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ENFERMAGEM
PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH SELF-MEDICATION IN NURSING STUDENTS
PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA AUTOMEDICACIÓN EN ACADÉMICOS DE ENFERMERÍA
Karla Taísa Pereira Colares¹, Fernanda Caroline Ramos Barbosa², Barbhara Mota Marinho³, Roberto Allan Ribeiro Siva 4
RESUMO
Objetivo: conhecer a prevalência da automedicação e os fatores associados a essa prática entre os acadêmicos do
curso de Enfermagem. Método: trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal, no qual foram avaliados
143 questionários, tabulados pelo Programa Excel. Apresentaram-se figuras para a síntese dos resultados. Resultados:
identificou-se que a prevalência da automedicação foi de 97,9%, sendo os analgésicos/antitérmicos (50,71%), os antiinflamatórios (18,57%) e os antialérgicos (12,86%) as classes terapêuticas mais utilizadas. Apurou-se que as queixas mais
apontadas como motivos para a automedicação foram as dores de cabeça (53,57%), as alergias (18,57%) e as infecções
de garganta (17,14%). Conclusão: observou-se alta prevalência da automedicação e se demonstrou a necessidade de se
fortalecer a educação dos universitários para o uso racional de medicamentos a fim de se preservar a sua própria
segurança, bem como a dos seus futuros pacientes. Descritores: Automedicação; Reação Adversa; Preparações
Farmacêuticas; Anti-inflamatórios; Estudantes de Enfermagem; Farmacoepidemiologia.
ABSTRACT
Objective: to know the prevalence of self-medication and the factors associated with this practice among nursing
students. Method: This is a quantitative, descriptive and cross-sectional study, in which 143 questionnaires were
evaluated and tabulated by the Excel Program. Figures were presented for the synthesis of the results. Results: the
prevalence of self-medication was 97.9%, with analgesics/antipyretics (50.71%), anti-inflammatory drugs (18.57%) and
anti-allergic drugs (12.86%) were the most used therapeutic classes. The most common complaints as reasons for selfmedication were headaches (53.57%), allergies (18.57%) and throat infections (17.14%). Conclusion: a high prevalence
of self-medication was observed and demonstrated the need to strengthen university education for the rational use of
drugs to preserve their own safety and their future patient's safety. Descriptors: Self-Medication; Adverse Reactions;
Pharmaceutical Preparations; Anti-inflammatory Agents; Students Nursing; Pharmacoepidemiology.
RESUMEN
Objetivo: conocer la prevalencia de la automedicación y los factores asociados a esa práctica entre los académicos del
curso de Enfermería. Método: se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal, en el cual 143
cuestionarios fueron evaluados, tabulados por el Programa Excel. Se presentaron figuras para la síntesis de los
resultados. Resultados: se identificó que la prevalencia de la automedicación fue de 97,9%, siendo los
analgésicos/antitérmicos (50,71%), los anti-inflamatorios (18,57%) y los antialérgicos (12,86%) las clases terapéuticas
más utilizadas. Se observó que las quejas más destacadas como motivos para la automedicación fueron los dolores de
cabeza (53,57%), las alergias (18,57%) y las infecciones de garganta (17,14%). Conclusión: se observó una alta
prevalencia de la automedicación y se demostró la necesidad de fortalecerse la educación de los universitarios para el
uso racional de medicamentos para preservarse su propia seguridad, así como la de sus futuros pacientes.
Descriptores: Automedicación; Efectos Colaterales; Preparaciones Farmacéuticas; Antiinflamatorios; Estudiantes de
Enfermería; Farmacoepidemiogía.
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INTRODUÇÃO
Define-se a automedicação como a prática de
utilizar medicamentos sem a prescrição de um
profissional devidamente habilitado, com o
objetivo de tratar ou aliviar sintomas percebidos
pelo
usuário.1
Pode-se
reconhecer,2
a
automedicação
como
um
fenômeno
de
autocuidado com a saúde, o qual, até certo ponto,
é inevitável, no entanto, essa prática pode ser
potencialmente danosa à saúde, tanto individual,
quanto coletiva, principalmente, pelo fato de que
nenhum medicamento é inócuo ao organismo.3
Salientam-se,4 o risco de intoxicação por
medicamentos e as suas consequências, tanto para
o indivíduo, como para os serviços públicos de
saúde. Citam-se, ainda, por estes autores, dados
da Organização Mundial da Saúde (OMS), os quais
evidenciam que 15% a 20% dos gastos hospitalares
são aplicados no tratamento de complicações
causadas pela automedicação.
Associam-se à automedicação vários fatores,
entre eles: a experiência prévia com o sintoma ou
a doença; a sensação de conhecimento sobre a
doença; a atitude do indivíduo face à doença e a
facilidade de acesso aos fármacos.5
Considera-se a automedicação entre os
estudantes da área da saúde um problema de
saúde pública de extrema relevância devido à sua
magnitude epidemiológica e ao seu impacto
negativo.6

