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RESUMO

O número de intoxicações por administrações de medicamentos vem provocando grande preocupação na saúde pública. Estas intoxicações 
podem ser advindas das facilidades em que os pacientes têm de adquirirem as medicações over-the-counter (OTC). Esses medicamentos são 
considerados de uso seguro, porém há uso abusivo destes, o que estabelece uma intoxicação medicamentosa. OBJETIVO: Tivemos como objetivo 
descrever e analisar a assistência farmacêutica nas intoxicações por automedicação. METODOLOGIA: Tratou-se de um estudo do tipo 
bibliográfico, descritivo e exploratório. O passo seguinte foi leitura exploratória das publicações em bancos de dados virtuais, BVS e Scielo. Os 
critérios de inclusão foram artigos publicados na íntegra que retratassem a temática indicadas nos bancos de dados nos últimos 5 anos.  
RESULTADOS/DISCURSSOES: Entretanto, o profissional farmacêutico assim como outros profissionais da área da saúde possui o dever de orientar 
a população. Assim a atenção farmacêutica tem como responsabilidade promover ações que alerta a população sobre a prática da 
automedicação que vem se tornando um problema de saúde pública, por ser uma prática comum entre grande parte da população, onde ocorre 
aumento dos casos de intoxicações. De acordo com um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a automedicação não é 
praticada apenas pelos chamados leigos, o estudo apontou que 72,5% dos universitários das áreas de farmácia, enfermagem, odontologia e 
outros, praticam a automedicação. Outro resultado importante foi a prevalência de 21,3% de reações adversas desses medicamentos.  
CONCLUSÃO: Contudo, a atenção farmacêutica colabora para a diminuição e prevenção dos possíveis problema e prejuízo que é a automedicação 
traz a esses pacientes. O profissional farmacêutico é de suma importância para evitar o uso indevido de medicamentos, visto que orientado de 
maneira correta, o paciente estará mais preparado para fazer o uso correto das medicações.
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