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RESUMO 

 

MEDEIROS, S. B. M. Automedicação e guarda de medicamentos por 

universitários das áreas de saúde e tecnologia. 2013. 104 fls. Dissertação 

(Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 

 

O estudo teve como objetivo comparar a prática da automedicação e do 

abastecimento doméstico de medicamentos entre os estudantes universitários das 

áreas de saúde e tecnologia. Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento 

transversal e abordagem quantitativa, desenvolvido em uma Universidade Pública 

no município de Natal, Rio Grande do Norte. A amostra constituiu-se de 300 

universitários do terceiro ano dos cursos de graduação do Centro de Ciências da 

Saúde e do Centro de Tecnologia, selecionados por meio de uma amostra aleatória 

simples. O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, obtendo o parecer favorável (CAAE 

0137.0.051.000-10). A coleta de dados teve duração de doze meses e foi realizada 

no turno de estudo dos participantes, em ambiente universitário. O instrumento de 

coleta foi do tipo questionário estruturado, composto por perguntas abertas e 

fechadas. Para a análise dos dados, foi realizada a estatística descritiva e aplicado 

os testes de Fisher e Qui-quadrado com nível adotado de significância α=5% e 10%. 

Para as variáveis que se correlacionaram com o uso da automedicação (p<0,05) 

foram, posteriormente, calculadas as razões de chance e intervalos de confiança. A 

prevalência dos universitários que realizaram a automedicação nos últimos 15 dias 

antecedentes a coleta correspondeu a 33,7% e, ao analisar cada área de 

conhecimento, verificou-se uma maior prevalência da automedicação nos 

estudantes pertencentes à área tecnológica (37,3%). A análise dos aspectos 

sociodemográficos dos participantes com essa prática revelou diferença significativa 

entre as áreas de conhecimento nas variáveis renda e automedicação (p=0,005). Os 

analgésicos e antipiréticos gerais (N02) se configuraram como o grupo terapêutico 

mais usado na automedicação (57,4%), destacando-se o acetaminofeno (28,7%), e 

as principais situações de saúde que motivaram esta prática relacionaram-se com a 

dor, principalmente, as cefaleias/dores de cabeça (48,5%). Quanto à indicação dos 

medicamentos utilizados, a maioria dos universitários automedicou-se (71,3%). Em 
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relação ao abastecimento domiciliar de medicamentos, a grande maioria dos 

participantes possuía uma farmácia caseira (88%). Ao analisar as características 

socioeconômicas, as variáveis “serviço médico” e “farmácia domiciliar” apresentaram 

diferença significativa (p=0,002). Os analgésicos e antipiréticos gerais constituíram a 

especialidade farmacêutica mais presente nas farmácias domiciliares, destacando-

se o acetaminofeno. O principal cômodo utilizado para a armazenagem dos 

medicamentos foi a cozinha (36,4%), a maioria dos universitários guardava esses 

produtos em caixas de diferentes materiais (38,6%) e os medicamentos estocados 

nos domicílios da maioria dos participantes não eram de acesso fácil para crianças 

(75%). Os resultados reforçam a necessidade do desenvolvimento de estratégias, a 

partir da realidade encontrada, com o objetivo de incentivar e implementar atividades 

educativas e preventivas junto aos estudantes universitários, quanto a importância 

de uma automedicação e guarda domiciliar de medicamentos de forma mais 

adequada. Embora a amostra em nossa investigação seja relativamente pequena, 

não sendo representativa para todo o país, acredita-se que a nível nacional o 

panorama da temática não apresente grandes diferenças. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Uso de medicamentos. Automedicação. 

Armazenagem de medicamentos. Estudantes. 
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ABSTRACT 

 

MEDEIROS, S. B. M. Self-medication and drug storage among undergraduate 

students in the areas of health and technology. 2013. 104 p. Dissertation (Master 

Degree in Nursing) – Post-Graduation Program in Nursing, Federal University of Rio 

Grande do Norte, Natal/RN, 2013. 

 

This study aimed to compare self-medication and domestic drug storage among 

undergraduate students in the areas of health and technology. This is a descriptive 

study of cross-sectional type and quantitative approach, conducted in a Public 

University of Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. The sample consisted of 300 

students of the third year of undergraduate courses at the Center for Health Sciences 

and Technology Center, selected through a simple random sample. The project was 

authorized by the Ethics Committee of Federal University of Rio Grande do Norte 

(CAAE 0137.0.051.000-10). Data collection lasted twelve months and was conducted 

during the period of study participants, in the university environment. The instrument 

for data collection was a structured questionnaire consisting of open and closed 

questions. For data analysis, we used descriptive statistics and applied Fisher’s 

exact test and Chi-square test with adopted level of significance α=5% and 10%. For 

the variables that correlated with self-medication (p<0.05), we subsequently 

calculated the odds ratios and confidence intervals. The prevalence of undergraduate 

students who performed self-medication in the 15 days prior to the collection 

accounted for 33.7% and, by analyzing each knowledge area, we verified was a 

higher prevalence of self-medication among students in the technological area 

(37.3%). The analysis of the socio-demographic characteristics of the participants in 

this practice revealed a significant difference between the knowledge areas in the 

income and self-medication variables (p=0.005). General analgesics and antipyretics 

(N02) represent the therapy group most used in self-medication (57.4%), especially 

acetaminophen (28.7%), and the main health situations that motivated this practice 

related to pain, especially headaches (48.5%). Regarding the indication of the drugs 

used, the majority of students self-medicated themselves on their own (71.3%). As 

regards to the in-home drug storage, most of the participants had a home pharmacy 

(88%). By analyzing the socioeconomic characteristics, the variables “medical 

service” and “home medicine” presented a significant difference (p=0.002). General 
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analgesics and antipyretics constituted the medicinal products most found in the 

home pharmacies, especially acetaminophen. The main room used for the drug 

storage was the kitchen (36.4%), most students kept these products in boxes of 

different materials (38.6%) and the medicines stored at home of most of the 

participants were not easily accessible to children (75%). The results reinforce the 

need to develop strategies, from the reality found, aiming to encourage and 

implement educational and preventive activities with undergraduate students on the 

importance of proper self-medication and in-home drug storage. Despite the sample 

in our study is relatively small, not representative for the whole country, we believe 

that, at national level, the panorama of the subject does not present major 

differences. 

 

Keywords: Nursing. Drug Utilization. Self-Medication. Drug Storage. Students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de medicamentos, principalmente, a partir do surgimento dos 

primeiros fármacos anti-infecciosos entre as décadas de 1930 e 1940, modificou 

intimamente a história natural das doenças, colaborando na melhora dos indicadores 

de saúde ao longo do século XX (LEITE; VIEIRA; VEBER, 2008). 

Mesmo com a evidente contribuição dos medicamentos, com o aumento 

da expectativa e qualidade de vida de pacientes, benefícios socioeconômicos e 

erradicação de algumas doenças, a introdução progressiva de novos fármacos 

conferiu à população mundial o surgimento de danos à saúde associados aos 

tratamentos farmacológicos, muitas vezes relacionados ao uso inadequado dos 

medicamentos (CAPUCHO; CARVALHO; CASSIANI, 2011). 

Assim, na década de 1960, foi realizado o primeiro encontro de 

estudiosos da área que proporcionou bases à criação do Drug Utilization Research 

Group (DURG) da Organização Mundial de Saúde (OMS), alicerçando o 

desenvolvimento de uma metodologia comum, criteriosa e segura para os estudos 

de utilização de fármacos. Essas iniciativas que estimularam a realização de 

pesquisas na área foram inicialmente tomadas na Europa do Norte e Reino Unido 

(WHO, 2003). 

De acordo com a OMS, para que o uso racional de medicamentos se 

concretize, é necessário que “os pacientes recebam medicamentos apropriados para 

suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por 

um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade" (WHO, 2011). 

Dentre os problemas mais comuns, relacionados ao uso incorreto de 

medicamentos, têm-se: o uso de múltiplas drogas (polifarmácia), a utilização 

indiscriminada de antimicrobianos, vasta disponibilidade comercial de produtos, 

prescrições não orientadas por diretrizes clínicas e a automedicação inadequada 

(WHO, 2011). 

A automedicação é uma prática vivenciada por civilizações de diferentes 

épocas, também considerada uma forma usual de autocuidado em saúde, com 

características próprias a cada período e região. Consiste em consumir um produto 

por iniciativa própria, seja este um remédio industrializado ou de procedência caseira 

(PAULO; ZANINI, 1988; LOYOLA FILHO et al., 2002). 
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Frente a esse contexto, desde os anos 1990, a OMS define a 

automedicação responsável como “prática pela qual os indivíduos tratam seus 

problemas e circunstâncias com medicamentos aprovados e disponíveis sem receita 

médica, e que são seguros e eficazes quando usados de acordo com sua finalidade” 

(WHO, 1998). 

Nesse sentido, para consumir um produto que não requer prescrição de 

um profissional habilitado, o indivíduo necessita saber com exatidão os sintomas, 

como utilizar os medicamentos e o tempo de uso, efeitos colaterais que podem 

causar, como monitorar os efeitos do medicamento, possíveis interações com outros 

fármacos, precauções e advertências, monitorar a resposta ao tratamento e 

reconhecer quando buscar conselho de um profissional (WHO, 2000). 

Dependendo da maneira como o indivíduo obtém conhecimento acerca 

de um determinado medicamento e decide utilizá-lo na prática da automedicação, 

esta pode ser classificada, como: cultural (uso de produtos naturais como 

medicamentos, no qual o conhecimento é passado por gerações); induzida 

(persuasão para utilizar produtos por meio de campanhas publicitárias de saúde e 

com fins comerciais); orientada (o paciente já possui conhecimentos básicos 

relacionados ao uso do medicamento, eficácia e efeitos colaterais, existindo, 

portanto, uma supervisão médica); e ainda como atos erroneamente       

considerados automedicação, tais como as consultas em balcões de farmácia 

(PAULO; ZANINI, 1988). 

Assim, diversas são as maneiras de praticar a automedicação, tais como: 

reutilizar receitas antigas, descumprir a prescrição do profissional, obter 

medicamento sem receita, usar sobras de prescrições e compartilhar medicamentos 

– seja com pessoas próximas ou não (LOYOLA FILHO et al., 2002). Caso seja 

realizada de forma inadequada, pode ter sérias consequências, como: efeitos 

indesejáveis, enfermidades iatrogênicas e omissão de doenças em evolução 

(BARROS; GRIEP; ROTENBERG, 2009). 

Em paralelo à automedicação, armazenar medicamentos nos domicílios é 

um hábito comum, que pode apresentar um potencial risco para o aparecimento de 

agravos à saúde. Esse estoque nas residências dos indivíduos pode ser tanto 

proveniente de sobras de tratamentos anteriores, como de produtos prescritos para 

tratar doenças agudas e crônicas, ou, ainda, por aqueles utilizados na prática da 

automedicação (LASTE et al., 2012).   
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A farmácia domiciliar, corriqueiramente armazenada em recipientes e 

ambientes inadequados, favorece o consumo inapropriado e o desperdício, 

fomentando o risco de intoxicações, sejam estas propositais, como tentativas de 

suicídio, ou não propositais, principalmente envolvendo crianças pequenas 

(TOURINHO et al., 2008). 

Norteados por políticas voltadas para a promoção da saúde, os serviços 

da área de saúde passaram a realizar atividades educativas visando capacitar o 

indivíduo para o autocuidado, promovendo, assim, a manutenção do seu estado de 

saúde (MENEZES; ROSA, 2004). Nesse sentido, orientar a automedicação 

responsável é uma ferramenta importante, que proporciona uma maior interação 

entre indivíduos e profissionais da área, visando desencorajar o consumo 

desenfreado dos medicamentos (CHPA, 2002). 

O enfermeiro como integrante essencial da equipe de saúde desenvolve o 

papel de educador contribuindo, assim, com a formação de sujeitos ativos, 

orientados e conscientizados, facilitando a tomada de decisões dos indivíduos 

(MENEZES; ROSA, 2004). Esclarecer aos usuários da saúde o uso correto, 

vantagens do medicamento e seus possíveis riscos, é uma maiores 

responsabilidades deste profissional (GONZÁLEZ; ANUNCIBAY,1995). Destarte, é 

essencial que esse profissional esteja bem informado acerca dessa temática, 

garantindo um cuidado seguro por meio da educação dos consumidores de 

medicamentos.  

Diante do exposto, esta investigação teve como objeto de estudo a prática 

da automedicação e do abastecimento doméstico de medicamentos pelos 

universitários de uma instituição pública do município de Natal, Rio Grande do 

Norte/RN.  

 

1.1 PROBLEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A dimensão dos agravos à saúde originados pelo uso inadequado dos 

medicamentos não é conhecida apropriadamente, sendo necessária para essa 

problemática maior atenção, tanto da população leiga que pratica a automedicação, 

quanto dos profissionais da área de saúde (LIMA; NUNES; BARROS, 2010). 
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O padrão do uso de medicamentos em uma comunidade é considerado 

um relevante indicador sanitário, por estimar prevalências, identificar enfermidades e 

como a população estudada utiliza os recursos terapêuticos (SILVA et al., 2011). 

Nesse sentido, a realização de estudos epidemiológicos acerca do uso de 

medicamentos pode auxiliar na avaliação da prevalência da automedicação e dos 

fatores a ela associados, sendo ferramentas úteis para implementar medidas de 

promoção do uso racional de medicamentos no âmbito populacional. 

Esta escolha racional oferece ao usuário da saúde, a um custo menor, 

maior garantia de benefício terapêutico, colaborando, assim, para a integralidade do 

cuidado à saúde. No âmbito institucional proporciona mais resolubilidade, um 

modelo superior de atendimento e uma diminuição significativa nos gastos. 

Nacionalmente, gera melhores resultados sobre morbimortalidade e qualidade de 

vida populacional, elevando o nível de confiança na atenção pública à saúde 

(BRASIL, 2012). 

Para a OMS, articular a educação com a supervisão dos profissionais da 

saúde, educação do consumidor e garantia do acesso adequado a medicamentos 

corretos é a maneira mais efetiva de aprimorar a utilização de medicamentos na 

atenção primária nos países em desenvolvimento (WHO, 2011). 

Ressalta-se assim o relevante papel do profissional enfermeiro, o qual faz 

uso da educação em saúde com o objetivo de prevenir e promover a saúde da 

população. Deve orientá-los a: quando procurar o aconselhamento de profissionais 

de saúde; como monitorar os efeitos dos medicamentos, incluindo as reações 

adversas; armazenar adequadamente os medicamentos, além de desenvolver meios 

de divulgar as informações para o usuário da saúde (CHPA, 2002). 

Na condição de pesquisador, o enfermeiro deve estar constantemente em 

alerta para as questões relacionadas à assistência prestada, iniciando e 

implementando estudos relevantes, contribuindo assim para uma prática baseada 

em evidências (SMELTZER et al., 2009). 

A partir das vivências da graduação, participação em projetos de 

extensão e pesquisa como bolsista da Fundação de Apoio a Extensão (FAEX) e, 

posteriormente, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), e no grupo de pesquisa que trabalha com o cuidado, segurança e 

tecnologias em saúde e enfermagem, foi possível ampliar meus conhecimentos, 
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despertando o interesse em contribuir com o desenvolvimento do presente tema      

de estudo. 

Frente a esta conjuntura e da relevância da temática, foi proposta a 

seguinte questão de pesquisa: Quais as características da automedicação e do 

abastecimento doméstico de medicamentos pelos universitários das áreas de saúde 

e tecnologia de uma instituição pública de ensino superior? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Desenvolver e implementar medidas educativas eficazes, que resultem 

em transformações positivas sobre a saúde da população, requer um 

reconhecimento prévio da situação que será trabalhada. 

Por ser um profissional da área da saúde, diretamente envolvido com a 

utilização de medicamentos e orientação sobre o seu uso, o enfermeiro tem a 

responsabilidade de aprimorar seus conhecimentos acerca da temática e contribuir 

com a ampliação da produção científica, com o intuito de promover melhores 

práticas em saúde e garantir um cuidado seguro. 

A relevância deste estudo reside no fato de prover o conhecimento sobre 

a prática da automedicação e do abastecimento doméstico de medicamentos na 

população investigada, contribuindo na busca de estratégias para a promoção         

da automedicação responsável e, consequentemente, do uso racional                      

de medicamentos.  

Ressalta-se ainda que o presente estudo contribui significativamente para 

o conhecimento de uma temática ainda pouco discutida no curso de graduação em 

enfermagem desta instituição, apresentando importante papel didático na formação 

de profissionais mais orientados e preparados, além de investigar e discutir sobre 

um importante problema de saúde pública mundial. 

Portanto, almeja-se com este trabalho proporcionar benefícios à 

população investigada ao fornecer subsídios para o desenvolvimento de ações 

preventivas e educativas a partir da realidade encontrada, objetivando difundir um 

comportamento diferenciado relacionado ao autocuidado. 

Visando um comparativo mais fidedigno das características da 

automedicação entre os universitários, optou-se por estudar uma população 

composta por estudantes de diferentes áreas: os da área da saúde, futuros 
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profissionais que estão sendo capacitados para lidar cotidianamente com problemas 

de saúde a nível individual e coletivo, e os da área tecnológica, que estão voltados 

ao desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias, não sendo orientados em sua 

formação acadêmica acerca do uso de medicamentos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

 Comparar a prática da automedicação e do abastecimento doméstico de 

medicamentos entre os estudantes universitários das áreas de saúde e 

tecnologia. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as principais características da automedicação na população 

estudada. 

