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1.Introdução/Objetivos

Medicamentos são essenciais e tem finalidade profilática, curativa, paliativa ou

para fins de diagnóstico. Quando consumidos sem orientação médica, entretanto,

podem causar efeitos indesejáveis e oferecer sérios riscos à saúde. Automedicação é

o uso de medicamento sem a prescrição, orientação e ou acompanhamento do

médico ou dentista. (ANVISA, 1998). Sua prática influencia uma série de etapas do

sistema de saúde público e privado, e pode alterar substancialmente a vida de quem

a pratica.

Os medicamentos foram os principais agentes de intoxicação humana no Brasil

no ano de 2007 (SINITOX, 2007). A cada 20 segundos, um paciente dá entrada nos

hospitais brasileiros com quadro de intoxicação provocado pelo uso incorreto de

medicamentos (BORTOLON, 2007).

A automedicação é estimulada pela educação, família, publicidade, legislação,

doença não significativa, questões econômicas e a falta de atendimento médico

disponível (SHAILENDRA, 2006).

A automedicação é resultado de um conjunto de fatores, ações e atividades, o

que justifica a necessidade de estudos de diferentes tipos e objetivos para que possa

ser compreendida. A própria Organização Mundial de Saúde considera que os

estudos sobre farmacoepidemiologia devem ser uma prioridade na área da pesquisa:

porém, em países em desenvolvimento os estudos sobre esta temática praticamente

inexistem (LEITE et al. 2008).

Universitários da área da saúde têm maior conhecimento e acesso a

informações sobre medicamentos, seus efeitos e efeitos adversos. Isso não significa

que a automedicação por estes seja correta. Há abuso de drogas ilícitas, álcool,

tabaco e medicamentos, e ainda existe a combinação entre eles. Uma autoconfiança

exagerada dos alunos da área da saúde nos primeiros anos da graduação pode levar

ao diagnóstico e automedicação incorretos.
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Os estudantes da área da saúde são os futuros responsáveis pelo atendimento

à saúde da população. Seu comportamento frente à saúde pode influenciar sua

prática profissional. Não há nenhum estudo publicado sobre automedicação entre

estudantes universitários no Brasil, justificando a necessidade da realização deste

estudo.

2. Objetivos
Identificar a prevalência e fatores associados à automedicação entre

universitários.

3. Metodologia

Pretende-se realizar estudo transversal, analítico descritivo e amostral. Entre

os meses de novembro e dezembro de 2009.

A amostra será constituída de acadêmicos do campus da saúde, que serão

convidados a responder um questionário anônimo, com perguntas abertas e

fechadas. A área da saúde da FURG inclui as faculdades de medicina, enfermagem,

educação física e psicologia.

Todos os alunos participantes assinarão um Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido, conforme Resolução 196/96. O projeto será levado à apreciação do

Comitê de Ética em pesquisa na Área da Saúde da Universidade Federal do Rio

Grande.

Serão estudados gênero, faculdade, renda familiar, situação conjugal,

tabagismo e ano da faculdade como variáveis independentes. Como variável

dependente será utilizada a automedicação e os medicamentos utilizados.

Os dados serão analisados através do software livre EPIINFO e tratados

estatisticamente com o auxilio do software STATA 10.
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