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1.Introdução
Medicamentos são essenciais e tem finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de

diagnóstico. Quando consumidos sem orientação médica, 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)

Os medicamentos foram os principais agentes de intoxicação humana no Brasil no ano de 2007

(SINITOX, 2007). Automedicação é o resultado de um conjunto de fatores, o que justifica a

necessidade de estudos de diferentes tipos e objetivos para que possa ser compreendida. A

Organização Mundial de Saúde considera que os estudos sobre farmacoepidemiologia devem ser

prioridade na área da pesquisa. Porém, em países em desenvolvimento os estudos sobre este tema

praticamente inexistem (LEITE et al. 2008).

Os estudantes da área da saúde são futuros responsáveis pelo atendimento à saúde. Seu

comportamento frente à própria saúde pode influenciar sua prática profissional. O objetivo do trabalho

foi identificar a prevalência e fatores associados à automedicação entre universitários da área da

saúde.

2. Metodologia
Estudo transversal, analítico descritivo. Realizado entre os meses de abril e junho de 2010. A

amostra é constituída de acadêmicos do curso de educação física e de enfermagem, que responderam

um questionário anônimo. Todos assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,

conforme Resolução 196/96. Projeto número 10/2010 no Comitê de Ética em pesquisa na Área da

Saúde da Universidade Federal do Rio Grande.

Os dados foram analisados através do software livre EPIINFO e tratados estatisticamente com

o software STATA 10.

3. Resultados

Aqui estão apresentados os resultados parciais do estudo. Estão neste relato 30 alunos do

primeiro ano do curso de educação física, 25 do último ano e 23 alunos do primeiro ano de

enfermagem.
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O estudo mostrou freqüência de automedicação de 84,6% e que o consumo de medicamentos

é significantemente mais freqüente entre o sexo feminino (p=0,012). Sawalha (2008) identificou que a

automedicação é praticada por 98% dos universitários em estudo semelhante.

Entre os alunos, 54% haviam consumido medicamentos nos 15 dias anteriores ao

questionário, resultado próximo aos encontrados por Cabrita et al. (2001) e Lucas et al. (2007), 57% e

56% respectivamente.

Nas questões sobre atitude, 74% dos alunos entrevistados relatam desencorajar a

automedicação a amigos e família, resultados semelhantes aos 76,9% encontrados por Shailendra e

Sequeira (2006).
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