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Introdução

    Diante das enfermidades, os profissionais da
área da saúde apresentam ações e reações 
traduzidas em práticas terapêuticas que buscam 
o restabelecimento e, posteriormente, a 
preservação da saúde. Dentre os diversos 
recursos utilizados, destaca-se a utilização de 
medicamentos como forma de reencontro do 
bem estar físico e mental do homem [1]. No 
setor de saúde, os medicamentos representam 
um instrumento essencial para a capacidade 
resolutiva dos serviços prestados, representando 
o segundo maior gasto dentro do Sistema Único 
de Saúde (SUS), perdendo apenas para os 
recursos humanos [2]. 
    Os medicamentos comercializados no país 
são organizados basicamente em dois grupos: as 
especialidades farmacêuticas dispensadas nas 
farmácias e/ou drogarias mediante a 
apresentação da prescrição médica ou 
odontológica; e os produtos 
vendidos/dispensados sem a receita médica ou 
odontológica [3]. Estes últimos são chamados 
de medicamentos de venda livre (VL), e, 
reconhecidos internacionalmente pela sigla 
OTC (“Over-The-Counter” – “Sobre o 
Balcão”). No Brasil os medicamentos de VL são 
regulamentados pela RDC nº 138 da ANVISA, 
de 29 de maio de 2003, listando os mesmos
através do GITE (Grupos e Indicações 
Terapêuticas Especificadas) [4].
    A automedicação é uma forma comum de 
auto-atenção à saúde, consistindo no consumo 
de um produto com o objetivo de tratar ou 
aliviar sintomas ou doenças percebidos, ou 
mesmo de promover a saúde, 
independentemente da prescrição profissional. 
Para tal, podem ser utilizados medicamentos 
industrializados ou remédios caseiros. A 
automedicação responsável é uma prática pela 
qual o usuário trata as doenças, sinais e 
sintomas utilizando medicamentos aprovados 

para venda sem prescrição médica, sendo estes 
de eficácia e segurança comprovadas quando 
utilizados racionalmente. Sempre que possível, 
o usuário deve ter acompanhamento 
farmacêutico, visto que, cabe a este profissional 
o desenvolvimento de ações de seleção e 
dispensação de medicamentos [5].
    O farmacêutico é o principal responsável pela 
utilização adequada dos medicamentos de VL, 
principalmente os que são fracionáveis. A 
automedicação orientada pelo farmacêutico é 
vista atualmente como uma realidade 
irreversível e já é considerada como parte 
integrante dos sistemas de saúde. Ela permite 
uma maior autonomia por parte da população 
nos cuidados com sua própria saúde e colabora 
com os governos na medida em que evita um 
número insustentável de consultas médicas [6].
    O mercado de produtos OTC movimenta 
aproximadamente R$ 4 bilhões anualmente 
(entre 25 e 30% do mercado total farmacêutico), 
gerando 14.400 empregos diretos e indiretos e 
arrecadou aproximadamente R$ 1,2 bilhões em 
impostos, no ano de 2002. A indústria 
farmacêutica não deve ser uma produtora de 
medicamentos em busca de lucros, mas o foco 
de início de uma política de controle da 
automedicação.
    De acordo com Vilarino et al. [7] e Campos 
et al. [8] há uma tendência da prevalência da 
automedicação entre pessoas com maior grau de 
escolaridade, levando em conta que o 
conhecimento pode dar maior segurança a esta 
prática. Neste trabalho, teve-se por objetivo 
traçar um perfil da automedicação com 
medicamentos de venda livre entre os 
graduandos do primeiro ao sétimo período do 
curso de Farmácia da Universidade Federal de 
Pernambuco, de acordo com um questionário 
aplicado. Além de ressaltar a importância do 
profissional farmacêutico como conhecedor do 
medicamento.