 Descrever as principais características das farmácias domiciliares                     

dos universitários. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 ESTATÍSTICAS RELACIONADAS AO USO DE MEDICAMENTOS E 

AUTOMEDICAÇÃO  

 

Estimativas mundiais da OMS apontam que: mais de 50% de todos os 

medicamentos usados são prescritos, dispensados e vendidos de forma incorreta; a 

adesão ao tratamento pelos pacientes é de aproximadamente 50% a nível mundial e 

ainda menor nos países em desenvolvimento; o uso indevido de medicamentos é 

uma das 10 principais causas de morte nos Estados Unidos da América (EUA) 

(WHO, 2011). 

Estima-se que são gastos anualmente entre US$ 4.000 a US$ 5.000 

milhões nos EUA e € 9.000 milhões na Europa em decorrência da resistência aos 

antimicrobianos (WHO, 2011). Nos países em desenvolvimento, aproximadamente 

30% dos recursos da saúde são destinados para os medicamentos, representando o 

tratamento mais usado nos serviços de saúde (TOURINHO et al., 2008). Contudo, 

os hospitais gastam de 15% a 20% de seus orçamentos para enfrentar as 

complicações ocasionadas pelo uso inapropriado de medicamentos (BRASIL, 2006). 

Outro dado bastante relevante apresentado pela OMS é que mais da 

metade de todos os países do mundo não colocam em prática políticas básicas para 

promover o uso apropriado de medicamentos (WHO, 2011).  

Esse panorama é ainda mais alarmante nos países que estão em 

desenvolvimento, nos quais foi evidenciado que menos de 40% dos pacientes 

atendidos no setor público e menos de 30% no privado estão sendo tratados a partir 

de diretrizes clínicas (WHO, 2011).  

No Brasil, segundo as estatísticas do Sistema Nacional de Informações 

Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no ano 

de 2010, aproximadamente 27% dos casos registrados de intoxicação humana 

apontou como agente tóxico os medicamentos (totalizando 27.710 registros), dos 

quais 898 tiveram como circunstância a automedicação, 356 o uso indevido de 

medicamentos e 139 provenientes de prescrição médica inadequada. As crianças 

entre um e quatro anos foram as mais afetadas, respondendo por 27,22% das 

ocorrências. Salienta-se ainda que neste mesmo ano, 16,59% dos óbitos registrados 

por intoxicação humana foram causados por medicamentos.  
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3.2 OS MEDICAMENTOS E A AUTOMEDICAÇÃO 

 

De acordo com a Farmacopeia Brasileira, o medicamento consiste em um 

“produto farmacêutico, tecnicamente obtido, ou elaborado, que contém um ou mais 

fármacos e outras substâncias, com finalidade profilática; curativa; paliativa; ou para 

fins de diagnóstico” (BRASIL, 2010a, p. 47). Dessa forma, são substâncias ou 

preparações elaboradas em indústrias ou farmácias que seguem determinações 

legais (ANVISA, 2010). 

Seus efeitos são decorrentes de uma ou mais substâncias ativas, também 

conhecidas por fármacos, drogas ou princípios ativos, que compõe o produto e 

possuem propriedades terapêuticas constatadas cientificamente (ANVISA, 2010).  

Nesse sentido, os medicamentos são considerados a tecnologia sanitária 

mais usada no cuidado à saúde, trazendo contribuições significativas na melhora da 

qualidade de vida daqueles que os utilizam. No entanto, o seu uso não esta livre de 

riscos (CAPUCHO; CARVALHO; CASSIANI, 2011). 

Assim, apesar de seguirem normas e controle rigorosos desde o seu 

desenvolvimento, pesquisa, produção, até a sua comercialização, os medicamentos 

devem ser utilizados corretamente com orientação de profissionais responsáveis 

para que possuam o efeito esperado (ANVISA, 2010).  

Frente essa conjuntura, os medicamentos foram organizados da seguinte 

forma: os de venda sob prescrição (existem os de tarja vermelha que não possuem 

retenção de receita e os de tarja vermelha ou preta que só podem ser vendidos com 

a retenção da receita) e os medicamentos isentos de prescrição (MIP) – devem ser 

usados segundo a orientação de profissional (embalagem sem tarja)               

(ANVISA, 2010).  

No caso dos medicamentos que não necessitam de receita médica para 

aquisição, informações essenciais para uma utilização segura e eficaz devem vir no 

produto, além da necessidade do aconselhamento por profissionais de saúde e 

divulgação de informações por diferentes meios de comunicação (WHO, 2000). 

Como forma de utilização dos medicamentos que não necessita de 

prescrição de um profissional habilitado, a automedicação consiste em consumir um 

produto por iniciativa do próprio doente ou de seu responsável, visando aliviar 

sintomas, tratar doenças ou até promover a saúde (BARROS; GRIEP; 

ROTENBERG, 2009; LEITE; VIEIRA; VEBER, 2008; LOYOLA FILHO et al., 2002). 
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Dentre os riscos potenciais existentes nessa prática para o usuário, 

podem ser citados: o autodiagnóstico de forma incorreta; seleção errada do 

medicamento; incapacidade de identificar alguns riscos do fármaco e efeitos 

adversos raros e/ou de maior gravidade; não reconhecer que uma substância ativa 

similar já está sendo consumida sob um nome comercial diferente; administrar o 

medicamento de forma errada e com uma dosagem em excesso ou ineficaz, além 

de utilizá-lo por tempo prolongado; risco de dependência e abuso de substâncias; 

riscos na realização de atividades diárias, como dirigir e praticar esportes; as 

interações medicamentosas com medicamentos e o armazenamento em condições 

inadequadas ou com o prazo de validade vencido (WHO, 2000). 

Já em relação à comunidade, a automedicação inadequada pode 

ocasionar uma elevação do número de doenças induzidas por drogas e, 

consequentemente, maiores gastos públicos. No entanto, cabe salientar que muitos 

destes riscos não são restritos à automedicação, também podendo acontecer na 

situação de prescrição, especialmente, por falta de orientação durante o tratamento 

(WHO, 2000). 

Buscando alcançar a cura de alguma doença, uma aparência física 

desejável ou o próprio bem-estar, a automedicação tornou-se parte dos hábitos de 

diversos jovens, os quais se tornaram adeptos a diferentes tipos de medicamentos, 

sem a devida orientação ou acompanhamento médico. Dentre os medicamentos 

mais consumidos por essa população destacam-se os analgésicos, antibióticos, 

inalantes, tranquilizantes, medicamentos para emagrecimento e ansiedade, xaropes, 

anabolizantes e medicamentos para disfunção erétil (ANVISA, 2010). 

Além dos riscos intrínsecos à prática da automedicação, esse hábito é 

ainda mais preocupante quando realizado por jovens em decorrência das perigosas 

combinações de substâncias que eles costumam fazer, tais como: o uso de 

tranquilizantes com álcool (essa mistura pode ocasionar o estado de coma e até 

mesmo a morte) ou de medicamentos para emagrecer com álcool e tabaco (eleva o 

risco de desenvolver doenças cardíacas e respiratórias) (ANVISA, 2010). 

Cabe ainda ressaltar que, segundo a literatura, além da faixa etária 

jovem, outros fatores como: sexo feminino, possuir conhecimentos acerca de 

medicamentos, nível de escolaridade e renda mais elevados e falta de acesso aos 

serviços de saúde, estão relacionados à prática da automedicação pela população 

(BARROS; GRIEP; ROTENBERG, 2009). 
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3.3 FATORES QUE INTERFEREM NO CRESCIMENTO E PROPAGAÇÃO DA 

AUTOMEDICAÇÃO 

 

Nos dias hodiernos, os motivos pelos quais as pessoas se automedicam 

são inúmeros e diversos fatores têm colaborado para o crescimento e propagação 

dessa prática a nível mundial, tais como: o difícil acesso aos serviços de saúde em 

países mais pobres; qualidade da assistência oferecida à população; a vasta 

disponibilidade de produtos; propaganda irresponsável e a pressão para que todos 

os medicamentos sejam vendidos livremente nos balcões das farmácias e 

supermercados, inclusive os de venda regulada pela apresentação de prescrição  

(PEREIRA et al., 2007). 

Na busca de resolver um problema de saúde, a procura por 

estabelecimentos públicos ou privados que fornecem medicamentos à população 

torna-se a primeira opção, principalmente, nos países em que o sistema de saúde 

atuante não supre as demandas existentes por atenção à saúde. Nesse cenário, a 

automedicação e a indicação terapêutica são práticas usuais e a maior parte dos 

medicamentos pode ser obtida sem a prescrição médica (AUTOMEDICAÇÃO, 

2001), mesmo em casos de doenças que necessitam de algum tipo de exame para 

confirmar o seu diagnóstico (NAVES et al., 2010). 

Além disso, alguns profissionais médicos desconhecem os efeitos 

prejudiciais de medicamentos que prescrevem ou não tem conhecimento sobre a 

prevenção e identificação correta de associações perigosas entre fármacos. 

Portanto, muitas vezes, não estão bem informados acerca da segurança dos 

medicamentos que indicam. Por outro lado, muitos pacientes também não relatam a 

seus médicos a utilização de algum medicamento, ignorando os perigos da interação 

de substâncias (AQUINO, 2008). 

Considerada a principal causa de problemas relacionados aos 

medicamentos, a interação medicamentosa é definida como o “evento clínico em 

que o efeito de um medicamento é alterado pela presença de outro fármaco, de 

alimento, de bebida ou de algum agente químico do ambiente” (BRASIL, 2010b,        

p. 45).  Portanto essa situação pode acontecer quando mais de um medicamento é 

administrado simultaneamente, levando a uma elevação ou diminuição do efeito 

terapêutico, ou até mesmo ao aparecimento de efeitos indesejáveis, interferindo na 

resposta ao tratamento (BRASIL, 2010b; SECOLIS, 2001).  
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Aliado a todos esses pontos, a literatura coloca que a publicidade 

desenfreada e maciça de medicamentos tem uma relevante contribuição para o uso 

incorreto dos mesmos, à medida que abordam seus benefícios, reduzindo ou 

omitindo os riscos e efeitos adversos de seu uso (AQUINO, 2008). Dessa forma, 

transmitem a ideia de que os medicamentos estão livres de causar danos à saúde, 

encorajando o uso indiscriminado (ANVISA, 2010; AQUINO; BARROS;              

SILVA, 2010). 

Constata-se ainda o crescente uso da internet na propagação de 

informações sobre medicamentos e aquisição de produtos sem uma prescrição 

válida, principalmente, nos sites e grupos reservados para a discussão de doenças. 

Em meio eletrônico, são divulgadas informações como indicação e posologia de 

diversas substâncias, proporcionando meios para o início de um tratamento mesmo 

sem consulta a um profissional da saúde e confirmação do diagnóstico, facilitando a 

prática da automedicação pela população (SOUZA; MARINHO; GUILAM, 2008).  

Toda essa realidade contrasta com as tímidas campanhas que tentam 

elucidar os perigos associados à prática da automedicação, além da escassez de 

programas educativos acerca das consequências, muitas vezes, irremediáveis desta 

prática (AUTOMEDICAÇÃO, 2001). 

 

3.4 VALORES E CRENÇAS QUE PERMEIAM O USO DE MEDICAMENTOS  

 

Além da influência de fatores econômicos, políticos e estruturais, as 

características da utilização de medicamentos em uma sociedade também são 

definidas pelos valores e crenças que estabelecem a conduta de cada indivíduo na 

busca de solucionar problemas de saúde (NAVES et al., 2010). Diante deste 

contexto, torna-se essencial o entendimento das relações de consumo presentes na 

sociedade e a interação destas com o medicamento para a compreensão da 

problemática da utilização inadequada de medicamentos (AQUINO, 2008). 

Desde tempos remotos, utilizar drogas em várias culturas possui um 

conteúdo simbólico que se conserva até os dias atuais. O uso de medicamentos 

pode confundir-se com a solução do problema de saúde, encobrindo, assim, os 

determinantes das doenças, sejam estes sociais, comportamentais, culturais e 

psicológicos (AQUINO, 2008; NAVES et al., 2010).  
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Segundo Lefrève (1987, p. 64), o medicamento pode ser considerado 

como “um símbolo composto de uma realidade material (significante) que no caso é 

a pílula, a solução, a ampola etc., que remete a um conceito (significado) que é a 

Saúde”. Desse modo, ultrapassa a simples ideia de saúde, levando também a sua 

própria obtenção. 

No entanto, a saúde deve ser compreendida em sua dimensão global, 

com o foco para a pluricausalidade. Relacionando-se, assim, os aspectos biológicos, 

sociais, ambientais e produtivos de forma interdependente e interdefinível, 

atribuindo-lhe um caráter complexo (AUGUSTO; FREITAS; TORRES, 2002). 

Ao se constituir como símbolo, o medicamento então economiza a 

realização do trabalho essencial para que se alcance a saúde, seja no nível pessoal 

ou político, reduzindo o complexo, o trabalhoso, o complicado, ao acessível, ao fácil, 

ao concreto, ao imediato. O medicamento “realizaria um ‘curto circuito’, procurando 

apagar a doença como indicador ou sintoma de problemas, contradições, 

dificuldades, injustiças, tanto a nível pessoal como social” (LEFRÈVE, 1987, p. 65). 

Assim, o conceito que associa o símbolo de “saúde” ao medicamento é 

utilizado nos dias hodiernos como um artifício do mercado farmacêutico (NAVES et 

al., 2010) em que o medicamento é introduzido na dinâmica da sociedade 

capitalista, na qual para se ter saúde é necessário consumi-la (LEITE, VIEIRA, 

VEBER, 2008).  

Salienta-se que toda essa cultura simbólica abordada insere-se ainda no 

contexto da assistência prestada, bem como nas práticas daqueles que prescrevem 

os medicamentos, seja por influência dos usuários de saúde como pela 

supervalorização do medicamento no processo de restabelecimento de saúde, 

influenciando, consequentemente, a prática da automedicação (LEFRÈVE, 1987; 

NAVES et al., 2010).  

Frente a esse contexto, é essencial uma conscientização e reflexão pela 

sociedade dos riscos existentes na utilização de medicamentos; compreendendo 

que da mesma forma que estes podem proporcionar a cura, também podem causar 

prejuízos irreversíveis para a saúde dos indivíduos e até matar (AQUINO, 2008). 

Reconhecendo-o, assim, como uma ferramenta complementar na atenção a saúde e 

não como um bem terminal de consumo (NAVES et al., 2010). 
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3.5 FARMÁCIA DOMICILIAR 

 

Grande parte da população brasileira detém medicamentos em seu 

domicílio, acumulando-os de forma a constituir uma farmácia domiciliar ou farmácia 

caseira (um estoque de medicamentos em sua residência), a qual também contém 

outros instrumentos referentes à saúde (BUENO; WEBER; OLIVEIRA, 2009). 

O uso racional de medicamentos tem início pela qualidade do 

medicamento que se está administrando, sendo a qualidade adequada para o uso 

diretamente associada à conservação de sua estabilidade em relação às suas 

condições de manuseio e guarda. Assim, o armazenamento apropriado e a 

preservação das características dos medicamentos são pontos fundamentais para 

garantir a sua eficácia, sendo necessária a existência de certas medidas 

relacionadas ao cuidado desses fármacos (LIMA; NUNES; BARROS, 2010). 

Esses mesmos autores referem ainda que “conservar medicamento” é 

preservá-lo em condições aceitáveis para a manutenção de sua estabilidade e 

integridade durante a sua validade. Salientando que após o início da utilização de 

alguns medicamentos, estes passam a possuir vida útil inferior ao prazo de validade 

indicado na embalagem lacrada. 

Dentre os cuidados que se deve ter com os medicamentos, têm-se: a 

seleção de um lugar seguro e fora do alcance de crianças, além de ser protegido da 

luz direta, do calor e da umidade, tais como cozinha e banheiros. A exposição a 

esses fatores pode levar a alterações na composição dos medicamentos, mesmo 

estando dentro do prazo da validade, reduzindo sua eficácia e levando                      

ao desenvolvimento de efeitos tóxicos nos indivíduos que os consumirem      

(ANVISA, 2010). 

Como principais causas de intoxicação por medicamentos são citadas na 

literatura: o uso acidental, especialmente, com crianças; sua utilização de forma 

incorreta ou abusiva; tentativa de suicídio; automedicação; erro de prescrição ou     

de administração; e até mesmo com uso dos medicamentos de forma correta 

(ANVISA, 2010).  

Outros cuidados evidenciados pela ANVISA (2010) fazem referência a 

manter o medicamento na embalagem original, não removendo o rótulo, respeitar a 

temperatura de conservação e não reaproveitar os frascos para colocar outro 

líquido. Ressalta-se ainda a importância da realização de uma revisão dos 
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medicamentos que compõe a farmácia caseira, ao menos duas vezes por ano, 

retirando aqueles que estão fora do prazo de validade e os que já foram utilizados, 

com objetivo de impedir possíveis intoxicações ou trocas (BUENO; WEBER; 

OLIVEIRA, 2009). 

 

3.6 AS POLÍTICAS SOCIAIS QUE ENGLOBAM A AUTOMEDICAÇÃO 

 

Frente a um problema considerado universal, antigo e de grandes 

proporções a OMS recomenda que os países coloquem em prática programas 

nacionais para a promoção do uso racional de medicamentos, através de políticas 

educacionais e de informação (WHO, 2011). 

