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RESUMO

A automedicação é uma prática bastante disseminada que consiste no ato de consumir medicamentos por conta própria ou por indicações de 
indivíduos não capacitados. Contudo, a mesma se faz presente em quaisquer situações, seja para reduzir dores de cabeça, processos diarreicos, 
crises alérgicas, entre outros. O uso de descongestionante nasal é bastante comum na sociedade e possui alto poder de vício, que pode acarretar 
danos permanentes, por exemplo, na mucosa nasal. Logo, essa classe de medicamentos foi escolhida para o presente estudo, por ser um produto 
de utilização fácil e rotineira entre jovens e adultos em caso de entupimento nasal, podendo desenvolver dependência medicamentosa, que pode 
acarretar problemas graves, como necrose tecidual nas narinas. O objetivo do estudo foi a avaliação do uso de descongestionantes nasais em 
estudantes de graduação de uma Faculdade de Manaus-AM. Foram abordados 115 (cento e quinze) alunos de graduação, de diferentes cursos, 
com questionário que foi aplicado após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os resultados demonstraram que 72% dos 
alunos de graduação não utilizam/utilizaram descongestionante nasal e 28% fazem uso desse medicamento. Dentre os que utilizam o 
descongestionante nasal, apenas 16% se consideram dependentes; 34% desses já utilizaram outros medicamentos nasais para o incomodo 
respiratório, 66% comprou o descongestionante nasal sem prescrição. A grande maioria utilizou esse medicamento por automedicação, ao passo 
que apenas 38% utilizou o medicamento durante 7 dias pela indicação do médico. Ainda, 72% seguiram a orientação da bula, o que 
provavelmente influenciou que 94% não fez uso de álcool após a utilização do descongestionante nasal. Por ser um medicamento de venda livre, 
muitos desconhecem os potenciais efeitos adversos que podem ser acarretados pelo seu uso contínuo, o que corrobora com os 81% dos 
estudantes que afirmaram que não é perigoso o uso do descongestionante nasal. Em relação à utilização de descongestionante nasal, 11% 
responderam que utilizam para rinite alérgica, 44% quando estão com coriza, pois 48% relatam sentir alívio alguns segundos após a aplicação do 
medicamento e 53% não sentiu sintoma algum após a utilização do medicamento. A utilização pela maioria dos estudantes foi por mais de 15 dias 
(48%) e 32% com pouca frequência.  Além disso, 75% dos alunos responderam que não utilizam chás para aliviar incômodos nasais. Desta forma, 
é importante observar que a automedicação existe entre os universitários até mesmo da área da saúde, para que medidas sejam estabelecidas 
com o intuito de evitar possíveis danos causados pelo uso incorreto dos descongestionantes nasais, as informações dos riscos que os 
medicamentos podem causar e a divulgação de relatos reais através de folhetos, palestras deveriam ser realizadas no âmbito estudantil, devido 
ao  fato de muitos conhecerem acerca dos benefícios dos medicamentos, mas pouco é discutido sobre os danos temporários e ou irreversíveis 
que os mesmos podem causar.
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