Material e métodos

    Os graduandos de farmácia da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) foram 
escolhidos como grupo de estudo, tentando-se 
fazer algumas inferências a respeito da 
automedicação com medicamentos de venda 
livre com os futuros profissionais de saúde que 
são os principais responsáveis por estes.
    Os dados foram levantados através de um 
questionário fechado, composto por questões 
relacionadas à freqüência de comportamento, 
questões de ocorrência de comportamento e 
questões de alternativas diversas. Os 
entrevistados também assinaram um termo de 
consentimento.
    Os questionários foram aplicados no 
departamento de farmácia da UFPE, entre os 
dias 17 e 20 de novembro de 2008, de maneira 
aleatória, tentando-se obter o máximo de alunos 
de cada período para se ter uma amostra mais 
próxima possível e representativa da população 
(não foi levado em consideração o sexo do 
entrevistado). Como cada período tem em torno 
de 40 alunos e como são 7 (sete) períodos, a 
população de estudo teve aproximadamente 280 
alunos.

Resultados e discussão

    Foram entrevistados 140 alunos (cerca de 
50% da população) divididos da seguinte forma: 
22 do 1º período, 22 do 2º período, 16 do 3º 
período, 20 do 4º período, 23 do 5º período, 21 
do 6º período e 16 do 7º período.
    Dentre os 140 graduandos que responderam o 
questionário, 18 (12,9%) afirmaram se 
automedicar com medicamentos de VL sempre; 
122 (87,1%) responderam às vezes e nenhum 
entrevistado respondeu nunca.
    Os sintomas mais comuns que levam ao 
consumo dos medicamentos de VL e os motivos 
utilizados para justificar a automedicação foram
dor de cabeça (88,6%), gripe/ resfriado (65,7%), 
febre (65%), dor de garganta (43,6%) e cólica 
(37,1%) foram os sintomas mais assinalados. 
No artigo desenvolvido por Damasceno et al.
[9], dor de cabeça (63,5%), dores de modo geral 
(23,9%) e febre (22,1%) apareceram como os 
principais sintomas que levaram os graduandos 
dos cursos de enfermagem, farmácia e 
odontologia à prática de automedicação.
    A indicação de medicamentos por vizinhos, 
amigos e familiares (20,7%) é um problema 
sério, pois geralmente essas pessoas são leigas e 
acreditam que porque tiveram melhora ao se 
automedicar para um sintoma o qual 
apresentaram, o mesmo medicamento vai servir 
para qualquer outra pessoa. O que nem sempre é 
verdade. Ser estudante da área de saúde ficou 

em terceira colocação com 15%, o que já supõe 
que este status influi no consumo dos OTC. 
    O estudo feito por Damasceno et al. [9] 
defende que o grau de escolaridade influencia 
na prática da automedicação, e que esta prática 
se intensifica no decorrer da formação 
acadêmica, sugerindo que o conhecimento 
adquirido durante o curso de graduação dá 
suporte e segurança para fazê-la.
    Mais de 2/3 dos graduandos de Farmácia 
entrevistados alegam que possuem uma 
“farmácia caseira”. Uma das maiores 
preocupações da ANVISA é em controlar a 
propaganda de medicamentos de VL. Tendo 
isso em vista, foi questionado se as propagandas 
exerciam influência na compra destes produtos. 
Quase 70% disseram que não sofrem influência, 
enquanto os demais admitiram sofrer alguma 
influência das propagandas. Isto pode estar 
relacionado ao curso, pois sendo estudante de 
Farmácia, e consequentemente, conhecedor do 
medicamento, pouco importa as tentativas da 
mídia de convencê-los a compra do mesmo.
    Cerca de 82,8% dos graduandos informaram
que indicam medicamentos para amigos, 
parentes ou conhecidos (75,7% - às vezes e 
7,1% - sempre). Inclusive, enquanto respondiam 
ao questionário, alguns entrevistados 
informaram verbalmente que chegam a receber 
telefonemas para tirar dúvidas sobre 
medicamentos desde o início da graduação.
Após concluir a carreira acadêmica, os futuros 
farmacêuticos devem estar aptos ao 
aconselhamento sobre automedicação, mas 
antes da formação, isto não deve ocorrer.
    Como já discutido anteriormente, o 
farmacêutico é o principal responsável em 
fornecer as informações a respeito de 
medicamentos de VL. A respeito da freqüência 
de procura dos entrevistados pelo profissional 
formado, 30,71% dos graduandos afirmaram 
nunca procurar o farmacêutico, talvez pelo fato 
de ser o título que irão adquirir quando 
formados, ou pela dificuldade que alguns 
alegam de encontrá-lo (18,57% afirmaram não
encontrar o farmacêutico quando houve 
necessidade). 
    Foi questionada também a freqüência de 
procura por orientação médica, no intuito de 
comparar a procura do profissional farmacêutico 
em detrimento à procura do profissional médico, 
enquanto 45,71% dos entrevistados procuram 
orientação médica sempre que possível, apenas 
20,71% procuram o farmacêutico. Vilarino et al.
[7] observou no seu trabalho que 14% de 220 
entrevistados alegaram não  procurar o 
profissional médico por não acreditar no 
mesmo, e um dos motivos foi por falta de 
confiança. O profissional farmacêutico é 
responsável por encaminhar o consumidor ao 