Dentre essas medidas, têm-se: o registro de fármacos comprovadamente 

eficazes, de boa qualidade e seguros; a instituição de padrões educacionais, 

colaborando com universidades e entidades profissionais; registro de profissionais 

de saúde, garantindo que estes tenham competência para diagnosticar, prescrever e 

dispensar medicamentos; o licenciamento de instituições farmacêuticas; a revisão da 

classificação de medicamentos sob prescrição e o acompanhamento e regulação da 

publicidade de medicamentos (WHO, 2011). 

No Brasil, desde 1998, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) está 

sendo implementada como parte essencial da Política Nacional de Saúde, 

possuindo como um de seus principais propósitos a promoção do uso racional de 

medicamentos. De acordo com essa política, os requisitos necessários para 

alcançar este propósito são complexos e deve envolver pacientes, legisladores, 

profissionais da saúde, comércio, indústria, governo e formuladores de políticas 

públicas (BRASIL, 2001). 

Ressalta-se ainda que o desenvolvimento de um processo educativo 

(tanto para os profissionais da saúde quanto para o usuário), a promoção do uso de 

medicamentos genéricos, a implantação do Formulário Terapêutico Nacional 

(orientando prescrição, dispensação e racionalização de medicamentos), ações de 

farmacovigilância e farmacoepidemiologia, podem ser listadas como medidas de 

fundamental importância para a real eficácia da PNM (BRASIL, 2001). 

Frente a essa conjuntura, as soluções sugeridas para reverter ou reduzir 

o uso irracional de medicamentos na sociedade, e consequentemente, a prática da 

automedicação inadequada, devem incluir a orientação e educação da população, 
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controle mais eficaz na venda de medicamentos com e sem receita, facilidade no 

acesso aos serviços de saúde, promoção de medicamentos de forma ética, manter 

no mercado produtos eficazes e seguros e o incentivo ao uso de terapêuticas não 

medicamentosas (AQUINO, 2008). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, com delineamento transversal e 

abordagem quantitativa.  

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), especificamente, nos cursos de graduação do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) da UFRN (Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Odontologia) e do Centro de Tecnologia (CT) 

(Arquitetura e Urbanismo, Ciência e Tecnologia, Engenharia Civil, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil e Zootecnia). 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população-alvo deste estudo foi composta por graduandos do      

terceiro ano dos cursos supracitados, selecionados por meio de uma amostra 

aleatória simples.   

A escolha de realizar a pesquisa com os estudantes do referido ano 

justificou-se tanto devido aos participantes estarem integralizando 50% de sua grade 

curricular, como no fato de as disciplinas de farmacologia serem ministradas nos 

cursos da área de saúde anteriormente a este período, acreditando-se, assim, que 

os participantes desta área já teriam algum entendimento sobre o assunto.     

Considerando que a farmacologia não faz parte do currículo acadêmico da área 

tecnológica, para fins de comparação, manteve-se o critério de seleção do 3º ano 

também para estes universitários.  

No que se refere ao número de estudantes matriculados nesses cursos, 

todos os anos há 769 vagas para os cursos do CT e 670 vagas para os cursos do 

CCS. Devido às desistências dos cursos, não entradas no vestibular e reprovações 

que levam a uma perda de cerca de 20% até o 3º ano, principalmente, nos cursos da 
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área tecnológica, foi considerada a população de aproximadamente 1200 

estudantes.  

Para este estudo, tomou-se como base um erro amostral de 5% e o 

número de universitários discriminado anteriormente. Conforme os cálculos a seguir, 

obteve-se o seguinte número de participantes: 

 

Fórmula para o cálculo do tamanho da amostra (BARBETTA, 2007): 

 

n = Tamanho da amostra 

N = Tamanho da população 

n0 = Primeira aproximação do tamanho da amostra 

E0 = Erro amostral tolerável 

 

 

 

 

 

Cálculo da primeira aproximação do tamanho da amostra: 

n0 =   ? 

E0 = (0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo do tamanho da amostra: 

n = ?  

N = 1200 

n0 = 400 

 

          N . n0 
n = ________ 
          N + n0  

 

  

        

             1 
n0 = ________ 
           (E0)

2  

 

  

        

             1 
n0 = ________ 
           (0,05)2  

 

  

        

             1 
n0 = ______ 
         0,0025  

 

  

        

 

n0 = 400 
 

  

        

             1 
n0 = _______ 
           (E0)

2  

           (E0)2  
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Portanto, a amostra foi do tipo probabilística, composta no total por 300 

estudantes universitários, de forma que o número de participantes foi semelhante 

em cada curso e área de conhecimento estudada. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Para seleção dos participantes da pesquisa foram utilizados os seguintes 

critérios de elegibilidade: 

1. Ser estudante do terceiro ano dos cursos de graduação do Centro de 

Ciências da Saúde e do Centro de Tecnologia da UFRN; 

2. Ter mais de 18 anos; 

3. Consentir em participar da pesquisa, com assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

4.5 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados constou de várias etapas, sendo iniciada pelo envio de 

um ofício aos diretores dos Centros de Ciências da Saúde e de Tecnologia da 

UFRN, selecionados como locais de estudo, informando-os sobre a pesquisa e 

solicitando autorização para sua realização. Posteriormente, o projeto foi apreciado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, obtendo o parecer favorável 

(CAAE 0137.0.051.000-10) (ANEXO A).  

A coleta de dados teve duração de doze meses (08/2011 a 08/2012) e foi 

realizada pela pós-graduanda e por acadêmicos de enfermagem devidamente 

treinados e supervisionados periodicamente, visando observar a validade das 

informações colhidas. Aos universitários que concordaram em participar do estudo, 

foi solicitada a leitura e assinatura do TCLE (APÊNDICE A), deixando claro que, 

caso o estudante não quisesse continuar no estudo, o mesmo poderia sair da 

pesquisa a qualquer momento, respeitando a Resolução nº 196/96, revisada 

          N . n0 
n = ________  
          N + n0  

 

  

        

      1200 . 400 
n = _________ 
      1200 + 400  

 

  

        

        480000 
n = _______ 
          1600  

 

  

        

 
n = 300 
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atualmente pela Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).          

A aplicação do instrumental aconteceu durante o turno de estudo dos participantes, 

em ambiente universitário, e o questionário foi identificado apenas pelas iniciais 

destes, possibilitando o anonimato. 

O instrumento de coleta de dados (APÊNDICE B) foi do tipo questionário 

estruturado, composto por perguntas abertas e fechadas e organizado em quatro 

partes: a primeira correspondeu a “Identificação e caracterização sociodemográfica”; 

a segunda tratou do “Perfil socioeconômico” da Associação Brasileira de 

Anunciantes e Associação Brasileira de Pesquisas de Instituto de Mercado 

(ABA/ABIPEME); a terceira foi correspondente aos “Medicamentos usados nos 

últimos 15 dias” e a quarta foi relacionada à “Farmácia Domiciliar”. 

 

4.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2009, p. 139), uma variável pode ser 

considerada como “uma classificação ou medida; uma quantidade que varia; um 

conceito operacional, que contém ou apresenta valores, aspecto, propriedade ou 

fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração”.  

Ainda segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 140), variável dependente 

“consiste naqueles valores (fenômenos, fatores) a serem explicados ou descobertos, 

em virtude de serem influenciados, determinados ou afetados pela variável 

independente”. Para este estudo, foi definida como variável dependente a 

automedicação.  

Variável independente “é aquela que influencia, determina ou afeta outra 

variável” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 140) e a variável moderadora “é um fator, 

fenômeno ou propriedade, que também é condição, causa, estímulo ou fator 

determinante para que ocorra determinado resultado, efeito ou consequência, 

situando-se, porém, em nível secundário”. Esta última mostra-se relevante para 

compreender até que ponto fatores diferentes têm importância na relação entre as 

variáveis dependente e independente (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 146). 

A classificação e definição das variáveis independentes e moderadoras 

analisadas no estudo foram apresentadas no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Classificação e definição das variáveis independentes e moderadoras                    

analisadas no estudo. Natal/RN, 2013 

Identificação e caracterização Sociodemográfica 

Variável Classificação Definição 

Curso de graduação Qualitativa Nominal Independente 

Idade Quantitativa Discreta Moderadora 

Sexo Qualitativa Nominal Moderadora 

Religião Qualitativa Nominal Moderadora 

Renda familiar Quantitativa Discreta Independente 

Estado civil Qualitativa Nominal Moderadora 

Tipo de acesso ao serviço médico Qualitativa Nominal Independente 

Perfil socioeconômico (ABA/ABIPEME) 

Variável Tipologia Definição 

Classe Social (ABA/ABIPEME) Qualitativa Nominal Independente 

Medicamentos usados nos últimos 15 dias 

Variável Tipologia Definição 

Medicamento Qualitativa Nominal Independente 

Quem indicou o medicamento Qualitativa Nominal Independente 

Motivo do uso do medicamento Qualitativa Nominal Independente 

Farmácia Domiciliar 

Variável Tipologia Definição 

Farmácia domiciliar Qualitativa Nominal Independente 

Cômodo de armazenamento Qualitativa Nominal Moderadora 

Recipiente de armazenamento Qualitativa Nominal Moderadora 

Acesso fácil para crianças Qualitativa Nominal Moderadora 

Medicamento Qualitativa Nominal Moderadora 

 

4.7 PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

Os participantes do estudo foram divididos nos seguintes grupos: aqueles 

que praticaram apenas a automedicação, os que fizeram uso de medicamentos por 

prescrição e aqueles que utilizaram por ambas as formas. Com a finalidade de evitar 

subnotificações por esquecimento, considerou-se a utilização dos medicamentos 

nos quinze dias anteriores a coleta.  

Para classificação da especialidade farmacêutica dos medicamentos foi 

utilizado o sistema Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), recomendado pelo 

DURG da OMS (WHO COLLABORATING CENTRE FOR DRUG STATISTIC 

METHODOLOGY, 2013).  

Neste sistema ATC, os medicamentos são classificados em diversos 

níveis: o primeiro aponta o grupo anatômico ou sistema em que o medicamento 
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atua; o segundo indica a terapêutica principal; e o terceiro é referente ao subgrupo 

terapêutico. Existe ainda um quarto nível para o subgrupo químico terapêutico e um 

quinto nível correspondente ao princípio ativo.  

Os medicamentos foram classificados de acordo com o princípio ativo por 

meio da utilização do Bulário Eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) (2013). O código “não identificado” foi designado para os medicamentos 

em que o participante não soube referir o nome. Para aqueles que não constavam 

no sistema ATC, como os homeopáticos e fitoterápicos, foram desenvolvidos 

códigos para identificação. 

 

4.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Os dados foram organizados num banco de dados em planilhas do 

programa Microsoft Excel 2010, contendo os campos de informação do questionário. 

Posteriormente, os dados foram tratados por meio de estatística descritiva e testes 

estatísticos não paramétricos: teste de Fisher e Qui-quadrado com um nível de 

significância α=5% e α=10%. As variáveis que se correlacionaram com o uso da 

automedicação (p <0,05 na análise bivariada) foram posteriormente calculadas as 

razões de chance (odds ratio) e intervalos de confiança. Todas as análises foram 

processadas utilizando-se os programas de domínio público R e MINITAB 15 

Statistical Software.  

Os testes não paramétricos são aqueles que não dependem de parâmetros 

populacionais, como média e variância. O teste de Fisher permite calcular a 

probabilidade de associação das características que estão em análise, ou seja, de 

elas serem independentes. Já o teste de Qui-quadrado é utilizado para verificar se a 

frequência com que um determinado acontecimento observado em uma amostra se 

desvia significativamente ou não da frequência com que ele é esperado, avaliando a 

associação entre variáveis. Os softwares estatísticos, na sua maioria, são capazes 

de aplicá-los (REES, 2000). 

Segundo Szumilas (2010), a razão de chance (odds ratio – OR) é utilizada 

para comparar as probabilidades de ocorrência do desfecho de interesse, dada a 

exposição à variável de interesse. Portanto, é definida como o quociente constituído 

pela chance de um evento ocorrer em um grupo e a chance deste mesmo evento 

ocorrer em outro grupo.  
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Nesse sentido, tem-se: OR = 1, há indicação de que o evento em estudo é 

igualmente provável de ocorrer nos dois grupos; OR > 1, o evento tem maior chance 

de acontecer no primeiro grupo (numerador); OR < 1, probabilidade maior de ocorrer 

no segundo grupo. 

O Intervalo de Confiança (IC) de 95% é usado para estimar a precisão da 

razão de chance. Um grande IC indica um baixo nível de precisão da OR, enquanto 

um pequeno IC demonstra uma maior precisão da OR (SZUMILAS, 2010). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A presente seção foi composta por manuscritos resultantes dos dados 

coletados, possibilitando a descrição e discussão dos achados de acordo com a 

literatura. Os estudos serão submetidos a revistas de impacto científico, nacionais e 

internacionais. 

 

Artigo 1: Perfil da automedicação em universitários das áreas de saúde e tecnologia 

em Natal, Rio grande do Norte, Brasil. Revista para submissão: Current Drug Safety 

(Qualis B1). Normas para publicação: Anexo B. 

 

Artigo 2: Perfil da farmácia domiciliar de universitários das áreas de saúde e  

tecnologia. Revista para submissão: Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e 

Aplicada (Qualis B1). Normas para publicação: Anexo C. 
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RESUMO: O estudo objetivou identificar as características da prática da automedicação em universitários de 

uma instituição pública no município de Natal/RN, Brasil. Estudo descritivo, transversal e quantitativo, 

desenvolvido com estudantes dos cursos das áreas de saúde e tecnologia, totalizando uma amostra de 300 

universitários. Para análise dos dados, foi aplicada a estatística descritiva simples e o Teste de Fisher e Qui-

quadrado com níveis de significância de 5% e 10%, utilizando-se os programas estatísticos de domínio público R 

e MINITAB 15 Statistical Software. Considerando o uso de medicamentos nos últimos 15 dias que antecederam a 

coleta, a prevalência dos universitários que realizaram apenas a automedicação foi de 33,7% (n/N= 101/300), 

dos quais 37,3% (n/N = 56/150) eram da área tecnológica e 30% (n/N = 45/150) da área da saúde. Observou-se 

que, essa prática foi prevalente nos universitários da área tecnológica, principalmente, naqueles que possuíam a 

renda superior a 10 salários mínimos. Os analgésicos e antipiréticos gerais (N02) foram o grupo terapêutico mais 

usado pelos universitários, destacando-se o acetaminofeno (N02BE01). Quanto às situações de saúde/motivos 

que mais levaram os estudantes a se automedicarem, destacaram-se os sinais e sintomas relacionados à dor, 

especialmente cefaleia (48,5%). A maioria dos universitários automedicou-se (71,3%). Os achados reforçam a 

necessidade do desenvolvimento de intervenções para a promoção da saúde voltadas para a população jovem, 

com o objetivo de prevenir uma automedicação inadequada, minimizando riscos tanto para estes usuários como 

para a população de uma forma geral.  

Descritores: Uso de medicamentos. Automedicação. Autocuidado. Medicamentos. Prevalência. Estudantes.  
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INTRODUÇÃO 

Considerada uma forma usual de autocuidado, a automedicação é definida como o uso de medicamentos 

sem orientação e prescrição médica, com o objetivo de aliviar sintomas, tratar doenças ou promover a saúde     

[1,2,3]. Dentre as diversas formas de praticá-la, destacam-se as seguintes: reutilizar receitas antigas, descumprir 

a prescrição do profissional, obter medicamento sem receita, usar sobras de prescrições e compartilhar 

medicamentos – seja com pessoas próximas ou não [3]. 

No cenário da saúde brasileira, segundo as estatísticas do Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas (SINITOX) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no ano de 2010, aproximadamente 27% 

dos casos registrados de intoxicação humana no país indicaram como agente tóxico os medicamentos (com um 

total de 27.710 registros), dos quais 898 casos tiveram como circunstância a automedicação e 356 o uso indevido 

de medicamentos. Neste mesmo ano, 16,59% dos óbitos registrados por intoxicação humana foram causados por 

medicamentos [4]. 

Nos dias hodiernos, vários fatores têm colaborado para o crescimento e propagação desta prática a nível 

mundial, sejam estes culturais, econômicos e políticos, tais como: a representação do medicamento como 

símbolo de “saúde”; a vasta disponibilidade de produtos; a propaganda irresponsável e a pressão para que todos 

os medicamentos sejam vendidos livremente nos balcões das farmácias e supermercados, inclusive os de venda 

regulada pela apresentação de prescrição; o difícil acesso aos serviços de saúde em países mais pobres e a 

qualidade da assistência à saúde oferecida a população [5]. 

Figura ainda entre as causas da automedicação a crescente utilização da internet na propagação de 

informações visando promover saúde, principalmente em sites e grupos de discussão sobre doenças, e para 

obtenção de medicamentos sem uma prescrição médica válida [6-7]. Há, portanto, uma transmissão da ideia de 

que os medicamentos estão livres de causar riscos à saúde, encorajando seus consumidores ao uso 

indiscriminado, expondo-os a reações indesejadas (efeitos iatrogênicos) e mascarando problemas em       

evolução [8]. 

Além dos riscos intrínsecos à prática da automedicação, esse hábito é ainda mais preocupante quando 

realizado por jovens, os quais se tornaram adeptos a diferentes tipos de medicamentos sem a devida orientação 

ou acompanhamento médico e em decorrência das perigosas combinações de substâncias que eles costumam 

fazer [9].  

