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RESUMO

A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, cujo tratamento se dá por analgesia. Os medicamentos analgésicos são divididos em 
dois grupos, os opioides e não opioides. Esses últimos são utilizados em dores de grau leve à moderado. Devido à satisfação percebida ao uso 
neste sintoma referido, esses medicamentos são utilizados de forma indiscriminada, intensificando os danos que podem ocasionar. Problema: O 
uso indiscriminado de analgésicos é uma realidade associada ao surgimento das dores, sintoma comum à população acadêmica. Objetivo: 
Verificar o uso de analgésicos por estudantes universitários sem indicação médica, além de relatar a frequência e a correlação com a carga 
horária trabalhada. Método: Realizou-se pesquisa descritiva com aplicação de questionário semi-estruturado, com observância na Resolução 
466/2012, sob o CAAE 02148418.6.0000.5284. Os dados foram analisados por programa de estatística excel e google docs, onde após extrato das 
análises, promoveu-se a discussão. Resultados: Obteve-se 277 respondentes, sendo que 73,3% são mulheres e a maioria jovens com até 30 anos. 
Dos participantes 82,31% fazem uso de analgésico de forma indiscriminada e 80,14% trabalham até 8h diárias. Dos 92 participantes que disseram 
fazer uso de bebidas alcoólicas e 28,26%  destes fazem uso de medicamento de uso contínuo. Dor de cabeça, seguido de cólica menstrual, dor nas 
costas, dor nas pernas e dor intestinal, são as cinco maiores queixas de tipos de dores. Dos 228 participantes, 54,82% fazem uso sempre que 
sentem a dor, embora não saibam precisar o tempo que fazem o uso ou a repetição do mesmo. Poucos, 3,25% perceberam reações adversas, 
sendo enjoo, inchaço, reação alérgica e sonolência, as mais comuns. Em 53,07%, disseram que procuram médico perante a dor, demais disseram 
que se orientam pelo balconista, amigos e familiares, e por último o farmacêutico. Discussão: O uso e a intensidade da utilização de analgésicos 
de forma indiscriminada é uma constância na população acadêmica, o que acarreta sérios prejuízos à saúde desses usuários. Há um agravamento 
dos sintomas de dores quando se compara os entrevistados que trabalham aos que não trabalham. A dor intensa foi responsável por mais de 60% 
do estímulo para uso indiscriminado. Não houve coerência na resposta da frequência de uso do medicamento analgésico, pois ao mesmo tempo 
que responderam que raramente fazem uso indiscriminado, também não souberam precisar o tempo de uso ou de repetição desse fato. O 
consumo de bebidas alcoólicas com medicamentos é expressivo e isso inclui àqueles de uso contínuo. Todas as ocorrências percebidas pelo uso 
indiscriminado de analgésicos indicam números expressivos e preocupantes à saúde pública. São variados os tipos de medicamentos relatados 
que, embora, do grupo dos analgésicos, ou relaxantes musculares ou até mesmo anti-inflamatórios não esteroidais, são ocasionadores de reações 
adversas e podem, por associação medicamentosa, interagir de forma negativa, potencializando efeitos colaterais. Assim ao analisar que há uso 
indiscriminado do uso de analgésicos pela população acadêmica, uma observação pertinente aos resultados, se refere aos diversos modos de 
conscientização da população que devem ser intensificados.
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