médico quando o seu problema não puder ser 
resolvido com medicamentos de VL e outras 
instruções provenientes da atenção 
farmacêutica.

Conclusão

    O tema de automedicação é um assunto sério. 
Medicamentos de VL não estão isentos de riscos 
e complicações e há normas que devem ser 
seguidas pelo usuário, pelo fabricante e pelos 
profissionais de saúde, em especial o 
farmacêutico. 
    Cabe aos profissionais farmacêuticos, os 
atuais e futuros, resgatar o perfil do profissional 
que entra em contato com a população através 
da atenção farmacêutica, valorizando a 
profissão, mostrando que a farmácia é uma 
unidade de saúde, preocupada com o bem-estar 
do seu consumidor/paciente. Sabendo que vão 
se deparar com pessoas que variam entre dois 
extremos, bem informadas e totalmente leigas, 
em relação aos medicamentos que utilizam. Mas 
independentemente do grau de instrução 
possuem uma cultura de consumismo e de que 
“remédio serve para tudo”.
    Sintomas comuns, como dores de cabeça, 
febre e outros, podem ser cuidados com a 
automedicação, desde que responsável. Torna-
se aceitável, portanto, possuir alguns 
medicamentos de VL em casa, mas sempre com 
a cautela de se informar sobre o medicamento, 
pela bula ou profissional habilitado, evitando 
indicações de terceiros e indicar medicamentos 
a outros.
    A automedicação deve ser vista como uma 
aliada para ajudar a prevenir e tratar sintomas e 
males menores que não precisam de consulta 
médica, reduzindo a crescente pressão sobre os 
serviços médicos, principalmente quando os 
recursos humanos e financeiros forem limitados; 
aumentar a disponibilidade dos cuidados com a 
saúde para populações que residam em áreas 
rurais ou remotas, onde o acesso aos serviços 
médicos for difícil; e permitir aos pacientes que 
controlem suas próprias doenças crônicas. Além 
disso, a automedicação gera lucros financeiros e 
empregos: cerca de 80 milhões de pessoas são 
adeptas da automedicação segundo a
Associação Brasileira das Indústrias 
Farmacêuticas (ABIFARMA).
    Sendo assim, não se pode frear essa prática, 
mas minimizá-la através de programas de 
orientação para profissionais de saúde e 
população em geral. Programas de incentivo à 
procura do profissional habilitado (farmacêutico 
ou médico); desenvolvimento de políticas 
públicas para adequação de estrutura e recursos 
humanos em todas as unidades de saúde; 

estímulos de fiscalização apropriadas, da 
divulgação em propaganda e da venda dos 
medicamentos de VL, contribuem para a 
redução desta prática e os danos que podem ser 
causados por ela.
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