A identificação de padrões na utilização destes produtos por universitários oferecem um panorama 

sobre o uso desta tecnologia em saúde por uma porção privilegiada da população, auxiliando na determinação de 

estratégias que promovam o uso racional de medicamentos [10]. Nesse sentido, investigações sobre o uso de 

medicamentos por estudantes, sobretudo acerca da automedicação, têm sido realizadas não apenas no Brasil 

como em vários outros países [10-15]. 

Na perspectiva de contribuir para a investigação e discussão de um relevante problema de saúde pública 

mundial, o estudo teve por objetivo identificar as características da prática da automedicação em universitários 

de uma instituição pública no município de Natal, Rio Grande do Norte (RN). Esta pesquisa torna-se importante 

por auxiliar na avaliação da prevalência da automedicação e dos fatores a ela associados, sendo ferramentas úteis 

na busca de estratégias para a promoção da automedicação responsável. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo descritivo, com delineamento transversal e abordagem quantitativa, em uma 

universidade pública do município de Natal/RN, Brasil. A população alvo foi composta pelos graduandos do 

terceiro ano dos cursos da área de saúde (Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Medicina, Nutrição e Odontologia) e tecnológica (Arquitetura e Urbanismo, Ciência e Tecnologia, Engenharia 

Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil e Zootecnia) da referida instituição. Tomou-se 

como base um erro amostral de 5%, em que o cálculo do tamanho da amostra foi realizado utilizando-se a 

fórmula de Barbetta [16], totalizando 300 estudantes (o número de participantes foi semelhante em cada curso e 

área de conhecimento estudada), selecionados por meio de uma amostra aleatória simples. 

Adotou-se como critérios de elegibilidade: ser estudante do terceiro ano dos cursos de graduação dos 

cursos supracitados; ter mais de 18 anos; consentir em participar da pesquisa, com assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A coleta de dados teve duração de doze meses (08/2011- 08/2012), foi realizada no turno de estudo dos 

participantes, no ambiente universitário.  Foi utilizado um instrumento do tipo questionário estruturado, 

contendo perguntas abertas e fechadas, organizado em quatro partes: 1) Identificação e caracterização 

sociodemográfica; 2) Perfil socioeconômico da Associação Brasileira de Anunciantes e Associação Brasileira de 

Pesquisas de Instituto de Mercado (ABA/ABIPEME) [17]; 3) Medicamentos usados nos últimos 15 dias; 4) 

Farmácia Domiciliar. Para este estudo foram analisadas as três primeiras partes do instrumental. 

Quanto aos aspectos éticos, obteve-se a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição 

universitária onde a pesquisa foi realizada, registrado sob CAAE nº 0137.0.051.000-10, e autorização dos 

diretores do Centro de Ciências e Saúde e do Centro de Tecnologia. As normas regulamentadoras e diretrizes da 

Resolução nº196/96, revisada atualmente pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) [18], 

foram respeitadas. Foi garantido o anonimato dos participantes, identificando os instrumentos apenas por suas 

iniciais, e estes manifestaram anuência através da assinatura do TCLE. 

Os dados foram organizados em planilhas do programa Microsoft Excel 2010, os medicamentos foram 

identificados de acordo com o seu princípio ativo por meio da utilização do Bulário Eletrônico da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) [19] e classificados por especialidade farmacêutica de acordo com 

versão atualizada do sistema Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) [20]. Salientando-se que os medicamentos que não foram identificados pelos estudantes, os 

homeopáticos e fitoterápicos foram desconsiderados por não poderem ser classificados no sistema ATC. 

Os participantes do estudo foram divididos em praticantes da automedicação, os que fizeram uso de 

medicamentos por prescrição e os que fizeram uso por ambas as formas nos 15 dias que antecederam a coleta. 

Para a análise dos dados, foi realizada estatística descritiva e, posteriormente, análises bivariadas aplicando o 

teste de Fisher e Qui-quadrado com nível adotado de significância α=5% e 10%. As variáveis que se 

correlacionaram com o uso da automedicação (p<0,05 na análise bivariada) foram posteriormente calculadas as 

razões de chance (odds ratio) e intervalo de confiança. Todas as análises foram processadas utilizando-se os 

programas estatísticos de domínio público R e MINITAB 15 Statistical Software.  
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RESULTADOS 

O perfil sociodemográfico e econômico dos participantes do estudo apresentaram as seguintes 

características na análise descritiva: 53,7% (161) eram do sexo masculino e 46,3% (139) do feminino, 96,7% 

(290) eram solteiros, 65,7% (197) residiam no município de Natal/RN, 68,7% (206) afirmaram ser católicos e a 

maioria dos estudantes pertencia à classe B 56,3% (169) e C 32% (96) de acordo com a classificação de hábitos 

de consumo (ABA/ABIPEME) [17].  

Quanto ao acesso ao serviço de saúde mais citado pelos estudantes, 60% (180) afirmaram utilizar 

convênio médico, 14% (42) Unidades Básicas de Saúde (UBS), 13% (39) médico particular, 7,6% (23) Pronto 

Socorro (PS), 1,7% (5) Unidades de Saúde da Família (USF), 1,7% (5) mais de um dos serviços citados e 2% (6) 

não responderam tal questionamento. 

Considerando o uso de medicamentos nos últimos 15 dias que antecederam a coleta, a prevalência dos 

universitários que realizaram apenas a automedicação foi de 33,7% (n/N= 101/300), que utilizaram os 

medicamentos através de prescrição 15,7% (n/N = 47/300) e por ambas as formas 8,3% (n/N = 25/300). Ao 

analisar os estudantes de cada área de conhecimento, foi verificada a prática da automedicação em 37,3% (n/N = 

56/150) dos estudantes da área tecnológica e 30% (n/N = 45/150) da área da saúde.  

No que se refere às variáveis sociodemográficas (Tabela 1), observou-se diferença significativa entre as 

áreas de conhecimento (p=0,005, teste de Fisher) apenas nas variáveis renda e automedicação, constatando-se 

que esta prática foi prevalente nos universitários da área tecnológica, principalmente naqueles que possuíam a 

renda superior a 10 salários mínimos. A partir deste resultado, foram calculadas as razões de chance agrupando 

os estudantes em aqueles com renda inferior e superior a cinco salários mínimos, verificando-se que um 

estudante da área tecnológica de maior renda tem mais chance de se automedicar (OR= 1,26; IC95%: 0,52- 3,03).  

 

Tabela 1 – Características da população segundo a prática da automedicação na área saúde e na tecnológica. 

                    Natal/RN, Brasil, 2013. 

 Automedicação  

Características da 

população 

 

Saúde Tecnológica  

Valor-p 

 N      (%) N (%) 
Faixa etária (anos) 

18 a 21 11 (33,3) 22 (66,7) 

0,272 22 a 25 32 (49,2) 33 (50,8) 

26 a 29 02 (66,7) 01 (33,3) 

    

Sexo    

Feminino 28 (51,9) 26 (48,2) 
0,114 

Masculino 17 (36,2) 30 (63,8) 

    

Renda (salários mínimos)    

< 3 05 (45,5) 06 (54,6) 

0,005 
3 a 5 09 (47,4) 10 (52,6) 

5 a 10 11 (40,7) 16 (59,3) 

>10 14 (41,2) 20 (58,8) 

    

Serviço médico    
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UBS 08 (57,1) 06 (42,9) 

0,208 

OS 02 (25,0) 06 (75,0) 

Médico particular 04 (36,4) 07 (63,6) 

Convênio médico 28 (43,1) 37 (56,9) 

Não respondeu 03 (100,0) 00 (0,0) 

    

Classe (ABA- ABIPEME)    

A 02 (20,0) 08 (80,0) 

0,183 
B 26 (42,6) 35 (57,4) 

C 16 (57,1) 12 (42,9) 

D 01 (50,0) 01 (50,0) 

*Teste de Fisher com nível de significância de 5%. 

ABA/ABIPME: Associação Brasileira de Anunciantes/Associação Brasileira de Pesquisas de Instituto de 

Mercado 

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

Constatou-se que os analgésicos e antipiréticos gerais (N02), utilizados por 57,4% dos estudantes, e os 

medicamentos com ação sobre distúrbios da função gastrointestinal (A03), consumidos por 14,9%, foram os 

grupos terapêuticos (ATC/OMS) mais usados pelos universitários que praticaram a automedicação. Ao comparar 

esta prática por grupo terapêutico e entre as áreas de conhecimento, revelou-se que não houve diferença 

significativa (p=0,840 e p=0,858 respectivamente; teste de Fisher e Qui-quadrado α=5%). 

Por conseguinte, em relação aos princípios ativos (Tabela 2), na área de saúde destacaram-se as altas 

frequências do uso do acetaminofeno nos estudantes que apenas se automedicaram e, nos universitários da área 

tecnológica, o alto consumo do metamizol simples e combinado foi mais prevalente. O acetaminofeno foi o 

medicamento mais frequentemente utilizado (28,7%) pelos universitários que praticaram a automedicação. 

 

Tabela 2 – Princípios ativos mais utilizados na automedicação. Natal/RN, Brasil, 2013. 

 Automedicação 

 Princípio ativo Código ATC** Saúde 

N (%) 

Tecnológica 

N (%) 

Valor -p* 

Acetominofeno N02BE01 16 (55,2) 13 (44,8) 0,173 

Metamizol N02BB02 07 (43,7) 09 (56,3) 0,944 

Metamizol Combinado N02BB52 06 (27,3) 16 (72,7) 0,065 

* Teste de Fisher e Qui-quadrado com nível de significância de 5%. 

** Subgrupos do sistema Anatomical Therapeutic Chemical (ATC/OMS).  

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

As principais situações de saúde que motivaram o uso de medicamentos por automedicação podem ser 

visualizadas na Tabela 3, não apresentando diferenças estatisticamente significativas ao comparar as áreas de 

conhecimento.  Especificamente, as causas mais frequentemente referenciadas pelos estudantes que praticaram a 

automedicação foram as cefaleias/dores de cabeça (48,5%), seguidas das gripes/resfriados (17,8%), cólicas 

(15,8%) e dores no corpo (4,9%).  
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Tabela 3 – Situações de saúde segundo a automedicação nos estudantes da área da saúde e tecnológica.  

                    Natal/RN, Brasil, 2013. 

 
Automedicação  

Saúde Tecnológica 
Valor-p 

Situações de Saúde N (%) N (%) 

Dor 31 (44,3) 39 (55,7) 0,9352 

Distúrbios respiratórios 04 (30,8) 09 (69,2) 0,375 

Distúrbios gastrointestinais 02 (28,6) 05 (71,4) 0,457 

Hipersensibilidade Imunológica 02 (33,3) 04 (66,7) 0,690 

Contracepção 03 (60,0) 02 (40,0) 0,654 

Distúrbios neurológicos 01 (50,0) 01 (50,0) 1,000 

Ferimentos 00 (0,0) 01 (100,0) 1,000 

Outros** 04 (44,4) 05 (55,6) 1,000 

* Teste de Fisher e 2Qui-quadrado com nível de significância de 5%. 

**Outros: Pós-operatório, febre, inflamação/infecções, indisposição, suplemento alimentar, prevenção de 

doenças, ressaca. 

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

 Em relação ao aspecto “quem indicou os medicamentos”, foi evidenciado que a maioria dos 

universitários (71,3%) automedicou-se por conta própria. Estatisticamente, foi revelada diferença significativa 

entre as áreas de conhecimento apenas na indicação realizada por amigos, de acordo com a Tabela 4. Quatro 

estudantes que se automedicaram não responderam a este questionamento. 

 

Tabela 4: Indicação da automedicação segundo os universitários da área da saúde e da tecnologia. Natal/RN, 

Brasil, 2013. 

 Automedicação  

 Saúde Tecnológica 

Valor-p Quem indicou 
N (%) N (%) 

Conta própria 34(47,2) 38 (52,8) 0,3952 

Parente 08 (36,4) 14 (63,6) 0,3822 

Amigo 03 (100,0) 00 (0,0) 0,050 

2Teste de Qui-quadrado.  

* Teste de Fisher e Qui-quadrado com nível de significância de 5% e 10%. 

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

DISCUSSÃO 

A prevalência da automedicação na amostra foi relativamente baixa, especialmente em comparação com 

outros estudos que analisaram esta prática em universitários, seja no Brasil ou em outros países [10-14]. Por 

outro lado, foi mais alta do que a observada em investigações que envolviam diferentes populações [1, 21]. No 

entanto, salienta-se que este estudo avaliou o uso de medicamentos nos últimos quinze dias e em estudantes de 

distintas áreas de conhecimento, divergindo dos estudos citados, o que poderia justificar os achados. 

Não foi identificada uma diferença significativa nas taxas de prevalência entre a automedicação de 

estudantes da área de saúde e da área tecnológica, visto que geralmente espera-se que por serem mais informados 

sobre os medicamentos os estudantes da área da saúde deveriam se automedicar mais. No entanto, o estudo 

evidenciou uma maior automedicação entre os universitários que não são desta área, fato este evidenciado em 
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outro estudo que também investigou a prática da automedicação em estudantes de áreas distintas de 

conhecimento e atribuiu este resultado possivelmente aos universitários não se importarem com as 

consequências decorrentes desta prática, independente da área de estudo [11].  

Mesmo com um maior número de participantes do sexo masculino, constatou-se uma maior prática de 

automedicação nos universitários do sexo feminino quando analisada toda a amostra em estudo. Este dado é 

condizente com outras investigações que abordaram a mesma temática, e também, foram realizadas com 

estudantes [10, 12, 14, 22]. No entanto, ao comparar cada área de conhecimento isoladamente, na área 

tecnológica esta prática foi mais prevalente nos indivíduos do sexo masculino, o que pode ser justificado pelo 

maior número de estudantes deste sexo nesta amostra na área da tecnologia quando comparada a da saúde.  

De acordo com a literatura, o elevado consumo de medicamentos pelas mulheres por meio da 

automedicação pode estar relacionado à maior procura de serviços de saúde e cuidados médicos por este gênero, 

um superior número de ações educativas direcionadas as mulheres, além de serem mais submetidas à 

medicalização [1, 12, 23]. 

A automedicação apresentou-se mais frequente nos universitários que referiram maior renda e que 

utilizavam o acesso ao serviço de saúde privado, do tipo convênio médico. Atualmente, a realidade do consumo 

elevado e inapropriado dos medicamentos também tem sido evidenciada entre as camadas mais privilegiadas da 

sociedade brasileira, seja por instinto, pela forte herança cultural, facilidade de adquirir o medicamento, dentre 

outros motivos [8]. Ainda de acordo com a literatura, “atualmente as limitações impostas por uma condição 

socioeconômica desfavorável não são um fator preponderante na decisão de se automedicar” [24:48]. 

 Corroborando com os resultados de outros estudos [1, 3, 5, 10-12, 14, 22, 23, 25], os analgésicos e 

antitérmicos foram o grupo terapêutico mais consumido sem prescrição médica nesta investigação, independente 

da área de conhecimento dos estudantes. O acetominofeno, ou paracetamol, considerado o medicamento de 

primeira escolha para tratar dores leves a moderadas, agudas ou crônicas, apresenta eficácia e, em comparação 

aos demais analgésicos não-opioides, maior segurança. Já o metamizol (dipirona) é amplamente utilizado no 

Brasil, havendo uma crença que sua eficácia é maior que os demais medicamentos da mesma classe. No entanto, 

possui eficácia semelhante e menor segurança, podendo levar a reações alérgicas graves e idiossincrásicas [26]. 

Estudos envolvendo universitários e o uso de antimicrobianos em outros países demonstraram que esses 

produtos foram comumente utilizados na população insvestigada [13, 15]. Os achados não demonstraram 

associação significativa dos antimicrobianos com a prática da automedicação nesta amostra, fato este que pode 

ser explicado pela rigorosidade da atual política sobre a venda destes produtos, prevista na Resolução de 

Diretoria Colegiada (RDC) nº 20/2011 da ANVISA, que determina os critérios relacionados à prescrição, 

dispensação, controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base antimicrobianos de uso sob prescrição 

de um profissional habilitado [27]. 

Frente essa conjuntura, torna-se de extrema relevância ressaltar a importância da promoção do uso mais 

racional destes medicamentos, visto que cada vez é mais evidente cientificamente que o mau uso de 

antimicrobianos é o principal responsável pela resistência bacteriana. Infecções ocasionadas por bactérias 

resistentes possuem um tratamento mais complexo e estão relacionadas com maior morbidade [26]. 

 Quanto às situações de saúde/aos motivos que mais levaram os estudantes se automedicarem, 

destacaram-se os sinais e sintomas relacionados à dor, especialmente cefaleia, cólicas e dores no corpo. Diversos 

estudos, envolvendo ou não universitários como população, têm evidenciado a associação entre o hábito da 
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automedicação e o tratamento sintomático da dor, corroborando com os resultados encontrados nesta 

investigação [5, 11, 12, 22-24, 28].  

Na maioria das situações de automedicação, os universitários afirmaram ter consumido o medicamento 

por conta própria. Outras pesquisas envolvendo o hábito da automedicação em populações urbanas brasileiras 

demonstraram como resultados uma maior frequência de indicação de medicamentos por terceiros e pessoas 

leigas [3, 24, 28]. No presente estudo, houve uma maior indicação destes produtos pelos próprios parentes e 

amigos dos estudantes.     