OBJETIVO
● Conhecer a prevalência da automedicação e
os fatores associados a essa prática entre os
acadêmicos do curso de Enfermagem.

MÉTODO
Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo,
transversal, conduzido entre os acadêmicos do
curso de Enfermagem (primeiro, terceiro, quinto,
sétimo e nono períodos), do período noturno, da
Faculdade Vale do Gorutuba (FAVAG), localizada
no município de Nova Porteirinha, no interior do
Estado de Minas Gerais, na microrregião da Serra
Geral.
Procedeu-se à coleta de dados no primeiro
semestre letivo de 2017, após a aprovação do
projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o
parecer
de
nº
1.960.295
e
o
CAAE
64592317.1.0000.5146.
Constituiu-se a amostra não probabilística por
195 estudantes com idade igual ou superior a 18
anos, que consentiram a sua participação por meio
da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Adotaram-se, como critérios
de inclusão, estar devidamente matriculado no
curso de Enfermagem, consentir a participação e
estar presente na data da coleta dos dados.
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Elencaram-se, como critérios de exclusão, possuir
idade inferior a 18 anos ou não consentir a
participação na pesquisa.
Coletaram-se os dados por meio de um
questionário estruturado com questões sobre o
perfil do acadêmico, tais como o sexo, a idade, o
curso, o período, se possui plano de saúde privado
e questões relacionadas à automedicação
(procurou-se saber se os participantes a
praticaram em algum momento da vida, incluindo
nos últimos 30 dias, queixas, o tipo de
medicamento utilizado e os fatores que
influenciaram a prática da automedicação).
Informaram-se, aos estudantes, antes de se
aplicar os questionários, os objetivos e
procedimentos da pesquisa e responderam-se,
prontamente, aos questionamentos. Registra-se
que aqueles acadêmicos que aceitaram participar
assinaram o TCLE. Ressalta-se que, antes de
apresentar a pesquisa aos estudantes, o diretor
institucional concedeu, aos pesquisadores, a
autorização, por meio da assinatura do Termo de
Consentimento Institucional (TCI), respeitando-se
os aspectos éticos e legais definidos pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP).
Analisou-se, na primeira etapa do tratamento
dos dados, o preenchimento dos questionários de
modo a se verificar se houve o preenchimento
completo. Excluíram-se aqueles questionários que
não foram preenchidos em sua totalidade.
Tabularam-se, na segunda etapa, os dados em um
sistema informatizado (Excel 2010) para a análise
dos resultados em porcentagem. Estudaram-se,
por fim, os dados obtidos, discutindo-os a partir da
literatura.

RESULTADOS
Verificou-se a participação de 195 estudantes
que responderam ao questionário. Excluíram-se 52
por apresentarem o preenchimento incompleto,
restando 143 questionários válidos.
Observou-se, com relação ao sexo, que a
maioria dos entrevistados (123; 86,01%) era do
sexo feminino e 20 (13,99%) estudantes eram do
sexo masculino. Percebeu-se, a respeito da faixa
etária, que a maioria (98; 68,53%) possuía entre 18
e 23 anos, 23 (16,08%), entre 24 e 30 anos, 14
(9,79%), entre 31 e 36 anos, sete (4,90%), de 37 a
42 anos e somente um acadêmico (0,70%)
apresentou idade superior a 42 anos.
Identificou-se, no que concerne ao estado civil
dos participantes, que 101 (70,63%) eram
solteiros, 32 (22,38%), casados, um (0,70%), viúvo,
cinco (3,50%), separados/divorciados e quatro
(2,80%) declararam estar em outras situações.
Verificou-se, quando interrogados sobre possuir
plano de saúde privado, que apenas 23 (16,08%)
afirmaram tê-lo e 120 (83,92%) responderam não
dispor deste serviço.
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Revela-se que 140 (97,90%) acadêmicos de
Enfermagem relataram ter utilizado medicamentos
sem prescrição em algum momento da vida (Figura
1). Notou-se, quanto à realização dessa prática
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nos últimos 30 dias, uma prevalência de 51,75%
(74) (Figura 2).

