REDE SALESIANA DE ESCOLAS DO BRASIL
INSTITUTO LAURA VICUÑA
ENSINO MÉDIO

JOÃO VICTOR PEREIRA RIBEIRO
THAIZI MICHELS MOTTA

JOVENS NO ENSINO MÉDIO E SUA RELAÇÃO COM A
AUTOMEDICAÇÃO

URUGUAIANA
2019

JOÃO VICTOR PEREIRA RIBEIRO
THAIZI MICHELS MOTTA

JOVENS NO ENSINO MÉDIO E SUA RELAÇÃO COM A
AUTOMEDICAÇÃO
Trabalho apresentado ao Curso de Ensino
Médio - Instituto Laura Vicuña, como
Requisito para a conclusão do E.M.
Professor Orientador: Mario Olavo Lopes

URUGUAIANA
2019

Sumário
1 – INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 4
2 - PROBLEMA ........................................................................................................................................ 6
3 - OBJETIVOS .......................................................................................................................................... 8
3.1 - Gerais .......................................................................................................................................... 8
3.2 - Específicos ................................................................................................................................... 8
4 – REFERENCIAL TEÓRICO ...................................................................................................................... 9
5 - JUSTIFICATIVA .................................................................................................................................. 11
6 - METODOLOGIA ................................................................................................................................ 12
7- RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................................................................. 13
8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................................... 77
9- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 79

4

1 – INTRODUÇÃO
A automedicação, segundo Chiarot, Rebello e Restini (2010), ocorre sem uma
receita médica, na qual o próprio paciente decide qual medicamento tomar. De acordo
com Ribeiro et al (2010, apud Arrais et al 1997, Cerqueira et al 2005, e Tomasi et al
2007).

Definem

a

automedicação

como

um

procedimento

caracterizado,

fundamentalmente, pela iniciativa de um doente, ou o seu responsável, sem
prescrição profissional, obter e utilizar um produto que acredita que lhe trará
benefícios no tratamento de doenças ou alívio de sintomas.

De acordo com Silva et al (2011, apud Lage et al 2005). Os remédios são vistos
como instrumentos essenciais para a saúde dos seres humanos. Entretanto, os
fatores relacionados ao modo e utilização do medicamento refletem-se no efeito que
ele irá fazer, sendo assim, a orientação recebida no consultório médico é confrontada
com outras fornecidas por diferentes profissionais da área da saúde, com aquelas
obtidas por parentes, vizinhos e também, nos meios de comunicação social. Com isso
pode ocorrer o uso inadequado desses produtos, o que na hora poderá ser
beneficiável, depois poderá acarretar em efeitos prejudiciais pela prática indevida. Na
adolescência a automedicação é mais prejudicial pois é um grupo vulnerável da
população em relação ao uso de medicamentos uma vez que nessa fase é iniciada a
utilização de anticoncepcionais, anorexígenos para a perda de peso e anabolizantes,
que são relacionamentos à perfeição corporal cobrada pela sociedade atual, (MATOS
et al., 2018).

É muito comum entre jovens ingerir remédios para um efeito rápido para
melhoria da enfermidade, principalmente com empresas fazendo propagandas sobre
seus medicamentos como “tomou, passou” e “ao persistirem os sintomas o médico
deverá ser consultado”, conforme a doutoranda, professora e coordenadora do curso
de Farmácia da Faculdade Pequeno Príncipe da cidade de Curitiba, PR, Rosiane
Zibetti, esses comerciais incentivam a prática de utilizar medicamentos por conta
própria já que o mesmo fala sobre a rapidez do remédio e que caso persistir o sintoma
deverá procurar um profissional da saúde, sendo que primeiramente o indivíduo deve
procurar um médico antes de se automedicar.
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A busca por um medicamento entre os adolescentes provém de diversos
motivos para utilizar a prática de se automedicar. Pessoas na faixa etária dos 14 à 19
anos consomem remédios por conta própria por inúmeras causas como por exemplo:
Cefaleias, ansiedade, resfriado, anabolizantes para mudar o corpo e as mulheres
utilizam anticoncepcionais e etc. Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, o número
em 2012 foram notificados 2.243 casos de intoxicação por medicamento entre préadolescentes (10 a 14 anos) e adolescentes (15-19 anos), somente na região sudeste.