 Apesar de serem evidenciados problemas relacionados ao uso de medicamentos e de uma 

automedicação inadequada em diferentes populações estudadas do país, iniciativas governamentais vêm 

demonstrando interesse em contribuir positivamente para novas e melhores práticas. Dentre elas, tem-se: a 

implantação da política nacional de medicamentos (PNM) [29], a elaboração de guias com abordagem 

multidisciplinar e multiprofissional acerca da utilização de medicamentos [9, 26], atualizações da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais [30] e da Farmacopeia Brasileira [31]. 

Em relação aos aspectos metodológicos deste estudo, todas as precauções foram tomadas visando evitar 

vieses, dentre elas cálculo amostral, seleção aleatória de participantes, critérios de inclusão e exclusão, 

treinamento para coleta e padronização de procedimentos. O número de participantes foi semelhante entre as 

áreas de conhecimento analisadas e o período escolhido para obter as informações sobre o uso do medicamento 

foi dos 15 dias prévios a coleta, na tentativa de evitar uma subestimativa de consumo por esquecimento. No 

entanto, existe a possibilidade de subnotificação das práticas de automedicação pelos estudantes, sendo esta 

considerada como uma das limitações no estudo. 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados evidenciaram que alguns fatores associados à automedicação pelos participantes foram 

semelhantes ao observado em outros estudos realizados com estudantes universitários, a nível nacional e 

mundial. No entanto, algumas características relevantes merecem destaque, tais como: uma maior prevalência 

desta prática por estudantes que não pertenciam à área da saúde, que possuíam maior renda e que realizaram esta 

prática por conta própria. 

Os achados apresentados reforçam a existência de um problema que não deve ser ignorado e a 

necessidade do desenvolvimento de intervenções para a promoção da saúde voltadas para a população jovem, 

com o objetivo de prevenir uma automedicação inadequada, minimizando riscos tanto para estes usuários como 

para a população de uma forma geral.  

Salienta-se ainda que esta investigação trouxe evidências que podem auxiliar significativamente futuras 

pesquisas, contribuindo para o conhecimento da temática, além de avanços à área da enfermagem, diante da 

carência de estudos realizados por enfermeiros/ estudantes de enfermagem no país frente à questão.  
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5.2 PERFIL DA FARMÁCIA DOMICILIAR DE UNIVERSITÁRIOS DAS ÁREAS DE 

SAÚDE E TECNOLOGIA  
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RESUMO: O trabalho objetivou identificar as principais características das farmácias 

domiciliares de universitários de uma instituição pública no município de Natal, Rio Grande 

do Norte, Brasil. Realizou-se um estudo descritivo, transversal e quantitativo, com os 

universitários do terceiro ano dos cursos das áreas de saúde e tecnologia, totalizando uma 

amostra de 300 estudantes. Para análise dos dados, utilizaram-se os programas estatísticos de 

domínio público R e MINITAB 15 Statistical Software, sendo realizada estatística descritiva, 

com distribuição em frequências absolutas e relativas, e o Teste de Fisher com níveis de 

significância de 5%. Segundo os resultados, 88% dos universitários possuíam uma farmácia 

caseira, dos quais 139 (92,7%) pertenciam à área tecnológica, havendo maior frequência do 

estoque nas residências dos estudantes em que o acesso ao serviço de saúde era através de 

convênio médico. No total foram referenciados 631 medicamentos, os quais foram mais 

armazenados pelos estudantes da área da saúde. Os analgésicos e antipiréticos gerais foram a 

especialidade farmacêutica mais citada, destacando-se o acetaminofeno. O principal cômodo 

de armazenamento foi a cozinha (36,4%), a maioria dos universitários guardava os 

medicamentos em caixas (38,6%) e 75% (200) referiram que os medicamentos não eram de 

acesso fácil para crianças. O estudo apresentou evidências que podem contribuir 

fundamentando outras pesquisas, permitindo avanços tanto para o conhecimento da temática 

como para a área da saúde.  

Palavras-chave: Armazenagem de medicamentos. Estudantes. Uso de medicamentos.  

 

ABSTRACT: This study aimed to identify the main characteristics of home medicines of 

students of a public university in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. This is a descriptive, 

cross-sectional and quantitative study, conducted with third year students of undergraduate 

courses in the areas of health and technology, resulting in a sample of 300 students. For data 

analysis, we used the statistical programs of the public domain R and MINITAB 15 Statistical 
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Software, performing descriptive statistics with absolute and relative frequencies distribution, 

and the Fisher’s exact test with significance level of 5%. According to the results, 88% of the 

students had a home pharmacy, of which 139 (92.7%) belonged to the technological area, 

with prevalence of in-home storage of students where the access to health care was through 

health insurance. Of the 631 drugs referenced, general analgesics and antipyretics (N02) were 

the most reported medicinal products, especially acetaminophen (N02BE01). The main 

storage room was the kitchen (36.4%), most of the students kept the drugs in boxes (38.6%) 

and 75% (200) reported that the drugs were not easily accessible to children. The study 

provided evidence that can contribute supporting further researches, enabling the development 

for both knowledge on the subject and for the health area. 

Keywords: Drug Storage. Students.   Drug Utilization. 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento industrial, resultante das mudanças tecnológicas ocorridas no 

século XX, favoreceu a elaboração de novos compostos para variadas finalidades. Houve um 

rápido crescimento das indústrias farmacêuticas, fato este que gerou uma vasta 

disponibilidade de novos produtos e relevantes modificações, a nível mundial, no perfil de 

utilização de medicamentos (Margonato et al., 2008). 

Estes produtos revolucionaram as atividades da saúde pública, ocupando uma posição 

de destaque na terapêutica contemporânea (Bueno et al., 2009). Atualmente, em decorrência 

de sua ampla inserção em praticamente todas as esferas de atenção à saúde, o seu uso 

inadequado constitui um grave problema de saúde pública (Schenkel et al., 2005).  

Considerados a tecnologia sanitária mais empregada no cuidado à saúde, os 

medicamentos trouxeram contribuições significativas na melhoria da qualidade de vida 

daqueles que os utilizam. No entanto, o seu uso não esta livre de riscos (Capucho et al., 2011).  
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Para muitos indivíduos, a busca da cura se dá pelo consumo de medicamentos 

(Cassiani, 2005). A facilidade de adquiri-los aliada ao incentivo da mídia, levaram ao uso 

rotineiro destes produtos, ocasionando um acúmulo de medicamentos nos domicílios dos 

indivíduos (Bueno et al., 2009). Assim, sua utilização pode confundir-se com a solução do 

problema de saúde, encobrindo os determinantes das doenças, sejam eles sociais, 

comportamentais, culturais e psicológicos (Aquino, 2008; Naves et al., 2010). 

 A farmácia domiciliar, corriqueiramente armazenada em recipientes e ambientes 

inadequados, favorece o consumo inapropriado e o desperdício de medicamentos, fomentando 

o risco de intoxicações, sejam estas propositais, como tentativas de suicídio, como não 

propositais, principalmente envolvendo crianças pequenas (Tourinho et al., 2008).  

Torna-se fundamental ressaltar ainda que, o armazenamento apropriado e a 

preservação das características dos medicamentos são pontos fundamentais para garantir a sua 

eficácia, sendo necessária a existência de certas medidas relacionadas ao cuidado desses 

produtos (Lima et al., 2010). 

A partir desta perspectiva, estudar o consumo de medicamentos permite determinar se 

sua utilização é justificada, além de identificar fatores que influenciam esta prática. Portanto, 

investigar a farmácia domiciliar possibilita estudar o que ocorre com estes produtos após 

serem adquiridos (Schenkel et al., 2005). Salienta-se ainda que, segundo a literatura, são 

poucos os estudos realizados nos últimos anos que objetivaram investigar sobre o 

armazenamento de medicamentos no domicílio (Schenkel et al., 2005; Fanhani et al., 2006; 

Tourinho et al., 2008). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho consistiu em identificar as principais 

características das farmácias domiciliares de universitários de uma instituição pública no 

município de Natal, Rio Grande do Norte (RN), Brasil. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Estudo descritivo, transversal e quantitativo, realizado em uma universidade pública 

no município de Natal/RN. A população foi constituída pelos estudantes de graduação do 

terceiro ano dos cursos das áreas de saúde e tecnológica da referida instituição. Para o cálculo 

do tamanho da amostra, foi utilizada a fórmula de Barbetta (2007), considerando-se um erro 

amostral de 5%, o que totalizou uma amostra de 300 estudantes, selecionados por meio de 

uma amostra aleatória simples. Salientando-se que o número de participantes foi semelhante 

em cada curso e área de conhecimento estudada.  

Foram eleitos para participar do estudo: os estudantes do terceiro ano dos cursos de 

graduação das áreas de saúde e tecnologia, que tinham mais de 18 anos e que consentiram em 

participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE).  

Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP/UFRN), Protocolo nº. 121/10, e autorização dos diretores do Centro de 

Ciências e Saúde e do Centro de Tecnologia, foi iniciada a coleta dos dados, a qual foi 

realizada no próprio ambiente universitário, no turno de estudo dos participantes, durante os 

meses de agosto de 2011 a agosto de 2012. As normas regulamentadoras e diretrizes da 

Resolução n°196/96, revisada atualmente pela Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) foram respeitadas. 

O instrumento foi do tipo questionário estruturado, o qual foi dividido em quatro 

partes: 1) Identificação e caracterização sociodemográfica; 2) Perfil socioeconômico da 

Associação Brasileira de Anunciantes e Associação Brasileira de Pesquisas de Instituto de 

Mercado (ABA/ABIPEME); 3) Medicamentos usados nos últimos 15 dias; 4) Farmácia 

Domiciliar; a segunda e a última parte foram analisadas neste estudo.  
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Para identificação dos princípios ativos utilizou-se o Bulário Eletrônico da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e para a classificação destes em especialidade 

farmacêutica, a versão atualizada do sistema Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Foi designado um código para os medicamentos que 

o estudante não soube identificar. 

Após a organização dos dados em planilhas do programa Microsoft Excel 2010, as 

análises foram processadas utilizando-se os programas estatísticos de domínio público R e 

MINITAB 15 Statistical Software. Foi realizada estatística descritiva, com distribuição em 

frequências absolutas e relativas, e aplicado o Teste de Fisher com níveis de significância de 

5%.  

 

RESULTADOS 

Dos 300 estudantes que foram questionados quanto ao hábito de estocar medicamentos 

em seu domicilio, 88% afirmaram possuir uma farmácia caseira, evidenciando a prevalência 

deste hábito na amostra investigada e restringindo o presente estudo à análise de 264 

farmácias domiciliares. Ao verificar esta prevalência por área de conhecimento, contatou-se 

que um número mais elevado de universitários da área tecnológica 139 (92,7%) afirmou 

possuir a farmácia domiciliar, em comparação com os estudantes da área da saúde (83,3%).  

Ao analisar as variáveis socioeconômicas, observou-se diferença significativa (p= 

0,002) nas variáveis “serviço médico” e “farmácia domiciliar”, evidenciando maior 

frequência de estoque de medicamentos nas residências dos universitários em que o acesso ao 

serviço de saúde era realizado através de convênio médico, conforme pode ser visualizado na 

Tabela 1. 

Tabela 1  
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A Tabela 2 apresenta a totalidade dos medicamentos presentes nas farmácias caseiras 

dos universitários, classificados por grupo terapêutico (ATC/OMS), segundo cada área de 

conhecimento. Do total de 631 medicamentos referenciados, um maior número e variedade 

destes produtos estavam armazenados nas farmácias domiciliares dos estudantes da área de 

saúde (60,9%), os analgésicos e antipiréticos gerais (N02) foram a especialidade farmacêutica 

mais citada pelos estudantes de ambas as áreas, seguida pelos medicamentos com ação sobre 

distúrbios da função gastrointestinal (A03), anti-inflamatórios e antirreumáticos não 

hormonais (M01A) e anti-histamínicos de uso sistêmico (R06). 

Tabela 2  

Destarte, quanto aos analgésicos e antitérmicos mais citados nas farmácias caseiras 

dos estudantes destacaram-se o acetaminofeno (N02BE01) em ambas as áreas, com 42,5% na 

área da saúde e 41,5% da tecnologia, seguido do metamizol (N02BB02) com 26,3% na saúde 

e do metamizol combinado (N02BB52) 34,9% na área tecnológica. Outros medicamentos 

referenciados, pertencentes ao mesmo grupo terapêutico, foram o paracetamol combinado 

(N02BE51) e o ácido acetilsalicílico simples (N02BA01) e combinado (N02BA51).  

Como pode ser visualizado nos resultados apresentados na Tabela 3, o principal 

cômodo de armazenamento dos medicamentos foi a cozinha (36,4%), seguido do quarto 

(32,2%). Oito estudantes referiram mais de um local de guarda de medicamentos, dentro eles: 

banheiro e quarto (2), banheiro e cozinha, quarto e cozinha, banheiro e dispensa, dispensa e 

quarto, cozinha e área de serviço e por todo o domicílio. 

Tabela 3  

A maioria dos universitários guardava os medicamentos em caixas (38,6%), das quais 

50,0% o material não foi especificado, 33,3% eram caixas de plástico, 8,8% caixas de 

papel/papelão/sapato, 2,9% caixas de madeira, 2,0% caixas metálicas, 2,0% caixas 

térmicas/isopor e 1,0% caixa do tipo primeiros socorros. Constatou-se também que 19,7% 
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(52) dos estudantes armazenavam medicamentos em armários e 17,0% (45) em 

recipientes/vasilhas/potes plásticos. Outros locais citados por estes estudantes (24,2%) 

incluíam nécessaires/frasqueiras, sacolas, pote de “Nescau”®, maleta, estojo, cesta de palha, 

recipientes de vidro, soltos em criados mudos, balcões, estantes, prateleira, gavetas, guarda-

roupas, farmacinha do banheiro, em mais de um local, além de espalhados pela residência. 

Apenas um estudante não respondeu a este questionamento.  

Por fim, constatou-se também que 75% (200) dos participantes do estudo referiram 

que os medicamentos estocados em seus domicílios não eram de acesso fácil para crianças, a 

maioria destes pertencentes à área tecnológica, conforme pode ser verificado na Tabela 4. 

Tabela 4 

 

DISCUSSÃO 

A prevalência da farmácia caseira nos domicílios dos estudantes participantes (88%) 

foi menor em comparação com outras investigações que analisaram esta prática no Brasil que 

envolveram diferentes populações. Estudos desenvolvidos nos estados de São Paulo e no Rio 

Grande do Sul (Tourinho et al., 2008; Bueno et al., 2009; Schenkel et al., 2005) evidenciaram 

uma prevalência maior que 90% nas amostras analisadas. Por outro lado, estudo croata 

realizado com universitários de dois cursos da área da saúde referiu à existência de uma 

farmácia domiciliar em 68% dos domicílios (Aljinovic-Vučic et al., 2005). Esses resultados 

demonstraram uma elevada presença de medicamentos estocados pelas populações estudadas. 

Entre as áreas de conhecimento, revelou-se que a maioria das farmácias domiciliares 

pertencia aos estudantes da área tecnológica, no entanto, um maior número e variedade dos 

medicamentos citados apresentavam-se nas farmácias caseiras dos estudantes da área de 

saúde. O hábito de armazenar medicamentos foi significativamente mais prevalente nas 
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residências dos universitários que referiram utilizar o acesso ao serviço de saúde privado, do 

tipo convênio médico. 

De acordo com Aquino (2008), a realidade do consumo elevado e inapropriado dos 

medicamentos também tem sido constatada nas classes mais privilegiadas do país, seja devido 

à forte herança cultural, instinto, facilidade de obter o medicamento, além de outros motivos. 

Os analgésicos e antitérmicos foram os medicamentos mais frequentes nas farmácias 

domiciliares dos universitários. Também foi constatada a elevada prevalência deste grupo 

terapêutico em outros estudos realizados no Brasil (Bueno et al., 2009; Tourinho et al., 2008; 

Fanhani et al., 2006). Segundo a literatura, este fato é alarmante, em decorrência do fácil 

acesso a esses produtos e da usual automedicação praticada com eles (Bueno et al., 2009). Já 

um estudo realizado em outro país revelou que os anti-inflamatórios não hormonais e 

antibióticos de uso sistêmico foram as especialidades farmacêuticas mais presentes nos 

domicílios dos estudantes universitários (Aljinovic-Vučic et al., 2005). 

Nesse grupo terapêutico, destacou-se o acetaminofeno, mais conhecido por 

paracetamol, como medicamento mais presente nas farmácias caseiras dos estudantes, em 

ambas as áreas de conhecimento. Este analgésico não-opioide é o mais indicado por sua 

eficácia e segurança nas doses apropriadas, raramente ocasionando efeitos adversos e 

podendo ser prescrito para crianças, grávidas e idosos (Brasil, 2010).  

 O cômodo mais citado pelos estudantes em que estes produtos eram armazenados foi a 

cozinha, fato este constatado em ambas as áreas de conhecimento. Alguns estudos que, 

também, apresentaram resultados semelhantes justificam este hábito devido ao fato de ser um 

cômodo acessível, que dispõe de líquidos para serem ingeridos com os medicamentos e de 

utensílios domésticos que podem realizar medições (Schenkel et al., 2005), além de facilitar o 

não esquecimento de seu uso. (Bueno et al., 2009). Foram referidos diversos locais para a 

guarda dos medicamentos, evidenciando-se um maior armazenamento deles em caixas. 
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Ainda segundo a literatura, o uso racional de medicamentos tem início pela qualidade 

do medicamento consumido, sendo esta qualidade diretamente associada à conservação de sua 

estabilidade quanto às condições de manuseio e guarda. Destarte, “conservar medicamento” é 

preservá-lo em condições aceitáveis para manter sua estabilidade e integridade durante a sua 

validade. Após o início da utilização de alguns destes produtos, estes passam a possuir vida 

útil inferior à validade indicada na embalagem lacrada (Lima et al., 2010). 

