onde o pesquisado é caracterizado quanto ao sexo, idade
e peso. Tratou sobre a temática da automedicação em
sua rotina, tipos de medicamentos mais utilizados, motivo
pelo qual faz uso e se há indicação destes para com ou-
tros indivíduos.

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa
da UNIP e aprovado sob o nº 349/09. Toda pesquisa foi
desenvolvida mediante esclarecimentos gerais aos parti-
cipantes e, estes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde.

Os dados foram analisados de forma estatística e per-
centual, sendo tabulado em gráficos e tabelas.

Resultados e Discussão

Os dados foram analisados de forma percentual esta-
tístico e tabulados em gráficos, tabelas e tratados descri-
tivamente, e associado a citações de referências da pes-
quisa bibliográfica.

Destacou-se a predominância do sexo feminino, algo
justificável devido ao fato das turmas do curso de Enfer-
magem serem compostas, em grande número pelo sexo
feminino12 (Gráfico 1). De acordo com estudo realizado
pelo Ministério da Saúde, observou-se que 90,91% da
equipe de enfermagem do programa saúde da família
são compostas pelo sexo feminino13.

Segundo a Tabela 1, do total de alunos pesquisados
65,17% têm o hábito de automedicar-se e 23,59% en-
traram em contradição, pois afirmam que não se auto-
medicam, porém no Gráfico 2 sinalizam os tipos de dro-
gas que fazem uso. Seis estudos que evidenciaram os
índices da automedicação entre estudantes de cursos da
área da saúde, a Enfermagem apresenta resultados entre
72% e 91,2%, isto é, alta incidência14. Tais achados são
preocupantes e devem ser discutidos com a população
envolvida com vistas à responsabilidade dos profissionais
que devem servir de modelo de autocuidado para seus
clientes, fundamentado do principio ético de sua res-
ponsabilidade, associado aos conhecimentos que adqui-
rem sobre os efeitos das drogas sobre o organismo.

Tabela 1. Graduandos de Enfermagem que se automedicam,
indicam medicamentos e acreditam que fitoterápicos
não possuem contraindicações. São Paulo-SP, 2009

  
Indicam

Fitoterápicos
  Automedicam-se não possuem
  

medicamentos
contraindicação

  Sim 65,17% 43,82% 26,97%
  Não 11,24% 53,94% 66,29%
  Nada – 2,24% 6,74%
  Contradição 23,59% – –

  Total 100% 100% 100%

Além disso, 43,82% costumam indicar medicamentos
a outras pessoas. Considerou-se este índice alto, sendo
uma prática ilegal de acordo com o Código de Ética de
Enfermagem, segundo Art. 48 o enfermeiro não pode
prescrever medicamentos exceto os previstos em legisla-
ção vigente e em caso de emergência15 e pelo Art. 30
administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga
e sem certificar-se da possibilidade dos riscos16.

Segundo a Resolução COFEN nº 271 a prescrição me-
dicamentosa pelo enfermeiro somente é assegurada pela
legislação profissional quando fundamentada nos Pro-
gramas de Saúde Pública ou em rotinas institucionais,
mediante protocolos elaborados pela Instituição ou pelo
Ministério da Saúde, até que se decida sobre o mérito da
questão judicial17. Avaliando o conhecimento dos gra-
duandos sobre fitoterápicos, 66,29% acreditam que estes
medicamentos não possuem contraindicação, como mos-
tra a Tabela 1. Estudos com medicamentos fitoterápicos
mostram que reações adversas fazem-se presentes cau-
sando toxidez, adulterações e sinergismos18.

Quanto aos tipos de medicamentos que fazem uso,
destacaram-se os: analgésicos, anti-inflamatórios, anti-
bióticos e antitérmicos (Gráfico 2). Observou-se também
uma taxa de uso de medicamentos controlados sem pres-
crição médica, sem levar em conta que a droga tem um
grau de dependência e de tolerância mais elevados que
drogas comuns19. Segundo estudo, analgésicos, antitér-
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micos e anti-inflamatórios não hormonais (AA) estão
entre os medicamentos mais amplamente utilizados por
adultos e crianças, com ou sem prescrição médica20.

Quanto ao uso de drogas analgésicas, estas produzem
menos efeitos adversos em relação aos sistemas circula-
tório e respiratório e tem pequeno potencial de abuso
quando comparado a outros analgésicos narcóticos21. 

No caso dos antitérmicos, alguns dados indicam que a
dipirona sódica possui mecanismo de ação central e pe-
riférico combinados22. Nos antibióticos, utilizado como

base o princípio ativo penicilina, tem como mecanismo
de ação 50% de seu composto benzilpenicilina ligado
às proteínas plasmáticas. Distribui-se amplamente pelos
vários tecidos do organismo. Os níveis mais elevados
são encontrados nos rins, e em menores concentrações
no fígado, pele e intestinos. A benzilpenilicina penetra
em todos os outros tecidos e no líquor, em menor grau.