Diversas razões contribuem para essa situação: dificuldade de acesso aos
serviços de saúde; inexistência de um sistema adequado que não venda
medicamentos sem prescrição médica, com a proliferação de farmácias e drogarias
onde se adquire medicamentos livremente; necessidade de uma melhoria rápida do
sintoma; influência de amigos, familiares ou mídia como a televisão e internet que
muitas vezes fazem propagandas divulgando determinado remédio e seus benefícios,
o que ocasiona na compra sem a autorização médica e consumindo por
responsabilidade própria.

Segundo Giugliani e Silva (2004) Essa utilização indiscriminada também sofre
influência de um processo social controlado por numerosas forças: desejo de um
melhor cuidado com a saúde, disponibilidade dos produtos, padrões de morbidade
dos diferentes grupos populacionais e pressão da indústria químico farmacêutica, seja
diretamente sobre o consumidor, seja sobre o profissional de saúde.
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2 - PROBLEMA

De acordo com Lopes (2001), pela sua própria definição, a noção de
automedicação, entendida como “o uso de medicamentos sem prévia indicação
médica” (Who, 1988), delimita e estabelece o quadro de normatividade institucional
quanto à legitimidade e autoridade na decisão de tomar medicamentos,
circunscrevendo-a à profissão médica. Diante disso, nos termos desta enunciação,
não só fica excluída qualquer legitimidade leiga no domínio das opções
medicamentosas, como também fica excluída qualquer legitimidade profissional
exterior à medicina, no sentido em que, mesmo quando o medicamento é usado por
recomendação de qualquer outro profissional de saúde, designadamente pelo
farmacêutico, continua a ser uma prática de automedicação.

Hoje em dia existem muitas barreiras para o uso racional dos medicamentos,
como os elevados índices de prescrição de antibióticos, a carência de orientação dos
usuários por parte dos profissionais da área, as publicidades diretas ao consumidor
final e o uso incorreto por parte do paciente. E se tratando de adolescente essa
barreira para o uso racional pode ser ainda pior, pois, o adolescente é portador de
uma experiência de vida e se encontra formulando socialmente o seu ponto de vista
sobre determinados assuntos, então ele pode ser influenciado pela à família, amigos
e sociedade.

Outro grande problema é que as mães, já automedicam os seus filhos na
infância deles, mesmo não sendo para doenças tão graves, a mãe de forma indireta
ensina para o seu filho que a ação de se automedicar não possui problemas, e ele
pode levar isso para a adolescência e acabar se automedicando. Sem contar que isso
também coincide muito com alguns motivos que leva a automedicação, como,
experiência prévia com sintomas ou doenças, crenças sobre conhecimentos da
doença, limitação de recursos financeiros para cuidar da saúde, indisponibilidade de
tempo para buscar auxílio médico e atitude do indivíduo face à doença.

Mesmo que muitas vezes essa prática possa ter resultados favoráveis, como
a melhora de sintomas ou resolução do problema de saúde, não é nem um pouco
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recomendável se automedicar. Em grande parte dos casos, os adolescentes não têm
conhecimento sobre as predisposições genéticas que seus organismos apresentam
para determinadas doenças. Assim, os riscos podem ser ainda maiores, pois eles
podem fazer o uso de medicamentos totalmente desaconselhados.

O estudo visa analisar o conhecimento sobre os medicamentos e a
consciência dos jovens em se automedicarem e os malefícios que os remédios usados
sem prescrição médica poderá causar nos adolescentes. O uso dessa prática se
delimita por diversos fatores.

A problemática visa questionar o que motiva os jovens a se automedicarem e
quem ou qual meio é influenciado a fazerem o uso da prática e se a classe social
impulsiona o uso dessa automedicação. A pesquisa também questiona se os
indivíduos menores de idade entrevistados são autorizados a utilizarem os
medicamentos sem prescrição médica e qual a frequência que ingerem. O trabalho
de conclusão sobre o tema abordado também aprofunda-se sobre os malefícios que
a prática de se automedicar pode ocasionar no organismo do ser humano e se os
alunos entrevistados possuem consciência sobre os problemas que os remédios sem
a autorização de um profissional qualificado na área pode ocasionar.