Dentre os cuidados que se deve ter com os medicamentos, destaca-se a seleção de um 

lugar protegido da luz direta, do calor e da umidade, tais como cozinha e banheiros.                

A exposição a estes fatores pode levar a alterações na composição dos medicamentos, mesmo 

estando dentro do prazo da validade, reduzindo sua eficácia e levando ao desenvolvimento de 

efeitos tóxicos nos indivíduos que os consumirem (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

2010; Bueno et al., 2009). 

Ressalta-se como as principais causas de intoxicação por medicamentos citadas na 

literatura: o uso acidental, especialmente com crianças; sua utilização de forma incorreta ou 

abusiva; tentativa de suicídio; automedicação; erro de prescrição ou de administração e até 

mesmo com uso dos medicamentos de forma correta (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, 2010). De acordo com os participantes do estudo, verificou-se que 22,3% das 

farmácias domiciliares estavam ao alcance de crianças, possivelmente demonstrando uma 

maior consciência dos riscos de acidentes que estas substâncias oferecem a estes indivíduos. 

No entanto, torna-se importante salientar que não foi questionada a presença ou não de 

crianças nos domicílios dos estudantes. 

Outros cuidados fazem referência a manter o medicamento na embalagem original, 

não remover o rótulo, respeitar a temperatura de conservação e não reaproveitar os frascos 

para colocar outro líquido (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2010). Evidencia-se 

ainda a importância da realização de uma revisão dos medicamentos armazenados nos 
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domicílios, retirando aqueles que estão fora do prazo de validade e os que já foram utilizados, 

ao menos duas vezes por ano, impedindo possíveis casos de intoxicação ou trocas. O acúmulo 

na residência pode ser resultante dos medicamentos terem sido interrompidos antes do 

término do tratamento, devido ao desaparecimento da sintomatologia, por uma obtenção de 

doses maior que o recomendado ou pela fácil aquisição do medicamento em pontos 

comerciais pela prática da automedicação (Bueno et al., 2009). 

 Diante do exposto, torna-se relevante colocar que, mundialmente, a carência de 

informação acerca dos medicamentos é indicada como uma das variáveis de maior impacto 

sobre os motivos pelos quais os indivíduos não realizam seus tratamentos de forma correta.    

A orientação do usuário e a elaboração de intervenções educativas sobre estes produtos são 

atividades que devem estar intimamente associadas às atribuições de todos os profissionais da 

área de saúde (Fanhani et al., 2006). Assim, estes profissionais devem não apenas transmitir 

aos pacientes informações relacionadas à utilização dos medicamentos, como também 

planejar e desenvolver ações educativas que objetivem impedir o seu uso excessivo (Leite et 

al., 2008).  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados evidenciaram que algumas características das farmácias domiciliares dos 

participantes do estudo foram semelhantes ao de investigações realizadas em outras regiões 

do Brasil. Dentre as características identificadas, destacaram-se: uma maior prevalência do 

estoque de medicamentos nas residências dos estudantes que não pertenciam à área da saúde e 

que o acesso ao serviço de saúde era através de convênio médico.  

Quanto às limitações deste estudo, existe a possibilidade de subnotificação dos 

medicamentos estocados das farmácias caseiras dos universitários, seja por esquecimento ou 

pelos participantes não desejarem informar sobre a utilização de algum produto. 
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Ressalta-se que a investigação apresentou evidências que podem contribuir 

fundamentando outras pesquisas, permitindo avanços tanto para o conhecimento da temática 

como para a área da saúde, diante dos poucos estudos realizados relacionados ao 

abastecimento doméstico de medicamentos.  
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TABELAS 

Tabela 1 – Características da população segundo a presença da farmácia caseira no domicílio.   

                  Natal/RN, Brasil, 2013. 

Variáveis socioeconômicas Sim Não Total Valor - p* 

Renda (Salários Mínimos) 

   

 

< 3 57 (81,4) 13 (18,6) 70 (100,0)  

 

0,158 

3 a 5 54 (85,7) 9 (14,3) 63 (100,0) 

5 a 10 80 (90,9) 8 (9,1) 88 (100,0) 

>10 73 (92,4) 6 (7,6) 79 (100,0) 

Total 264 (88,0) 36 (12,0) 300 (100,0) 

     

Serviço Médico 

   

 

UBS 37 (88,1) 5 (11,9) 42 (100,0)  

 

 

 

0,002 

USF  3 (60,0) 2 (40,0) 5 (100,0) 

PS 16 (69,6) 7 (30,4) 23 (100,0) 

Médico particular  31 (79,5) 8 (20,5) 39 (100,0) 

Convênio médico  167 (92,8) 13 (7,2) 180 (100,0) 

Mais de um serviço citado 5 (100,0) 0 (0,0) 5 (100,0) 

Não respondeu/respostas 

inadequadas 5 (83,3) 1 (16,7) 6 (100,0) 

Total 264 (88,0) 36 (12,0) 300 (100,0) 

 

Classe 

   

 

 A 24 (96,0) 1 (4,0) 25 (100,0)  

  B 149 (88,2) 20 (11,8) 169 (100,0) 

 C 81 (84,4) 15 (15,6) 96 (100,0) 
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 D 7 (100,0) 0 (0,0) 7 (100,0)  

0.460  E 1 (100,0) 0 (0,0) 1 (100,0) 

Não respondeu/respostas 

inadequadas 2 (100,0) 0 (0,0) 2 (100,0) 

Total 264 (88,0) 36 (12,0) 300 (100,0) 

* Teste de Fisher, significativo quando p<0,05.  

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

Tabela 2 – Medicamentos presentes nas farmácias caseiras dos universitários de cada área de 

conhecimento, classificados segundo o sistema Anatomical Therapeutic Chemical 

(ATC/OMS). Natal/ RN, Brasil, 2013. 

 

Especialidade farmacêutica* ATC Saúde Tecnológica Total 

Analgésicos e antipiréticos gerais N02 160 106 266 

Anti-inflamatórios e antirreumáticos não 

hormonais 

M01A 

40 25 65 

Antibióticos de uso sistêmico J01 19 7 26 

Ação sobre distúrbios da função 

gastrointestinal 

A03 

44 30 74 

Antigripais e medicamentos para tosse R05 2 3 5 

Anti-histamínicos para uso sistêmico R06 22 10 32 

Medicamentos para úlcera péptica e doença 

do refluxo gastro-esofágico (DRGE) 

 

A02B 15 2 17 

 Vitaminas A11 5 11 16 

Descongestionante nasal para uso sistêmico R01B 1 6 7 

Medicamentos para constipação A06 - 1 1 

Contraceptivos hormonais para uso  4 - 4 
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sistêmico G03 

Agentes Beta bloqueadores C07 4 2 6 

Antiepiléptico N03A 2 1 3 

Ansiolítico N05B 1 - 1 

Antidiarreicos, agentes anti-

inflamatórios/antibacterianos intestinal 

 

A07 

 

5 

 

4 

 

9 

Corticosteroides R01AD 5 7 12 

Descongestionantes e Antialérgicos S01G 2 4 6 

Anti-eméticos e Antinauseantes A04A 2 - 2 

Medicamentos usados no Diabetes A10 1 1 2 

Antidepressivos N06A 3 - 3 

Agentes modificadores de lipídios C10 1 - 1 

Anti-enxaqueca N02C 1 2 3 

Antibiótico para uso tópico D06A 5 - 5 

Antifúngicos para uso tópico D01A 3 1 4 

Medicamentos para doenças obstrutivas de 

vias aéreas 

 

R03 6 1 7 

Antagonistas da Angiotensina II C09C 3 1 4 

Anti-sépticos e Desinfetantes D08A 1 9 10 

Antifúngicos de uso sistêmico J02 - 1 1 

Antiácidos A02A 5 4 9 

Antianêmicos B03 - 1 1 

Inibidores da ECA C09A 5 1 6 

Produtos tópicos para dores musculares e 

articulares 

 

M02A 2 2 4 
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Cicatrizantes D03A 4 - 4 

Preparações dermatológicas com 

corticosteroides 

 

D07 2 1 3 

Relaxantes musculares M03 1 - 1 

Diuréticos C03 2 - 2 

Antiarrítmicos Classe III C01BD 1 - 1 

Preparações estomatológicas A01A 4 - 4 

Antipruriginosos D04A 1 - 1 

Descongestionantes e outras preparações 

para uso tópico 

 

R01A - 3 3 

Total   384 247 631 

*Os medicamentos que não foram identificados pelos estudantes, sejam estes manipulados ou 

não, foram desconsiderados por não poderem ser classificados no sistema ATC/OMS.  

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

Tabela 3 – Cômodos destinados ao armazenamento de medicamentos, segundo cada área de 

conhecimento. Natal/ RN, Brasil, 2013. 

 

Cômodo de Armazenamento Saúde Tecnológica Total p* 

Quarto 39 46 85  

 

 

0.751 

Cozinha 49 47 96 

Dispensa 5 9 14 

Banheiro 7 8 15 

Sala de jantar 1 1 2 

Sala 2 5 7 

Corredor - 1 1 

 Área de serviço 2 - 2 
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Mais de um cômodo 3 5 8 

 Não respondeu/Respondeu inadequadamente 17 17 34 

Total 125 139 264  

* Teste de Fisher, significativo quando p<0,05.  

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 

 

Tabela 4 – Acessibilidade dos medicamentos às crianças, de acordo com cada área de 

conhecimento. Natal/ RN, Brasil, 2013. 

 

Acesso fácil às crianças 

Saúde Tecnológica 

Total 

N (%) N (%) 

Sim 31 (52,5) 28 (47,5) 59 (100,0) 

Não 91 (45,5) 109 (54,5) 200 (100,0) 

Não respondeu 3 (60,0) 2 (40,0) 5 (100,0) 

Não se aplica 25 (69,4) 11 (30,6) 36 (100,0) 

Total  150 (50,0) 150 (50,0) 300 (100,0) 

Fonte: Dados próprios da pesquisa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Quanto ao uso de medicamentos nos últimos 15 dias que antecederam a 

coleta, identificou-se uma baixa prevalência da automedicação nos estudantes 

pesquisados (33,7%). Ao analisar por área de conhecimento, verificou-se uma maior 

prevalência desta prática nos universitários pertencentes à área tecnológica (37,3%). 

Ao analisar os aspectos sociodemográficos e econômicos dos estudantes 

com a automedicação revelou-se diferença significativamente estatística entre as 

áreas de conhecimento apenas nas variáveis renda e automedicação (p= 0,005), 

constatando-se que esta prática foi prevalente nos universitários da área 

tecnológica, principalmente, naqueles que possuíam a renda superior a 10 salários 

mínimos. Ao agrupar os participantes com renda superior e inferior a cinco salários 

mínimos, verificou-se que um estudante da área tecnológica de maior renda tem 

mais chance de se automedicar (OR= 1,26; IC95%: 0,52- 3,03). 

Os analgésicos e antipiréticos gerais (N02) se configuraram como o grupo 

terapêutico mais usado pelos universitários que se automedicaram (57,4%), 

destacando-se o acetaminofeno (N02BE01) como o medicamento mais 

frequentemente utilizado (28,7%). Entre as áreas, demonstrou-se um maior uso do 

acetaminofeno nos estudantes da área da saúde e do metamizol simples (N02BB02) 

e combinado (N02BB52) nos da área tecnológica.  

As principais situações de saúde que motivaram o uso de medicamentos 

por automedicação foram no geral aquelas relacionadas à dor, especialmente as 

cefaleias/dores de cabeça (48,5%). Quanto à indicação dos medicamentos 

utilizados, a maioria dos universitários automedicou-se por conta própria (71,3%). 

Quanto ao abastecimento domiciliar de medicamentos, a grande maioria 

dos universitários possuía uma farmácia caseira (88%). Revelou-se que um número 

mais elevado de universitários da área tecnológica (92,7%) possuía um estoque 

destes produtos em sua residência, quando comparado aos da área da saúde 

(83,3%). 

Na análise das características socioeconômicas dos participantes, apenas 

nas variáveis “serviço médico” e “farmácia domiciliar” houve diferença significativa 

(p=0,002), denotando maior frequência de estoque de medicamentos nas 

residências dos universitários em que o acesso ao serviço de saúde era através de 

convênio médico. 
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Do total de 631 medicamentos referenciados pelos estudantes, os 

analgésicos e antipiréticos gerais (N02) constituíram a especialidade farmacêutica 

mais presente nas farmácias domiciliares, destacando-se o acetaminofeno 

(N02BE01). O principal cômodo utilizado para a armazenagem destes produtos foi a 

cozinha (36,4%), a maioria dos universitários guardava-os em caixas de diferentes 

materiais (38,6%) e os medicamentos estocados nos domicílios da maioria dos 

participantes não eram de acesso fácil para crianças (75%). 

Apesar de constatada uma baixa prevalência da automedicação na 

população investigada, tanto esta questão como a da guarda de medicamentos são 

alarmantes e merecem atenção devido aos riscos existentes nestas práticas.  

Nesse sentido, os resultados evidenciados reforçam a necessidade do 

desenvolvimento de estratégias, a partir da realidade encontrada, com o objetivo de 

incentivar e implementar atividades educativas e preventivas junto aos estudantes 

universitários voltadas para a promoção da saúde, quanto a importância de uma 

automedicação e guarda domiciliar de medicamentos de forma mais adequada.  

Embora a amostra em nossa investigação seja relativamente pequena, 

não sendo representativa para todo o país, acredita-se que a nível nacional o 

panorama da temática não apresente grandes diferenças.  

Espera-se ainda que os achados possam auxiliar significativamente 

outras pesquisas, contribuindo para o conhecimento e discussão de uma importante 

temática, e colaborar para que a população receba cuidados de profissionais cada 

vez mais qualificados e comprometidos. Além de proporcionar avanços à área da 

enfermagem, diante da carência de estudos realizados por enfermeiros/ estudantes 

de enfermagem no país frente à questão. 

No que diz respeito às limitações encontradas, pode-se pressupor a 

possibilidade de subnotificação das práticas de automedicação e/ou do conteúdo 

presente nas farmácias caseiras dos estudantes, seja por esquecimento ou por não 

desejarem informar sobre a utilização/guarda de algum medicamento. Além disso, 

alguns destes produtos não puderam ser identificados por informação insuficiente 

acerca dos nomes ou substâncias ativas dos medicamentos por parte                    

dos participantes. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário s/n – Lagoa Nova, Natal/RN 
Cep. 59072-970, Fone 3215 3196 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O (a) Sr (a) está sendo convidado (a) a participar voluntariamente do estudo 
“Uso de medicamentos por universitários das áreas da saúde e da tecnologia em 
Natal/RN: Perfil da automedicação”. Esta pesquisa será realizada pela pós-
graduanda do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Stephanie Barbosa de Medeiros, sob orientação da Profa. Dra. 
Francis Solange Vieira Tourinho, pesquisadora responsável pelo estudo. 

 Trata-se de uma pesquisa importante, pois tem o objetivo de analisar a 
ocorrência da prática da automedicação em estudantes universitários e o uso dos 
medicamentos armazenados na sua farmácia domiciliar, que poderão trazer a 
definição de estratégias para a promoção do uso racional dos medicamentos e de 
ações preventivas de saúde pública. Apresenta também, importante papel didático 
na formação de profissionais de saúde orientados para os problemas coletivos da 
população além de que, este estudo possibilitará uma ampliação da produção 
científica e, consequentemente, renovação dos conhecimentos nesta área.  

Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos e estes serão 
minimizados pelo cuidado que teremos com as atividades que realizarmos durante a 
pesquisa. Os participantes serão entrevistados no seu turno de estudo, no ambiente 
universitário, logo não haverá deslocamento extra, gastos com alimentação ou 
outros eventuais. Partindo deste pressuposto, os pesquisadores assumem a 
responsabilidade de dar assistência integral às complicações e danos decorrentes 
dos riscos previstos, assim como a concessão de ressarcimentos e indenizações 
previstas, caso seja comprovado a sua necessidade. 

As medidas de proteção para minimizar possíveis riscos serão realizadas 
mediante a autorização prévia da instituição, já concedida, assim como a assinatura 
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo participante e 
pesquisador, ficando estabelecido o sigilo absoluto sobre as informações recebidas 
e sua identidade por parte dos pesquisadores. 

Todos os dados que obtivermos serão guardados e manipulados em sigilo. 
Nós assumimos o compromisso de não disponibilizarmos esses dados para terceiros 
(outras pessoas). Somente os pesquisadores trabalhando com a pesquisa terão 
acesso aos dados coletados, os quais serão armazenados no Departamento de 
Enfermagem por um período de 05 anos. Se qualquer relatório ou publicação 
resultar deste trabalho, a identificação dos participantes não será revelada.  

Sua participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se a 
fazer parte do mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o 
andamento do trabalho de pesquisa. Os benefícios em participar deste estudo são 
decorrentes de avaliarmos processo de medicação. 
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Durante e após o término da pesquisa você receberá toda assistência e 
acompanhamento por parte da equipe responsável pela pesquisa, podendo entrar 
em contato com a pesquisadora Stephanie Barbosa de Medeiros, telefone: (84) 9653 
-9301; ou com a Professora Dra. Francis Solange Vieira Tourinho no Departamento 
de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus universitário, Lagoa Nova - Natal - 
RN - CEP. 59.078-970. Telefone: (84) 3215-3889. E-mail: francistourinho@ufrnet.br. 
 Dúvida a respeito da ética aplicada a esta pesquisa poderá ser questionada 
ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-
UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, Natal, 59.078-970, 
Brasil, e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone:+55-84-3215-3135, Página na 
Internet: www.etica.ufrn.br. 
 