Figura 1. Prevalência da automedicação, em algum momento da
vida, entre os acadêmicos de Enfermagem da FAVAG. Nova
Porteirinha (MG), Brasil, 2017.

Figura 2. Prevalência da automedicação, nos últimos 30 dias,
entre os acadêmicos de Enfermagem da FAVAG. Nova Porteirinha
(MG), Brasil, 2017.

Destacaram-se, como as classes terapêuticas
mais utilizadas pelos estudantes, os analgésicos e
antitérmicos (71; 50,71%), seguidos dos antiinflamatórios (26; 18,57%) e antialérgicos (18;
12,86%) (Figura 3). Ressalta-se que, neste estudo,
os fármacos menos citados na automedicação
foram os antibióticos (11; 7,86%), xaropes para a
tosse (oito; 5,71%), descongestionantes nasais
(quatro; 2,86%) e antiasmáticos (dois; 1,43%)
(Figura 3). Apurou-se que as queixas que mais
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motivaram a automedicação foram as dores de
cabeça (75; 53,57%), as alergias (26; 18,57%), as
infecções de garganta (24; 17,14%) e os
resfriados/gripes (nove; 6,43%) (Figura 4).
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Figura 3. Grupos farmacológicos utilizados, sem prescrição, pelos acadêmicos
de Enfermagem da FAVAG. Nova Porteirinha (MG), Brasil, 2017.

Figura 4. Queixas que motivaram a automedicação nos acadêmicos de Enfermagem
da FAVAG. Nova Porteirinha (MG), Brasil, 2017.

Observou-se, com relação ao tempo de uso da
medicação, que 41 (29,29%) responderam terem
usado somente em um dia, 25 (17,86%), em dois
dias, 41 (29,29%), em três a cinco dias e 33
(23,57%), por mais de cinco dias. Percebeu-se que,
ao se investigar se seguiram as instruções da bula,
a maioria (79; 56,43%) respondeu não a seguir.
Pontua-se,
sobre
já
terem
solicitado
orientações ao farmacêutico ou balconista para a
compra de medicamentos sem receita, que 86
(60,14%) acadêmicos responderam ter feito essa
prática e 77 (53,85%) afirmaram já ter recebido,
na farmácia, conselhos não solicitados.
Constata-se, ao se analisar a influência de
terceiros sobre a prática da automedicação, que
90 (62,94%) estudantes já solicitaram conselhos a
terceiros, sendo que 42 (46,67%) solicitaram a
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parentes, 19 (21,11%), a balconistas de farmácia,
14 (15,56%), a amigos, dois (2,22%) se
aconselharam com vizinhos e 13 (14,44%), com
outras pessoas (Figura 5).
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Figura 5. Influência de terceiros sobre a automedicação nos estudantes
da FAVAG. Nova Porteirinha (MG), Brasil, 2017.

Evidenciou-se, com relação ao uso de receitas
médicas antigas, que 66 (46,15%) estudantes
afirmaram ter se baseado nelas, sendo 43
(65,15%), em suas próprias receitas e 23 (34,85%),
em receitas de outras pessoas.
Verifica-se, em relação ao conhecimento sobre
os possíveis riscos da automedicação, que 133
(93,01%) estudantes afirmaram conhecê-los,
enquanto somente dez (6,99%) declararam não ter
conhecimento sobre o assunto.
Acrescenta-se, a respeito de já terem
apresentado algum problema decorrente da
automedicação (reação adversa e/ou interação
com outro medicamento), que 125 (87,41%)
responderam não ter apresentado nenhuma
intercorrência, e uma pequena parcela dos
estudantes (18; 12,59%) afirmou ter apresentado
algum problema devido à automedicação. Relatase, ainda, que seis (4,20%) acadêmicos afirmaram
ser diabéticos ou hipertensos e 25 (17,48%)
admitiram fazer uso de algum medicamento
contínuo.