Conclui- se também que a pesquisa abordará se os adolescentes utilizam os
remédios como uso recreativo e se ingerem com acompanhamento de bebidas
alcoólicas e também o questionário sobre a automedicação aborda qual a classe mais
utilizada de medicamentos utilizados por meninas e meninos de escola pública ou
privada.
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3 - OBJETIVOS
No trabalho de pesquisa do projeto sobre a automedicação nos jovens do ensino
médio foram elaborados os seguintes objetivos.
3.1 - GERAIS


Investigar o que motiva jovens a se automedicarem

3.2 - ESPECÍFICOS


Determinar os malefícios do medicamento e o que pode ocasionar no
organismo do ser humano



Identificar os indivíduos se eles obtêm conhecimento sobre os problemas que
o consumo próprio do remédio poderá causar




Identificar se o uso do fármaco é utilizado para fins recreativos
Verificar quais são as principais classes de medicamentos que a população
desses jovens utilizam
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4 – REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Schmid, Bernal e Silva (2005), que a automedicação é a
seleção de medicamentos para o seu uso próprio para tratar doenças auto
diagnosticadas ou algum sintoma que o indivíduo queira tratar para seu autocuidado.
Segundo Araujo (2016, apud Pizzol et al 2006). O medicamento é reconhecido,
utilizado e aceito no mundo todo pela importância na área da saúde, incluindo-se na
parte terapêutica. No entanto, seu uso não fica livre de riscos, já que pode ser utilizado
em excesso, causando tantos males quanto aqueles causados por diversas drogas
de uso lícito ou ilícito, tais como dependência, síndrome de abstinência e distúrbios
comportamentais.

A adolescência de acordo com Gomes e Caramaschi (2007) é uma fase que
caracteriza uma mudança no âmbito psicológico, social e biológico. Durante este
período, os jovens vivem diversos momentos importantes, que podem contribuir tanto
para a vulnerabilidade do indivíduo (que aceita opiniões alheias sem condições de
fazer uma análise crítica), quanto servir para a formação de um indivíduo “seguro”,
aquele que tem um pensamento mais. Nesta fase, os indivíduos costumam
experimentar vários comportamentos na busca de sua identidade e independência
(Saito, 2010). Com isso, a fragilidade da faixa etária pode acarretar em diversos
problemas para à saúde, o que inclui o uso de substâncias lícitas, que são vendidas
em drogarias e de fácil acesso, de maneira exagerada ou inadequada ou até mesmo,
o uso de substâncias ilícitas como álcool e drogas.

Segundo Brasil (2014) é no período compreendido entre a adolescência e a
fase jovem da idade adulta que ocorrem os maiores níveis de experimentação e
problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Nesse sentido, Bertoldiet
et al (2014) chamam a atenção para a importância de conhecer as particularidades do
uso de medicamentos entre esses indivíduos que estão começando a adquirir
independência e, consequentemente, e que são incentivados a ter independência sob
o uso de medicações. Por sua vez, Shemeshet et al (2004), por sua vez, discute ganho
gradual de independência em relação ao uso de medicamentos e citam o processo
complexo da transição da responsabilidade pelas medicações, que costuma ocorrer
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durante a adolescência. Segundo Filho et al (2002), fatores econômicos, políticos e
culturais têm contribuído para o crescimento e a difusão da automedicação no mundo,
tornando-a um problema de saúde pública. Mais disponibilidade de produtos no
mercado gera maior familiaridade do usuário leigo com os medicamentos.

De acordo com Carvalho, Trevisol e Menegali (2008), o consumo próprio de
drogas licitas, de maneira inadequada, traz importantes danos à saúde dos pacientes.
Erros de dose, intoxicações, agravo e mascaramento de doenças, efeitos indesejáveis
e interações medicamentosas são exemplos de efeitos adversos que essa prática sem
conhecimentos de um médico responsável pode acarretar (Carvalho, Trevisol &
Menegali, 2008)
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5 - JUSTIFICATIVA

O projeto de pesquisa iniciou-se com o objetivo de visar a problemática que é
a automedicação no território brasileiro, no entanto o estudo enfoca em um público
alvo que é pouco pesquisado: Os adolescentes do ensino médio.