 

________________________________________________________ 

Universitário participante da Pesquisa 

 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Stephanie Barbosa de Medeiros, discuti 

as questões acima apresentadas ao participante no estudo. 

 

 

Natal, ___ de ___________ de _______. 

 

 

____________________________________________ 

Francis Solange Vieira Tourinho 

(Pesquisadora Responsável) 

 

 
____________________________________________ 

Stephanie Barbosa de Medeiros 
(Pesquisadora Participante) 

 

 

 

 

 

 

 

Dedo Polegar Direito 
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APÊNDICE B     Instrumento de coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

Cep. 59072-970, Fone 3215 3196 

 

Uso de medicamentos por universitários das áreas da saúde e da tecnologia 

em Natal/RN: Perfil da automedicação 

 

DATA:_____/____/_____Questionário N°_________  

Entrevistadora:______________________  

 

1. Identificação e dados sociodemográficos:  

Iniciais______________________________________________________________ 

Endereço Residencial:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Curso de Graduação que cursa na UFRN:  

Centro de Ciências da Saúde: Centro de Tecnologia: 

 EDUCAÇÃO FÍSICA 

 ENFERMAGEM 

 FARMÁCIA 

 FISIOTERAPIA 

 FONOAUDIOLOGIA 

 MEDICINA 

 NUTRICÃO 

 ODONTOLOGIA 

 

 ARQUITETURA E URBANISMO 

 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 ENGENHARIA CIVIL 

 ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

 ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 ENGENHARIA ELETRICA 

 ENGENHARIA MECÂNICA 

 ENGENHARIA QUÍMICA 

 ENGENHARIA TÊXTIL 

 ZOOTECNIA 
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Data de nascimento: __/__/__ Idade:______ Sexo ( ) M ( ) F  

Religião: ( ) Católica ( ) Protestante tradicional ( ) Judaica/Israelita ( ) Evangélica ( ) 

Religiões Orientais ( ) Religiões Africanas ( ) Espírita  

( ) Outra qual? _______________________________________________________ 

Renda Familiar:_______________________________________________________ 

Número de pessoas na residência:________________________________________ 

Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado ( ) separado  

( ) Outro, qual? _______________________________________________________ 

Tipo de acesso ao serviço a médico:  

( ) UBS ( ) PS ( ) USF ( ) Médico particular ( ) Convênio médico ( ) outro: _________ 

 

2. Perfil socioeconômico (ABA/ABIPEME)  

Grau de escolaridade do principal provedor de renda no domicílio:  

( 0 ) analfabeto/≤ 4 anos do fundamental ( 5 ) Fundamental incompleto (5ª – 7ª série)  

( 10 ) Fundamental completo/ Médio incompleto ( 15 ) Médio Completo/ Superior 

incompleto ( 21 ) Superior Completo  

Na sua casa tem:  

Aparelho de DVD ( ) sim (10) ( ) não  

Máquina de lavar roupa ( ) sim (8) ( ) não  

Geladeira ( ) sim (7) ( ) não  

Aspirador de pó ( ) sim (6) ( ) não 

Quantos itens estão presentes no domicílio:  

 

 Nenhum 1  2  3  4  5  6 ou +  

Carro  0  4  9  13  18  22  26  

TV a cores  0  4  7  11  14  18  22  

Banheiros  0  2  5  7  10  12  15  

Empregada 

mensalista  

0  5  11  16  21  26  32  

Rádios  0  2  3  5  6  8  9  

 

Total de pontos: _______  
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(  ) classe A: 89 pontos ou mais  

(  ) classe B: 59 - 88 pontos  

(  ) classe C: 35- 58 pontos  

(  ) classe D: 20 - 34 pontos  

(  ) classe E: 0 - 19 pontos 

 

3. Medicamentos usados nos últimos 15 dias:  

 

Medicamento  

c/ prescrição              

automedicação  

Esquema Dose  Tempo 

de uso 

Quem indicou 

o medicamento  

Motivo do 

uso do 

medicamento  

       

       

       

       

       

       

       

 

4. Farmácia Domiciliar 

 

Farmácia:  sim  não 

Cômodo de armazenamento: ___________________________________________ 

Recipiente de armazenamento:__________________________________________ 

Acesso fácil para crianças: sim  não   

 

Nome do 

medicamento  

Quantidade  Validade  Bula/identificação  
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            Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa UFRN 
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ANEXO B     Normas do periódico: Current Drug Safety 

 

Instructions for Authors  

 

Manuscripts may be submitted directly to the Editorial Office. 

Online Manuscript Submission: An online submission and tracking 

service via Internet facilitates a speedy and cost-effective submission of manuscripts. 

The full manuscript has to be submitted onlinevia Bentham's Content Management 
System (CMS) at http://bsp-cms.eurekaselect.com (View Submission Instructions). 

 

Manuscripts must be submitted by one of the authors of the manuscript, and should 

not be submitted by anyone on their behalf. The principal/corresponding author will 

be required to submit a Covering Letter along with the manuscript, on behalf of all the 

co-authors (if any). The author(s) will confirm that the manuscript (or any part of it) 

has not been published previously or is not under consideration for publication 

elsewhere. Furthermore, any illustration, structure or table that has been published 

elsewhere must be reported, and copyright permission for reproduction must be 

obtained.  

 

For all online submissions, please provide soft copies of all the materials (main text in 

MS Word or Tex/LaTeX), figures / illustrations in TIFF, PDF or JPEG, and chemical 

structures drawn in ChemDraw (CDX) / ISISDraw (TGF) as separate files, while a 

PDF version of the entire manuscript must also be included, embedded with all the 

figures / illustrations / tables / chemical structures etc. It is advisable that the 

document files related to a manuscript submission should always have the name of 

the corresponding author as part of the file name, i.e., “Cilli MS text.doc” , “Cilli MS 

Figure 1” etc.  

 

It is imperative that before submission, authors should carefully proofread the files for 

special characters, mathematical symbols, Greek letters, equations, tables, 

references and images, to ensure that they appear in proper format.  

 

References, figures, tables, chemical structures etc. should be referred to in the text 

at the appropriate place where they are first discussed. Figure legends/captions 

should also be provided.  

 

A successful electronic submission of a manuscript will be followed by a system-

generated acknowledgement to the principal/corresponding author. Any queries 

therein should be addressed 

tocds@benthamscience.org, samreen@benthamscience.org  

 

MANUSCRIPTS PUBLISHED: The Journal publishes peer reviewed mini- and full-

length reviews, research articles and case reports written in English. Single 

http://bsp-cms.eurekaselect.com/
http://www.benthamscience.com/MSTS/Manuscript%20Submission%20and%20Tracking%20System.pdf
mailto:cds@benthamscience.org
mailto:samreen@benthamscience.org
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topic/thematic issues may also be considered for publication. All articles must focus 

on drug safety, as stated in the aims and scope of the journal. Articles that report 

drug efficacy and clinical trial data will only be considered for publication if a 

substantial section on drug safety and tolerability is included in the manuscript and 
the abstract.  

 

Single Topic Issues: These special issues are peer-reviewed and  may contain 

invited or uninvited review/mini-review articles. A Single Topic Special Editor will offer 

a short perspective and co-ordinate the solicitation of manuscripts between 3-5 (for a 

mini-thematic issue) to 6-10 (for full-length thematic issue) from leading scientists. 

Authors interested in editing a single topic issue in an emerging topic of drug safety 

may submit their proposal to the Editor-in-Chief at cds@benthamscience.org for 

consideration. Visit http://www.benthamscience.com/cds/Special-Issues.htm for 

viewing forthcoming issues. 

 
Conference Proceedings: For proposals to publish conference proceedings in this 

journal, please contact us at email: proceedings@benthamscience.org  

 
MANUSCRIPT LENGTH: 

 

Research Articles: Research articles should be 4000-8000 words excluding figures, 

structures, photographs, schemes, tables etc. 

 
Full-Length Reviews: Full-length reviews should be 8000-40000 words excluding 

figures, structures, photographs, schemes, tables etc. 

 
Randomized Drug Clinical Trial Studies: Trial studies should be 1500 to 40000 

words excluding figures, structures, photographs, schemes, tables etc. 

 
Case Reports: Reports of clinical cases that can be educational, describe a 

diagnostic or therapeutic dilemma, suggest an association, or present an important 

adverse reaction. All case report articles should be accompanied by written and 

signed consent to publish the information from the patients or their guardians. Case 

reports should be 1000 to 2000 words excluding figures, structures, photographs, 

schemes, tables etc. 

There is no restriction on the number of figures, tables or additional files e.g. video 

clips, animation and datasets, that can be included with each article online. Authors 

should include all relevant supporting data with each article (Refer to Supplementary 

Material section).  

 

mailto:cds@benthamscience.org
http://www.benthamscience.com/cds/Special-Issues.htm
mailto:proceedings@benthamscience.org
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MANUSCRIPT PREPARATION: 

The manuscript should be written in English in a clear, direct and active style. All 

pages must be numbered sequentially, facilitating in the reviewing and editing of the 

manuscript.  

 

For further convenience, our contracted service provider Eureka Science can provide 

assistance to authors for the preparation of manuscripts. 

 

MANUSCRIPT SECTIONS FOR PAPERS: Manuscripts may be divided into the 

following sections: 

 

Covering letter 

Title 

Title page  

Abstract 

Keywords 

Text organization 

List of abbreviations (if any) 

Conflict of interest  

Acknowledgements 

References  

Appendices 

Figures/illustrations (if any) 

Chemical structures (if any) 

Tables (if any) 

Supportive/supplementary material (if any) 

 
Covering Letter: It is mandatory that a signed covering letter also be submitted 

along with the manuscript by the author to whom correspondence is to be addressed, 

delineating the scope of the submitted article declaring the potential competing 

interests, acknowledging contributions from authors and funding agencies, and 

certifying that the paper is prepared according to the 'Instructions for Authors'. All 

inconsistencies in the text and in the reference section, and any typographical errors 

must be carefully checked and corrected before the submission of the manuscript. 

The article contains no such material or information that may be unlawful, 

defamatory, fabricated, plagiarized, or which would, if published, in any way 

whatsoever, violate the terms and conditions as laid down in the copyright 

agreement. The authors acknowledge that the publishers have the legal right to take 

appropriate action against the authors for any such violation of the terms and 

conditions as laid down in the copy right agreement. DOWNLOAD COVERING 

LETTER  

 

Title: The title of the article should be precise and brief and must not be more than 

120 characters. Authors should avoid the use of non-standard abbreviations. The title 

http://www.eureka-science.com/eureka_publishing/eureka_publishing.html
http://www.benthamscience.com/cds/Covering%20Letter-CDS.pdf
http://www.benthamscience.com/cds/Covering%20Letter-CDS.pdf
http://www.benthamscience.com/cds/Covering%20Letter-CDS.pdf
http://www.benthamscience.com/cds/Covering%20Letter-CDS.pdf
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must be written in title case except for articles, conjunctions and prepositions. 

 

Authors should also provide a short ‘running title’. Title, running title, byline, 

correspondent footnote and keywords should be written as presented in original 

manuscripts. 

Title Page: Title page should include paper title, author(s) full name and affiliation, 

corresponding author(s) names complete affiliation/address, along with phone, fax 

and email. 

Abstract: The abstract should not exceed 250 words for review and research papers 

and 150 words for case studies summarizing the essential features of the article.  

 

Keywords: Provide 6 to 8 keywords in alphabetical order.  

 
Text Organization: The main text should begin on a separate page and should be 

divided into separate sections. The manuscript should be divided into title page, 

abstract and the main text. The text may be subdivided further according to the areas 

to be discussed, which should be followed by the Acknowledgements and Reference 

sections. For Research Articles/Case Study, the manuscript should begin with the 

title page and abstract followed by the main text, which must be structured into 

separate sections as Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, 

Conclusion, Trial Registration, Acknowledgements and References. The Review 

Article should mention any previous important recent and old reviews in the field and 

contain a comprehensive discussion starting with the general background of the field. 

It should then go on to discuss the salient features of recent developments. The 

authors should avoid presenting material which has already been published in a 

previous review. The authors are advised to present and discuss their observations 

in brief. The manuscript style must be uniform throughout the text and 10 pt Times 

New Roman fonts should be used. The full term for an abbreviation should precede 

its first appearance in the text unless it is a standard unit of measurement. The 

reference numbers should be given in square brackets in the text. Italics should be 

used for Binomial names of organisms (Genus and Species), for emphasis and for 

unfamiliar words or phrases. Non-assimilated words from Latin or other languages 

should also be italicized e.g. per se, et al. etc. 

 

Standard Protocol on Approvals, Registrations, Patient Consents & Animal 

Protection: All clinical investigations must be conducted according to the Declaration 

of Helsinki principles. For all manuscripts reporting data from studies involving human 

participants, formal review and approval by an appropriate institutional review board 

or ethics committee is required. For research involving animals, the authors should 

indicate whether the procedures followed were in accordance with the standards set 

forth in the eighth edition of Guide for the Care and Use of Laboratory Animals 

(http://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-

animals_prepub.pdf; published by the National Academy of Sciences, The National 

Academies Press, Washington, D.C.). 

http://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals_prepub.pdf
http://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals_prepub.pdf
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A specific declaration of such approval must be made in the cover letter and in a 

stand-alone paragraph at the end of the Methods section especially in the case of 

human studies where inclusion of a statement regarding obtaining the written 

informed consent from each subject or subject's guardian is a must. The original 

should be retained by the guarantor or corresponding author. Editors may request to 

provide the original forms by fax or email. 

 

Randomized Drug Clinical Trial Studies: Randomized drug clinical trial studies are 

biomedical or health-related interventional and/or observational research studies 

conducted in phases in human beings who will be randomly allocated to receive or 

not receive a preventive, therapeutic, or diagnostic intervention that follows a pre-

defined protocol. The study is intended to find out whether promising approaches to 

the disease prevention, diagnosis, and treatment are safe and effective. 

 

All randomized clinical trials should include a flow diagram and authors should 

provide a completed randomized trial checklist (see CONSORT Flow Diagram and 

Checklist; http://www.consort-statement.org) and a trial protocol. Authors of 

randomized controlled trials are encouraged to submit trial protocols along with their 

manuscripts. All clinical trials must be registered (before recruitment of the first 

participant) at an appropriate online public trial registry that must be independent of 

for-profit interest. Trial registry name, registration identification number, and the URL 

for the registry should be included at the end of the abstract and also in the space 

provided on the online manuscript submission form. If your research article reports 

the results of a controlled health care intervention, list your trial registry, along with 

the unique identifying number. Note that there should be no space between the 

letters and numbers of your trial registration number. Studies designed for other 

purposes, such as to study pharmacokinetics or major toxicity (e.g., phase 1 trials), 

are exempt. 

 

Each manuscript should clearly state an objective or hypothesis; the design and 

methods (including the study setting and dates, patients or participants with inclusion 

and exclusion criteria, or data sources, and how these were selected for the study); 

the essential features of any interventions; the main outcome measures; the main 

results of the study; a comment section placing the results in context with the 

published literature and addressing study limitations; and the conclusions. Data 

included in research reports must be original. 

 

Greek Symbols and Special Characters: Greek symbols and special characters 

often undergo formatting changes and get corrupted or lost during preparation of 

manuscript for publication. To ensure that all special characters used are embedded 

in the text, these special characters should be inserted as a symbol but should not be 

a result of any format styling (Symbol font face) otherwise they will be lost during 

conversion to PDF/XML. 

http://www.consort-statement.org/


87 

 

 

Authors are encouraged to consult reporting guidelines. These guidelines provide a 

set of recommendations comprising a list of items relevant to their specific research 

design. Chemical equations, chemical names, mathematical usage, unit of 

measurements, chemical and physical quantity & units must conform to SI and 

Chemical Abstracts or IUPAC. 

 

All kinds of measurements should be reported only in International System of Units 

(SI). 

 
List of Abbreviations: If abbreviations are used in the text either they should be 

defined in the text where first used, or a list of abbreviations can be provided. 

 
Acknowledgements: All individuals listed as authors must have contributed 

substantially to the design, performance, analysis, or reporting of the work and are 

required to indicate their specific contribution. Anyone (individual/company/institution) 

who has substantially contributed to the study for important intellectual content, or 

who was involved in the article’s drafting the manuscript or revising must also be 

acknowledged. 

 

Guest or honorary authorship based solely on position (e.g. research supervisor, 

departmental head) is discouraged. 

The specific requirements for authorship have been defined by the International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE; http://www.icmje.org). Examples of 

authors' contributions are: 'designed research/study', 'performed research/study', 

'contributed important reagents', 'collected data', 'analyzed data', 'wrote paper' etc. 

This information must be included in the submitted manuscript as a separate 

paragraph under the heading ‘Acknowledgements’. The corresponding author is 

responsible for obtaining permission from all co-authors for the submission of any 

version of the manuscript and for any changes in the authorship. 

 
Conflict of Interest: Financial contributions to the work being reported must be 

clearly acknowledged, as should any potential conflict of interest under the heading 

‘Conflict of Interest’. Authors must list the source(s) of funding for the study, for 

each author, and for the manuscript preparation. 