Segundo o Gráfico 3, o motivo pelo qual o graduando
faz uso da automedicação é o conhecimento da patolo-
gia, ação da droga e alívio rápido dos sintomas apre-
sentados. Nota-se que o graduando demonstra possuir

Gráfico 1. Perfil dos acadêmicos de Enfermagem em relação ao sexo.
São Paulo-SP, 2009

Gráfico 2. Tipos de medicações que se faz uso. São Paulo-SP, 2009

Gráfico 3. Motivo para a prática da automedicação. São Paulo-SP,
2009

Gráfico 4. De quem o graduando recebe orientação para a prática da
automedicação. São Paulo-SP, 2009

Gráfico 5. Graduandos que apresentaram algum tipo de reação 
adversa após automedicar-se. São Paulo-SP, 2009

Gráfico 6. Graduandos que acreditam que a automedicação pode
mascarar doenças. São Paulo-SP, 2009 



conhecimento sobre seu estado fisiopatológico e ação
farmacológica, não precisando passar por uma consulta
para receber uma nova prescrição medicamentosa,
sendo sujeito a sanções jurídicas fundamentadas em seu
código de ética, embora ainda não tenha a sua creden-
cial como profissional. Deve-se ressaltar que esta prática
poderá desenvolver a dependência química ou outros
danos que o dificultem ao exercício de sua profissão,
causando risco de origem gastrintestinal como náuseas,
vômitos, dor epigástrica, constipação intestinal até rea-
ções mais graves como anemia hemolítica, insuficiência
renal em pacientes desidratados e inibição da agregação
plaquetária devido ao uso de anti-inflamatórios não-es-
teróides (AINES)23. Em função do aumento e da facilidade
de conhecimento obtido na escola e na profissão de en-
fermagem, e da intenção do próprio cuidado pelo pro-
fissional, a automedicação é uma realidade que tende a
elevar-se. Ainda assim entende-se a conduta da auto-
medicação, respaldada pela cognição e atuação em
saúde e enfermagem, com tendência a ampliar-se a ou-
tros tipos de drogas - como os psicotrópicos – e tornar-
se abusiva24.

Identificou-se no Gráfico 4 que 52,81% dos graduan-
dos de Enfermagem fazem uso da automedicação sob
orientação própria e 19,10% utilizam medicações atra-
vés de receitas anteriores, o que também não deixa de
ser automedicação. 

Do total de alunos pesquisados, 86,51% não apresen-
taram qualquer tipo de reação adversa pelo uso da auto-
medicação (Gráfico 5). Talvez isto justifique a continua-
ção da prática, já que não acarreta, na maioria dos casos,
nenhum dano percebível à saúde, no primeiro momento,
visto que as complexidades surgirão a longo prazo. A
porcentagem menor dos avaliados que apresentam algum
sintoma, pode não identificar a reação adversa ao medi-
camento, pois não diferenciam dos sinais e sintomas da
doença e por se tratar de um assunto pouco discutido
durante sua formação, que consequentemente, acarreta
no aumento do índice da automedicação. 

Perguntado se a automedicação pode mascarar doen-
ças, 86,52% responderam que sim (Gráfico 6). Isso mostra
que, embora relatem conhecimento do risco desta prá-
tica, ainda fazem uso sabendo que pode desencadear
fatores relacionados e que podem desenvolver algum
tipo de patologia.

Portanto, a automedicação é uma prática que atinge
toda a população desde o leigo até os profissionais de
saúde que é um fato de grande importância que deve
ser dado uma atenção maior, talvez com uma aborda-
gem dos riscos que podem acarretar durante o período
de graduação, para que o futuro profissional possa
atentar a população do risco desta prática. Observou-
se ainda, que, o índice de consumo de analgésicos
são altos nos campus pesquisados, sendo importante
repassar que a dor é um mecanismo de defesa impor-
tante, porque indica à pessoa que algo está errado,
sendo assim, necessária uma abordagem mais profunda
a respeito deste quinto sinal vital, tão importante
quanto os outros e deve sempre ser avaliada num am-
biente clínico, para se empreender um tratamento ou
conduta terapêutica25.

Conclusão

Este estudo evidenciou que a prática da automedicação
em graduandos de enfermagem é elevada, sendo maior
a prevalência do sexo feminino devido à uma questão
histórica e social.

O motivo pelo qual a prática é existente é que o gra-
duando acredita ter conhecimento de sua patologia, co-
nhecimento da ação da droga e do alívio rápido dos sin-
tomas apresentados, e a indicação na maioria dos casos
é própria. O analgésico seguido do anti-inflamatório fo-
ram os medicamentos mais administrados. Outro dado
alarmante é que os graduandos acreditam que fitoterápi-
cos não têm contraindicação e que a prática da autome-
dicação pode mascarar doenças, porém o estudo evi-
denciou que grande parte fazem indicação de
medicamentos a outras pessoas, considerando-se este
número alto, já que quase atinge a metade dos estudan-
tes. Talvez isso justifica-se devido ao baixo índice de rea-
ções adversas e de complicações que são verificadas a
longo prazo.

Assim, a automedicação torna-se um problema de
grande proporção com várias questões inseridas e apa-
rentemente como uma prática de difícil controle. A única
forma de reverter esta situação é a orientação dos gra-
duandos, com uma abordagem maior sobre os riscos gra-
víssimos que esta prática pode acarretar em campanhas
educativas e nos cursos de graduação de Enfermagem
ministradas na disciplina de farmacologia e bioética,
dando continuidade a problemática deixando explícito
que a automedicação é um recurso amplamente acessí-
vel, porém os conhecimentos adquiridos no curso não
habilitam o indivíduo a esta prática, sem qualquer orien-
tação médica, com uma abordagem específica, com se-
gurança e confiabilidade. 
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