DISCUSSÃO
Constatou-se que a maioria dos estudantes
investigados era do sexo feminino, resultado
semelhante ao encontrado em outro estudo,6 os
quais evidenciaram, no seu estudo, um maior
número de participantes do sexo feminino,
correspondendo a 80,3%. Salienta-se,7 que é
comum a grande quantidade de mulheres
presentes nos cursos da área da saúde, enquanto
se percebe, geralmente, uma maior prevalência
de homens na área dos cursos de ciências exatas.
Revelou-se, no que concerne à idade, que a
maior parte dos acadêmicos apresentou possuir
entre 18 e 23 anos, seguida daqueles com idades
entre 24 e 30 anos. Encontrou-se um resultado
semelhante,8 em um estudo que buscou investigar
a automedicação entre os estudantes dos cursos
da área da saúde de uma universidade no Sul do
Brasil, no qual foi mais comum a faixa etária dos
Rev enferm UFPE on line. 2019;13:e239756

19 a 30 anos (85,1%). Aponta-se que9 outros
autores também observaram uma tendência para a
jovialidade, com o predomínio de estudantes de
até 30 anos, em um estudo com universitários no
município de Cornélio Procópio (PR).
Percebe-se, com relação ao estado civil, um
predomínio de solteiros na população estudada.
Salienta-se que em um estudo8 com acadêmicos de
cursos da área da saúde de uma universidade do
Sul do Brasil, também identificaram um
predomínio de solteiros (80%) na população
pesquisada;
no
entanto,
alguns
autores
9
relataram, na sua pesquisa, não haver uma
relação entre a prática da automedicação e o
estado civil.
Observou-se, neste estudo, que uma grande
parte dos universitários não possui plano de saúde
privado. Entende-se, que, no Brasil, onde o acesso
à assistência médica pública é difícil e a maior
parte das pessoas não possui condições financeiras
para pagar um plano de saúde privado, a prática
da automedicação se torna bastante comum.10
Alerta-se, no entanto, pelos autores, que somente
o fator financeiro não explica esta prática, citando
a influência, também, de fatores como a
escolaridade, a classe social, o acesso às
informações a respeito dos medicamentos e,
principalmente, o fator cultural.
Visualizou-se uma alta prevalência da
automedicação nos acadêmicos de Enfermagem da
FAVAG, assemelhando-se ao descrito por
autores3,11-2 em estudos sobre a presença desta
prática na população universitária.
Demonstrou-se, em um estudo3 com estudantes
de Enfermagem do Estado de São Paulo, que 86,5%
dos acadêmicos do primeiro ano e 100% do quarto
ano realizam a automedicação, sugerindo uma
relação estatística entre essa prática e o avançar
do curso. Verificou-se, que a maioria dos
universitários da cidade de Mogi Guaçu(SP) (137;
98%) também pratica a automedicação.11
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Constataram-se, ao pesquisarem sobre o perfil
comparativo da automedicação entre estudantes
da
Universidade
Federal
de
Uberlândia,
prevalências de automedicação nos últimos 30 dias
de 57,1% dos alunos do curso de Biomedicina,
57,1%, na Biologia e 40%, para a Engenharia
Elétrica.12
Identificaram-se, neste estudo, como as classes
terapêuticas mais reportadas na prática da
automedicação, os analgésicos e antitérmicos,
seguidos dos anti-inflamatórios e antialérgicos.
Enfatiza-se que tais achados se assemelham aos
encontrados em um estudo,9 em que os
medicamentos mais utilizados também foram os
analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios.
Ressalta-se, no que concerne ao uso dos
antibióticos, embora o percentual identificado
possa não parecer expressivo sob o ponto de vista
quantitativo, que o seu uso indiscriminado tem
sido responsável pelo surgimento de bactérias
super-resistentes, um grande e grave problema de
saúde na atualidade. Notou-se, neste sentido, a
necessidade de uma regulamentação específica
para a comercialização de antibióticos, a RDC
Nº20/2011,13 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), que proíbe a venda de
antibióticos sem prescrição.
Destacaram-se, entre as queixas apontadas
para se justificar a utilização de medicamentos
sem prescrição, as dores de cabeça, as alergias, as
infecções de garganta e os resfriados/gripes,
sobressaindo-se as dores de cabeça. Apura-se que
também identificaram, na sua pesquisa, como os
principais motivos, a dor de cabeça (75,9%), as
gripes/resfriados (50,2%), a dor de garganta
(40,5%) e a febre (35%).14 Percebe-se, por meio
destes resultados, que as queixas mais apontadas
condizem com as classes terapêuticas mais
utilizadas neste estudo, o que também coincide
com os medicamentos de fácil aquisição. Acreditase, no que diz respeito às alergias, que esta
queixa possa se justificar pelas condições
climáticas da região, caracterizada pela baixa
umidade ao longo do ano, favorecendo o
desenvolvimento de quadros alérgicos.15
Notou-se, com relação ao tempo pelo qual a
medicação foi usada, que a maioria afirmou tê-la
utilizado por um dia ou de três a cinco dias.
Indica-se, em um estudo realizado com estudantes
de cursos da área da saúde, que 86 (43,9%) usaram
o medicamento por três dias, 52 (26,5%), por um
dia, 36 (18,4%), por dois dias e os outros, por mais
de três dias.16
Salienta-se a importância do tempo de uso
correto dos fármacos para uma terapêutica segura
e exitosa. Alerta-se, desse modo, que o uso de
medicamentos sem prescrição pode comprometer
a qualidade e a segurança do tratamento. Avaliase que, a exemplo dos tratamentos com
antibióticos, é comum que, ao se apresentar a
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Prevalência e fatores associados à automedicação...