A automedicação ela é presente em todos as idades e classes sociais, todavia
é visto que o consumo próprio de medicamentos possuem ênfase em indivíduos
adultos, idosos e grávidas, e pouco aprofunda-se a pesquisa em jovens da faixa etária
de 14 há 19 anos. Posto que, na adolescência é onde inicia-se o auto consumo dos
fármacos já que os jovens procuram uma melhoria da imagem do corpo, as meninas
começam a utilizar métodos contraceptivos e nessa etapa começa a preocupação em
provas da escola e vestibulares, por conseguinte ingerindo medicamentos que sirvam
de calmante ou até mesmo utilizando remédios antidepressivos para doenças
neurológicas.

Segundo Reinmuller, Shadur e Hussong (2010), outra causa influente entre os
adolescentes é o consumo de álcool utilizado como automedicamento, já que se inclui
nesse âmbito pois é considerado uma droga lícita. O álcool ele pode ser usado para
aliviar o estresse e reduzir os sintomas da ansiedade, o que ocasiona em uma
automedicação para o indivíduo já que o próprio utiliza a droga para fins terapêuticos,
podendo resultar em alcoolismo.

Logicamente que a automedicação é um hábito muito perigoso que pode trazer
sérios riscos a qualquer pessoa, porém é importante destacar também que dentro de
certos limites, ela é um fenômeno desejável. Pois até a OMS (Organização Mundial
da Saúde) descreve a automedicação como “necessária” e com função complementar
a todo sistema de saúde. Nesse caso é preciso considerar que a maioria das doenças
que afetam a população é autolimitada, não querendo mais do que alívio de sintomas,
por isso não seria certo fazer com que uma legião de pessoas sem nenhum quadro
grave de doença, como uma dor de cabeça benigna, passe por um médico antes de
ter acesso a um analgésico, uma vez que isso levaria os já saturados sistemas público
e privado de atendimento ao colapso.
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6 - METODOLOGIA
Foi realizado um levantamento bibliográfico em bases da literatura científica,
como Science Direct, Scielo e Google acadêmico, utilizando como palavras-chave:
automedicação, medicamentos, adolescentes, causas e riscos.

O estudo trata-se de uma pesquisa transversal, com uma abordagem
quantitativa. O trabalho será realizado nas escolas de ensino médio da cidade de
Uruguaiana no estado do Rio Grande do Sul. Serão duas instituições que responderão
aos questionários, uma de iniciativa privada: Instituto Laura Vicuña, e uma de iniciativa
pública: Escola de Ensino Médio Elisa Ferrari Valls. A pesquisa irá ser realizada em
duas turmas de primeiro ano, duas turmas de segundo ano e uma turma de terceiro
ano nas quatro instituições.
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7- RESULTADOS E DISCUSSÕES

ENTREVISTA COM FARMACÊUTICOS

Foram feitas entrevistas com 5 farmácias diferentes na cidade de Uruguaiana,
com 5 questões visando saber a frequências de pessoas que pedem remédios sem
prescrição médica, e também saber a opinião dos farmacêuticos relacionado a este
assunto.

1. Qual a frequência de pessoas que costumam pedir remédios sem prescrição?

Na primeira questão relacionada a frequência de pessoas que costumam pedir
remédios sem prescrição, 4 farmácias, responderam como sendo a maioria das
pessoas que procuram remédios nas devidas farmácias, e os farmacêuticos chegaram
a dar porcentagens muito altas como 75% das pessoas que vão ao local, apenas em
1 farmácia o farmacêutico deu uma resposta diferente, falando que quem pede
remédios sem prescrição são 10% das pessoas que vão lá. Vale ressaltar que em
uma das 4 farmácias a farmacêutica, justificou que muitas pessoas procuram
remédios sem prescrição, pois um médico particular é muito caro e no público existe
a demora do SUS.
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2. É comum pessoas pedirem medicamentos controlados e antibióticos sem
prescrição médica?