 
References: References must be listed in the Vancouver Style only. References 

should be numbered sequentially [in square brackets] in the text and listed in the 

same numerical order in the reference section. All references must be complete and 

accurate. Online citations should include the date of access. Journal titles should 

conform to the present Index Medicus abbreviations. It is necessary to list all authors 

if the total number of authors is 6 or less and for more than 6 authors use 3 authors 

and then et al. 

http://www.icmje.org/
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See below few examples of references listed in the correct Vancouver Style.  

 

Typical Paper Reference: 

 

[1] Boehm M, Nabel EG. Angiotensin-converting enzyme 2-a new cardiac regulator. 

N Engl J Med 2002; 347: 1795-7. 

 

[2] Frankel AE, Zuckero SL, Mankin AA, et al. Anti-CD3 recombinant diphtheria 

immunotoxin therapy of cutaneous T cell lymphoma. Curr Drug Targets 2009; 10(2): 

104-9. 

 

Typical Chapter Reference: 

[3] Stevenson WG, Friedman PL. In: Hennekens CH, Ed. Clinical trials in 

cardiovascular disease. Philadelphia: WB Saunders Co. 1999; pp. 217-30. 

 

Book Reference: 

[4] Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3rd ed. St. Louis: 

Mosby 2004. 

 

Edited Book: 

[5] Brown AM, Stubbs DW, Eds. Medical physiology. New York: Wiley 1983. 

Conference Paper and Proceedings: 

[6] Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in 

medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, Eds. 

MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 

Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland 1992; pp. 1561-5.  

 

[7] Kimura J, Shibasaki H, Eds. Recent advances in clinical neurophysiology. 

Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical 

Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier 1996.  

 

Journal Article on the Internet: 

[8] Aylin P, Bottle A, Jarman B, Elliott, P. Paediatric cardiac surgical mortality in 

England after Bristol: descriptive analysis of hospital episode statistics 1991-2002. 

BMJ [serial on the Internet]. 2004 Oct 9; [cited 2004 October 15]; 329: [about 10 

screens]. Available from:http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7470/825 

 

Book/Monograph on the Internet: 

[9] Donaldson MS, Ed. Measuring the quality of health care [monograph on the 

internet]. Washington: National Academy Press 1999 [cited 2004 Oct 8]. Available 

from: http://legacy.netlibrary.com/ 

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7470/825
http://legacy.netlibrary.com/
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Web site/Homepage: 

 

[10] HeartCentreOnline [homepage on the Internet]. Boca Raton, FL: 

HeartCentreOnline, Inc.; c2000-2004 [updated 2004 May 23; cited 2004 Oct 15]. 

Available from: http://www.heartcenteronline.com/ 

 

Journal with Part/Supplement: 

If a journal carries continuous pagination throughout the volume, then the issue 

number can be omitted. 

 

Issue with Supplement: 

[11] Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002; 

58(12 Suppl 7): S6-12. 

 

Volume with Part: 

[12] Abend SM, Kulish N. The psychoanalytic method from an epistemological 

viewpoint. Int J Psychoanal 2002; 83(Pt 2): 491-5. 

 

Issue with Part: 

[13] Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Price RE, Wright KC. Development of 

a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radiol 2002; 13(9 Pt 1): 923-8. 

 

Patent: 

 

[14] Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic 

grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent US 

20020103498. 2002 Aug. 

E-citations: 

 

[15] Citations for articles/material published exclusively online or in open access 

(free-to-view), must contain the exact Web addresses (URLs) at the end of the 

reference(s), except those posted on an author’s Web site unless editorially 

essential, e.g. ‘Reference: Available from: URL’. 

 

Some important points to remember: 

 

*All references must be complete and accurate.  

* It is necessary to list all authors if the total number of authors is 6 or less and for 

http://www.heartcenteronline.com/
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more than 6 authors use 3 authors and then et al. (the term “et al.” should be in 

italics). 

*Online citations should include the date of access.  

*Journal abbreviations should follow the Index Medicus/MEDLINE. 

* Take special care of the punctuation convention as described in the above-

mentioned examples. 

*Superscript in the in-text citations and reference section should be avoided. 

* Abstracts, unpublished data and personal communications (which can only be 

included if prior permission has been obtained) should not be given in the reference 

section but they may be mentioned in the text and details provided as footnotes. 

* The authors are encouraged to use a recent version of EndNote (version 5 and 

above) or Reference Manager (version 10) when formatting their reference list, as 

this allows references to be automatically extracted. 

Appendices: In case there is a need to present lengthy, but essential 

methodological details, use appendices, which can be a part of the article. An 

appendix must not exceed three pages (Times New Roman, 12 point fonts, 900 max. 

words per page).The information should be provided in a condensed form, ruling out 

the need of full sentences. A single appendix should be titled APPENDIX, while more 

than one can be titled APPENDIX A, APPENDIX B, and so on. 

Figures/Illustrations:  

 

All authors must strictly follow the guidelines below for preparing illustrations for 

publication in Current Drug Safety. If the figures are found to be sub-standard, then 

the manuscripts will be rejected/ and the authors offered the option of figure 

improvement professionally by Eureka Science. The costs for such improvement will 

be charged to the authors. 

The authors should provide the illustrations as separate files, as well as embedded in 

the text file, numbered consecutively in the order of their appearance. Each figure 

should include a single illustration. Each figure should be closely cropped to minimize 

the amount of white space surrounding the illustration.  

If a figure consists of separate parts, it is important that a single composite illustration 

file be submitted, containing all parts of the figure. 

Photographs should be provided with a scale bar if appropriate, as well as high-

resolution component files.  

Scaling/Resolution:  

 

For Line Art image type, which is generally an image based on lines and text and 

does not contain tonal or shaded areas, the preferred file format is TIFF or EPS, with 

colour mode being Monochrome 1-bit or RGB, in a resolution of 900-1200 dpi. 
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For Halftone image type, which is generally a continuous tone photograph and 

contains no text, the preferred file format is TIFF, with colour mode being or RGB or 

Grayscale, in a resolution of 300 dpi. 

For Combination image type, which is generally an image containing halftone in 

addition to text or line art elements, the preferred file format is TIFF, with colour mode 

being or RGB or Grayscale, in a resolution of 500-900 dpi. 

Formats: 

 

For illustrations, the following file formats are acceptable: 

 
• Illustrator 

 
• EPS (preferred format for diagrams) 

 

• PDF (also especially suitable for diagrams) 

 
• PNG (preferred format for photos or images) 

 
• Microsoft Word (version 5 and above; figures must be a single page) 

 
• PowerPoint (figures must be a single page) 

 

• TIFF  

 
• JPEG (conversion should be done using the original file) 

 
• BMP  

 
• CDX (ChemDraw) 

 

• TGF (ISISDraw)  

 

 

Bentham Science does not process figures submitted in GIF format. 

 

If the large size of TIFF or EPS figures acts as an obstacle to online submission, 

authors may find that conversion to JPEG format before submission results in 

significantly reduced file size and upload time, while retaining acceptable quality. 

JPEG is a 'lossy' format, however in order to maintain acceptable image quality, it is 

recommended that JPEG files are saved at High or Maximum quality.  

Files should not be compressed with tools such as Zipit or Stuffit prior to submission 

as these tools will in any case produce negligible file-size savings for JPEGs and 

TIFFs, which are already compressed.  
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Please do not:  

1. Supply embedded graphics in your word processor (spreadsheet, presentation) 

document; 

2. Supply files that are optimized for screen use (like GIF, BMP, PICT, WPG); the 

resolution is too low; 

3. Supply files that are too low in resolution; 

4. Submit graphics that are disproportionately large for the content.  

 

Image Conversion Tools: 

There are many software packages, many of them freeware or shareware, capable of 

converting to and from different graphics formats, including PNG.  

 

Good general tools for image conversion include GraphicConverter on the 

Macintosh, PaintShop Pro, for Windows, and ImageMagick, which is available on 

Macintosh, Windows and UNIX platforms. 

Note that bitmap images (e.g. screenshots) should not be converted to EPS, since 

this will result in a much larger file size than the equivalent JPEG, TIFF, PNG or 

BMP, with no increase in quality. EPS should only be used for images produced by 

vector-drawing applications such as Adobe Illustrator or CorelDraw. Most vector-

drawing applications can be saved in, or exported as, EPS format. In case the 

images have been originally prepared in an Office application, such as Word or 

PowerPoint, then the original Office files should be directly uploaded to the site, 

instead of being converted to JPEG or another format that may be of low quality.  

Color Figures/Illustrations: 

• The cost for each individual page of color figures/plates/illustrations is US$ 920. 

Color figures publication in the reprints: Reprints of pages containing colored 

illustrations will be charged at US$ 186 for each color page per 100 reprints. 

 
Chemical Structures:  

Chemical structures MUST be prepared in ChemDraw/CDX and provided as 

separate file. 

 

Structure Drawing Preferences: 

[As according to the ACS style sheet] 

Drawing Settings: 

Chain angle       120° 
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Bond spacing    18% of width 

Fixed length       14.4 pt (0.500cm, 0.2in) 

Bold width          2.0 pt (0.071cm, 0.0278in) 

Line width           0.6 pt (0.021cm, 0.0084in) 

Margin width       1.6 pt (0.096cm) 

Hash spacing    2.5 pt (0.088cm, 0.0347in) 

Text Settings: 

Font                    Times New Roman 

Size                    8 pt 

Under the Preference Choose: 

Units                    points 

Tolerances          3 pixels 

Under Page Setup Use: 

Paper                  US letter 

Scale                  100% 

 
Tables: 

*Data Tables should be submitted in Microsoft Word table format. 

* Each table should include a title/caption being explanatory in itself with respect to 

the details discussed in the table. Detailed legends may then follow. 

* Table number in bold font i.e. Table 1, should follow a title. The title should be in 

small case with the first letter in caps. A full stop should be placed at the end of the 

title. 

 

* Tables should be embedded in the text exactly according to their appropriate 

placement in the submitted manuscript. 

* Columns and rows of data should be made visibly distinct by ensuring that the 

borders of each cell are displayed as black lines. 

* Tables should be numbered in Arabic numerals sequentially in order of their citation 

in the body of the text.] 
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* If a reference is cited in both the table and text, please insert a lettered footnote in 

the table to refer to the numbered reference in the text. 

* Tabular data provided as additional files can be submitted as an Ms Excel 

spreadsheet.  

 
Supportive/Supplementary Material: We do encourage to append supportive 

material, for example a PowerPoint file containing a talk about the study, a 

PowerPoint file containing additional screenshots, a Word, RTF, or PDF document 

showing the original instrument(s) used, a video, or the original data (SAS/SPSS 

files, Excel files, Access Db files etc.) provided it is inevitable or endorsed by the 

journal's Editor. 

Supportive/Supplementary material intended for publication must be numbered and 

referred to in the manuscript but should not be a part of the submitted paper. In-text 

citations as well as a section with the heading "Supportive/Supplementary Material" 

before the "References" section should be provided. Here, list all 

Supportive/Supplementary Material and include a brief caption line for each file 

describing its contents. 

Any additional files will be linked to the final published article in the form supplied by 

the author, but will not be displayed within the paper. They will be made available in 

exactly the same form as originally provided only on our Web site. Please also make 

sure that each additional file is a single table, figure or movie (please do not upload 

linked worksheets or PDF files larger than one sheet). Supportive/ Supplementary 

material must be provided in a single zipped file not larger than 4 MB. 

Authors must clearly indicate if these files are not for publication but meant for the 

reviewers'/editors' perusal only.  

PERMISSION FOR REPRODUCTION: Published/reproduced material should not be 

included unless you have obtained written permission from the copyright holder, 

which should be forwarded to the Editorial Office in case of acceptance of your article 

for publication. 

For obtaining permission for reproducing any material published in an article by 

Bentham Science Publishers, please fill in the request FORM and send 

to cds@benthamscience.org for consideration. 

AUTHORS AND INSTITUTIONAL AFFILIATIONS: The author will be required to 

provide their full names, the institutional affiliations and the location, with an asterisk 

in front of the name of the principal/corresponding author. The corresponding 

author(s) should be designated and their complete address, business telephone and 

fax numbers and e-mail address must be stated to receive correspondence and 

galley proofs. 

PAGE CHARGES: No page charges will be levied to authors for the publication of 

their article. 

http://www.benthamscience.com/cds/PERMISSION%20TO%20REPRODUCE%20-%20BSP.DOC
mailto:cds@benthamscience.org
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LANGUAGE AND EDITING: Manuscripts submitted containing many English 

typographical errors will not be published. Manuscripts which are accepted for 

publication on condition that the written English submitted is corrected, will be sent a 

quote by Eureka Science, a professional language editing company. Authors from 

non-English language countries who have poor English language written skills, are 

advised to contact the language editing company prior to submitting their manuscript 

to the journal. Please contact Eureka Science for a language editing quote at e-

mail: info@eureka-science.com stating the total number of words of the article to be 

edited. 

 

PROOF CORRECTIONS: Authors will receive page proofs of their accepted paper 

before publications. To avoid delays in publication, proofs should be checked 
immediately for typographical errors and returned within 48 hours. Major changes 

are not acceptable at the proof stage. If unable to send corrections within 48 

hours due to some reason, the author(s) must at least send an acknowledgement on 

receiving the galley proofs or the article will be published exactly as received and the 

publishers will not be responsible for any error occurring in the published manuscript 

in this regard. 

The corresponding author will be solely responsible for ensuring that the revised 

version of the manuscript incorporating all the submitted corrections receives the 

approval of all the co-authors of the manuscript. 

REPRINTS: Each first-named (corresponding) author will receive electronically five 

free e-prints. Printed reprints and e-prints may be ordered from the Publisher prior to 

publication of the article. First named authors may also order a personal print and 

online subscription of the journal at 50% off the normal subscription rate by 

contacting the subscription department at e-mail:subscriptions@benthamscience.org 

 
OPEN ACCESS PLUS: Accepted articles can be published online for free open 

access for all to view, and be deposited by the Publishers in PubMed Central. Open 

access publishing provides the maximum dissemination of the article to the largest 

audience. Authors must pay for this service. All corresponding authors will be asked 

to indicate whether or not they wish to pay to have their paper made freely available 

on publication. If authors do not select the Open Access option, then their article will 

be published with standard subscription-based access at no charge. 

 

Bentham Science offers authors the choice of open access publication of their 
articles at a fee of US$ 2,200 per published article which allows indefinite free-to-

view online publication with Bentham Science. 

All Editors, Board members and preferred authors who have contributed more than 
two articles in Bentham Science Publications are entitled for 40% discount on open 

access plus fees. 

For more information please contact us at e-mail: openaccess@benthamscience.org 

 
REVIEWING AND PROMPTNESS OF PUBLICATION: All manuscripts submitted for 

http://www.eureka-science.com/eureka_publishing/eureka_publishing.html
http://www.eureka-science.com/eureka_publishing/eureka_publishing.html
mailto:info@eureka-science.com
mailto:subscriptions@benthamscience.org
mailto:openaccess@benthamscience.org
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publication will be immediately subjected to peer-reviewing, usually in consultation 

with the members of the Editorial Advisory Board and a number of external referees. 

Authors may, however, provide in their Covering Letter the contact details (including 

e-mail addresses) of four potential peer reviewers for their paper. Any peer reviewers 

suggested should not have recently published with any of the authors of the 

submitted manuscript and should not be members of the same research institution. 

All peer-reviewing will be conducted via the Internet to facilitate rapid reviewing of the 

submitted manuscripts. Every possible effort will be made to assess the manuscripts 

quickly with the decision being conveyed to the authors in due course. 

COPYRIGHT: Authors who publish in Bentham Science print & online journals will 

transfer copyright to their work to Bentham Science Publishers. Submission of a 

manuscript to the respective journals implies that all authors have read and agreed to 

the content of the Covering Letter or the Terms and Conditions. It is a condition of 

publication that manuscripts submitted to this journal have not been published and 

will not be simultaneously submitted or published elsewhere. Plagiarism is strictly 

forbidden, and by submitting the article for publication the authors agree that the 

publishers have the legal right to take appropriate action against the authors, if 

plagiarism or fabricated information is discovered. By submitting a manuscript the 

authors agree that the copyright of their article is transferred to the publishers if and 

when the article is accepted for publication. Once submitted to the journal, the author 

will not withdraw their manuscript at any stage prior to publication.  

E-PUB AHEAD OF SCHEDULE: Bentham Science Publishers are pleased to offer 

electronic publication of accepted papers prior to scheduled publication. These peer-

reviewed papers can be cited using the date of access and the unique DOI number. 

Any final changes in manuscripts will be made at the time of print publication and will 

be reflected in the final electronic version of the issue. Articles ahead of schedule 
may be ordered by pay-per-view at the relevant links by each article statedvia the E-

Pub Ahead of Schedule 

Disclaimer: Articles appearing in E-Pub Ahead-of-Schedule sections have been 

peer-reviewed and accepted for publication in this journal and posted online before 

scheduled publication. Articles appearing here may contain statements, opinions, 

and information that have errors in facts, figures, or interpretation. Accordingly, 

Bentham Science Publishers, the editors and authors and their respective employees 

are not responsible or liable for the use of any such inaccurate or misleading data, 

opinion or information contained of articles in the E-Pub Ahead-of-Schedule. 

 

 

 

 

 

 

 

http://benthamscience.com/epub.php?JCode=CDS
http://benthamscience.com/epub.php?JCode=CDS
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ANEXO C     Normas do periódico: Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e 

Aplicada 
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