melhora dos sintomas, as pessoas interrompam o
uso do medicamento, atitude esta que pode
favorecer o surgimento de cepas bacterianas
super-resistentes. Acrescenta-se que o uso de
fármacos por um tempo superior ao recomendado
também pode trazer prejuízos à saúde do
indivíduo. Exemplifica-se que a automedicação
com o ácido acetilsalicílico (AAS) pode gerar
sangramento gástrico, mesmo com dosagens
terapêuticas baixas e, em doses elevadas, pode
gerar o “salicilismo”, cujos sintomas incluem
náusea, tontura, surdez e alcalose respiratória
compensada.17-8
Destaca-se que a leitura da bula é fundamental
para a compreensão e uso correto dos
medicamentos, no entanto, a maioria da
população
pesquisada
negligencia
a
sua
importância. Constata-se que verificaram, na sua
pesquisa, que, embora a prevalência da
automedicação tenha sido alta, somente 46,1% dos
universitários relataram ter o hábito de ler a
bula.14
Percebeu-se que mais de metade dos
estudantes investigados declarou já ter solicitado
orientações ao farmacêutico ou balconista para a
compra de medicamentos sem receita, ou ter
recebido, na farmácia, conselhos não solicitados.
Revela-se, de modo semelhante,19 demonstraram,
ao investigar a prevalência da automedicação em
acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás,
que a maioria dos entrevistados afirmou se
aconselhar com balconistas de farmácia, sendo
71,3%, pelos estudantes de Enfermagem e 56,5%,
pelos estudantes do curso de Sistemas de
Informação. Nota-se que, em relação a conselhos
não solicitados, os autores identificaram um índice
de 64,4% no curso de Enfermagem e 32,6%, no de
Sistemas de Informação. Entende-se que tais
achados chamam a atenção para o papel destes
profissionais na influência sobre a prática da
automedicação.
Demonstra-se, no que tange à influência de
terceiros, que este é um fator que exerce
influência
sobre
a
prática
de
utilizar
medicamentos sem prescrição, tendo sido os
parentes, balconistas de farmácia e amigos os
mais apontados. Destaca-se que, corroborando
com estes resultados,20 que a prática da
automedicação é influenciada por indicações de
terceiros, assim como por prescrições antigas.
Aponta-se que em um estudo5 semelhante, com
acadêmicos de Enfermagem do Estado do
Amazonas, inferem que, apesar do processo de
formação, que, teoricamente, pode oferecer
subsídios para a tomada de decisão mais
consciente, há, ainda, a influência de terceiros
sobre a automedicação. Salienta-se, neste
sentido, a importância transformadora da
universidade, a fim de se superar paradigmas, com
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a ruptura do culto à medicalização repassada
entre as gerações.
Pondera-se que, apesar de a maioria dos
acadêmicos de Enfermagem relatar possuir
conhecimento sobre os riscos do uso de
medicamentos sem prescrição, a maioria deles
realiza esta prática. Sabe-se que, em uma
pesquisa com estudantes de uma instituição de
ensino superior em Goiás,14 concluíram que 52,1%
afirmaram conhecer sobre os riscos e perigos da
prática. Relatou-se, por estes autores, que as
razões pelas quais as pessoas se automedicam são
muito diversificadas, apontando o papel das
propagandas de medicamentos, em contraste com
as tímidas campanhas que tentam esclarecer os
perigos da automedicação. Citam-se, ainda, a
