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RESUMO

A automedicação é o ato de consumir medicamentos por conta própria ou por indicações de terceiros não capacitados, prática bastante comum 
em todo o mundo. Aliás, se todos os pacientes fossem ao médico para adquirir uma prescrição de dipirona ou paracetamol para aliviar uma dor 
de cabeça casual, o sistema de saúde se tornaria um caos. Porém, as estatísticas apontam que a população brasileira não possui conhecimento 
suficiente sobre medicamentos que possibilite uma automedicação dita “responsável”. Assim, são necessárias avaliações sobre a automedicação 
entre os universitários, para que medidas sejam estabelecidas para evitar possíveis danos causados por essa prática quando de maneira indevida, 
constando essa como uma prática perigosa, porém rotineira em todo o mundo. Assustadoramente, os medicamentos são uma das maiores 
causas de intoxicação, podendo resultar até em morte, é extremamente importante o estudo da ocorrência e perfil de automedicação dos 
estudantes de graduação, para que medidas que promovam a informação sobre os riscos dessa prática sejam tomadas e esses riscos reduzidos. 
Este trabalho visou avaliar a ocorrência e perfil da automedicação em estudantes de graduação de uma Faculdade de Manaus-AM e assim estudar 
o perfil dos alunos de graduação que se automedicam, analisando as principais classes de medicamentos utilizadas na automedicação, verificando 
riscos específicos das automedicações.  Conduzido nas áreas comuns da Faculdade Estácio do Amazonas Unidade Constantino Nery na cidade de 
Manaus-AM. Foram abordados 100 (cem) alunos de graduação, de diferentes cursos, os questionários foram aplicados após assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido. Os alunos de graduação da área da saúde estudados foram prevalentemente da enfermagem (30%), isso 
porque o número de alunos deste curso é muito maior que os demais na Faculdade estudada, mas houve participação intensa de outros cursos 
como educação física, farmácia, biomedicina e todos os outros cursos da saúde da Instituição. Entre os estudantes que responderam o 
questionário, maior parte tinha idade entre 19 e 25 anos (56%), entretanto, houve participação de todas as faixas etárias. Além do mais, o sexo 
feminino representou (65%) dos participantes. O fato de mulheres praticarem mais a automedicação foi constatada ainda em estudos, 
provavelmente devido ao fato de mulheres sentirem mais dores de cabeça, enxaquecas, e a utilização de relaxantes musculares e analgésicos 
para alívio de dores durante a menstruação. No estudo apenas (36%) relataram utilização dessa prática nas últimas duas semanas. Uma parcela 
significativa (37%) relatou que se sentiu mal após consumir algum tipo de medicamento, indicando claramente os perigos da automedicação 
indiscriminada, sem auxílio de um profissional adequado. Os medicamentos mais utilizados por automedicação nas duas semanas anteriores ao 
questionário foram dipirona (20%) analgésico e antitérmico, ibuprofeno (16%) anti-inflamatório não esteroidal e dipirona + adifenina + 
prometazina (14%). O princípio ativo que mais causou desconforto, segundo os participantes, foi dipirona (20%), visto que comumente pode 
causar queda de pressão arterial, sonolência, enjoos e náuseas. Entre os efeitos adversos mais relatados, estão enjoos e náuseas (17%), 
batimentos cardíacos irregulares (15%), alergia (11%) e tonteira (9%). Apontando-se assim que há automedicação irracional no ambiente do 
ensino superior, as informações dos riscos que os medicamentos podem causar e a divulgação de relatos reais através de folhetos, palestras 
deveriam ser realizadas no ambiente estudantil constantemente, visto que muito se conhece acerca dos benefícios dos medicamentos, mas 
pouco é discutido sobre os danos temporários e ou irreversíveis e até mesmo a morte que eles podem causar.
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