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INTRODUÇÃO

A automedicação é a prática de administrar

medicamentos sem a devida prescrição médica,

orientação farmacêutica ou de um profissional

qualificado. Essa prática é realizada por indivíduos não

habilitados que tem como objetivo curar patologias ou

diminuir seus sintomas, porém pode gerar

consequências graves, mascarando doenças,

agravando enfermidades já existentes ou até mesmo

levar o paciente a óbito (MUSIAL et al, 2007).

No Brasil, 77% dos medicamentos são utilizados por

meio de automedicação (CRF SP, 2019).

Os analgésicos, apesar de constituírem o grupo de

medicamentos isentos de prescrição (MIP), devem ser

utilizados com cautela, de preferência para tratar

sintomas e males já conhecidos e diagnosticados,

porque quando utilizados de forma inadequada, podem

causar intoxicação, erros na posologia, interações

medicamentosas, potencialização ou diminuição dos

efeitos do medicamentos.

OBJETIVOS

a) Avaliar através de questionário a incidência da

automedicação e do uso indiscriminado de

analgésicos em diferentes gêneros, idade,

escolaridade e classes sociais.

b) Avaliar os riscos do uso de analgésicos concomitante

a outros medicamentos.

c) Avaliar os riscos do uso indiscriminado de

analgésicos.

d) Evidenciar que o uso abusivo de medicamentos pode

causar diversos problemas à saúde

e) Avaliar se a população sabe descartar os

medicamentos de forma correta.

METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento bibliográfico, onde se

utilizou 30 fontes para obtenção de informações sobre

conceitos de automedicação, riscos do uso

indiscriminado de analgésicos, e problemas

ocasionados pelo uso e descarte inadequado de

medicamentos. A busca dos trabalhos foi realizada em

2021, buscou-se todos os artigos publicados, sem

restrição de período.

Foi utilizado para a pesquisa um questionário

contendo 12 perguntas abertas e fechadas, através da

ferramenta Google Forms. As perguntas incluíam

gênero, idade, escolaridade, estilo de vida,

automedicação de analgésicos por conta própria, a

quantidade de vezes que os indivíduos se medicavam,

se faziam uso de medicamentos de uso contínuo, se

sabiam o modo correto de descartar os medicamentos e

como realizavam o descarte.

A amostra foi constituída por 228 participantes, a

coleta de dados foi realizada de 30/06/2021 a

29/07/2021, a pesquisa ocorreu de forma aleatória.

Os participantes foram informados antecipadamente

sobre os objetivos da pesquisa, e a estes, foi garantido

total anonimato e o direito de participar ou não.

RESULTADOS

Dos 228 participantes, 82% praticam a

automedicação. De acordo com a analise em relação

ao gênero, 67,1% foram mulheres (inclui cisgênero e

transgênero), 31,6% homens (inclui cisgênero e

transgênero) e 1,3% não binário/fluido de gênero,

tendo como faixa etária predominante pessoas com

mais de 30 anos (57,5%).

Conforme os dados do questionário, 82% dos

participantes afirmaram que utilizam analgésicos. Dos

que se medicam sem orientação farmacêutica ou

prescrição médica, 42% utilizam analgésicos pelo

menos 1 ou 2 vezes por semana e 25% utilizam mais

de 3 vezes por semana. Em relação à automedicação

em crianças, 84,6% dos participantes dizem não

automedicar crianças, dos 15% que automedicam,

realizam a prática mais de 3 vezes por semana.

No que se refere a medicamentos de uso contínuo,

54,4% dos participantes afirmaram fazer uso. Dentre

os medicamentos mais utilizados estavam os anti-

hipertensivos.

A pesquisa mostrou que praticantes de atividades

físicas frequentes tendem a praticar automedicação

em menor taxa, possivelmente devido à saúde

beneficiada pelos exercícios físicos.

É importante salientar que mesmo os fármacos de

venda livre podem causar diversos problemas à

saúde, como o ácido acetilsalicílico, que pode causar

hemorragia, anemia, angina, arritmia, falência

congestiva, úlcera e hepatotoxicidade. O uso regular

de analgésicos, especificamente paracetamol e

dipirona, pode levar ao aumento da pressão arterial

em pacientes normotensos ou hipertensos, devido à

inibição da síntese das prostaglandinas, que atenuam

o efeito vasoconstritor de algumas substâncias

endógenas, como angiotensina II, noradrenalina e

vasopressina. As prostaglandinas provocam aumento

da excreção de cloreto de sódio e água. A inibição dos

efeitos das prostaglandinas pelos AINEs pode causar

antagonização dos efeitos redutores da pressão

arterial dos anti-hipertensivos. O aumento da pressão

arterial por parte dos AINEs ocorre por causa da

retenção de líquidos, o que atinge os anti-

hipertensivos.

CONCLUSÃO

O desconhecimento das pessoas em relação aos

efeitos colaterais mostra ser um agravante na saúde,

pois pode gerar efeitos adversos, principalmente no

grupo de indivíduos que faz uso de medicamentos

contínuos concomitante a analgésicos.

A automedicação é frequente, independentemente

da idade ou do grau de escolaridade. As pessoas

cada vez mais buscam se automedicar devido à

facilidade de acesso aos medicamentos ou pela

precariedade do sistema de saúde.

O maior problema da automedicação é os danos

que pode acarretar à vida do indivíduo e ao meio

ambiente.

O presente estudo mostrou que a automedicação

no Brasil é uma prática comum e um problema de

saúde pública, sendo incorporada ao cotidiano da

maioria dos indivíduos, que recorrem aos

medicamentos isentos de prescrição, diante de

qualquer tipo de transtorno e que tende a aumentar

com o envelhecimento populacional, pois os idosos

tendem a ter um maior número de comorbidades.
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