dificuldade e o custo de se conseguir uma consulta
médica, a facilidade do acesso a informações
sobre medicamentos obtidos por meio da rede
mundial de computadores e outros meios de
comunicação e a falta de regulamentação e
fiscalização na venda de medicamentos.
Destaca-se que os acadêmicos da área da saúde
serão os futuros profissionais da saúde e o que se
espera é que estes profissionais mostrem uma
atitude adequada à sua formação e coerente com
a sua prática diária, devendo estar preparados
para orientar sobre o uso racional de
medicamentos, e que eles próprios realizem tal
prática em seu cotidiano.8 Evidencia-se, assim, a
necessidade da educação em saúde e a adoção de
intervenções educativas ainda na graduação.
Revela-se, de forma semelhante ao resultado9-21
que a minoria dos estudantes afirmou já ter
apresentado algum problema decorrente da
automedicação. Ressalta-se, no entanto, que não
se pode descartar a possibilidade de as reações
adversas terem passado despercebidas. Salienta-se
a importância desses casos, ainda que na minoria
da população, tendo em vista o seu impacto
financeiro sobre os serviços de saúde e a
magnitude da automedicação como um problema
de saúde pública.
Avalia-se que, apesar de a população declarada
neste estudo como diabética ou hipertensa não
representar um alto percentual, trata-se de um
grupo
altamente
suscetível
a
interações
medicamentosas e a reações adversas graves que
podem, inclusive, colocar em risco a vida desses
pacientes. Verifica-se que22 também destacam o
risco das interações medicamentosas para
diabéticos e hipertensos e enfatizam a
necessidade da educação em saúde a fim de se
prevenir agravos decorrentes do uso irracional de
medicamentos. Atentam-se, sob esta ótica,23 para
o risco do uso de medicamentos sem prescrição
por pacientes diabéticos, enfatizando os riscos do
uso dos anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s).
Reforça-se que os anti-inflamatórios constituem
uma das classes terapêuticas mais reportadas na
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automedicação pela população investigada,
evidenciando-se, assim, o risco de possíveis
interações medicamentosas.

CONCLUSÃO
Comprova-se, a partir deste estudo, que há
uma alta prevalência de automedicação entre os
acadêmicos de Enfermagem da Faculdade Vale do
Gorutuba (FAVAG), reforçando a ideia de que esta
prática representa um grave problema de saúde
pública e está presente, também, na população
universitária.
Notabiliza-se a necessidade de se fortalecer a
educação desses universitários para o uso racional
de medicamentos, tendo em vista os riscos
advindos dessa prática e, também, as suas
implicações econômicas na gestão da saúde
pública.
Destaca-se
a
importância
do
gerenciamento responsável de medicamentos, a
fim de se preservar a segurança desses
acadêmicos, bem como a dos seus futuros
pacientes.
Demonstra-se, ainda, pela influência de
terceiros sobre a automedicação, a necessidade da
educação voltada para o uso racional de
medicamentos além do ambiente universitário.
Ressalta-se, neste sentido, a pertinência das
estratégias de saúde pública que minimizem a
prevalência da automedicação, tais como a
educação em saúde e as regulamentações para a
publicidade
e
a
comercialização
de
medicamentos.
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