Na segunda questão referindo-se as pessoas que pedem remédios controlados
e antibióticos sem prescrição, novamente as 4 farmácias falaram que é muito comum,
falando em cerca de 70% e 80%, um farmacêutico justificou que as pessoas pedem
esses remédios sem prescrição pois a maioria já teve experiência com esse tipo de
medicamento, e na mesma farmácia da questão anterior o farmacêutico respondeu
como não sendo comum a busca desses tipos de medicamentos pelas pessoas.
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3. Você libera ou conhece alguém que libere esses tipos de medicamentos
(controlados e antibióticos) sem prescrição médica?

Na questão 3, a perguntara era se algum dos farmacêuticos liberavam ou
conheciam alguém que libera medicamentos controlados ou antibióticos sem
prescrição médica, 2 farmacêuticos responderam que liberam, porém um justificou
que conhece seus clientes e que eles irão apresentar a receita depois, e o outro
farmacêutico falou que libera desde que não seja obrigatório, nas outras 3 farmácias
os farmacêuticos responderam que não liberavam e em uma delas o farmacêutico
justificou que em uma drogaria os remédios não podem ser vendidos sem autorização
de algum responsável, e também todos os 5 farmacêuticos responderam que não
conhecem ninguém que libere esses tipos de medicamentos sem prescrição.
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4. O que leva uma pessoa solicitar um remédio controlado sem prescrição?

Na quarta questão a pergunta se referia na opinião do farmacêutico, qual o
motivo de uma pessoa solicitar um remédio controlado sem prescrição, e em todas
respostas das 5 farmácias, os farmacêuticos citaram, a falta de dinheiro e o uso
continuo de remédio por essa essas pessoas, além disso um farmacêutico citou a
busca por melhora imediata.

5. Você é a favor ou contra a solicitação de receitas?

Já na última questão, perguntava a opinião dos farmacêuticos sobre a
solicitação de receitas, os 5 farmacêuticos responderam ser a favor e alguns dos
argumentos usados foram, que a função do farmacêutico é orientar a venda de
medicamentos, por isso é fundamental a receita, outro farmacêutico falou que os
medicamentos são considerados drogas, embora licitas.
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QUESTIONARIOS ESCOLARES

ESCOLA 1

Idade (Masculino)

3; 6%
14; 26%
13; 25%

15 anos
16 anos
17 anos
18 anos

23; 43%

No sexo masculino, 53 alunos responderam sua idade, incluindo os que não se
automedicam, com isso, 23(43%) alunos alegaram ter 16 anos, 14(26%) alunos
responderam ter 15 anos, 13(25%) alunos afirmaram ter 17 anos e 3(6%) alunos
declararam ter 18 anos.
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Idade (Feminino)

11; 28%

12; 31%

15 anos
16 anos
17 anos

16; 41%

No sexo feminino, 39 alunas responderam a sua idade, sendo que 2 alunas não
responderam e está incluso o total de alunos que usam e não usam medicamentos,
com isso, 16(41%) alunas responderam ter 16 anos, 12(31%) alunas afirmaram ter 15
anos, e 11(28%) declararam ter 17 anos.
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1- Você utiliza medicamentos?

Na escola 1 foram entrevistados o total de 94 alunos, onde 53 são do sexo
masculino e 41 do sexo feminino. Na 1 pergunta 49 alunos do sexo masculino (92,4%)
utilizam medicamentos e 4 não utilizam (7,5%). Do sexo feminino 39 alunas (95,1%)
utilizam medicamentos e 2 não utilizam (4,8%). Observa-se que na média geral o
percentual de mulheres que utilizam medicamentos é 1,4% a mais que os homens.
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2- Frequência que utiliza os medicamentos

Os 41 alunos do sexo masculino que afirmam que utilizam medicamentos, 14
afirmaram que raramente ingerem (25,9%) já do sexo feminino onde 39 alunas
afirmaram que utilizam medicamentos, 7 raramente ingerem os remédios. (17,9%)
Regularmente 31 alunos do sexo masculino fazem o uso da medicação (57,4%) e 21
alunas do sexo feminino usam medicamentos (53,8%). E 4 alunos do gênero
masculino descreveram que sempre utilizam medicamentos (7,40%) enquanto o
gênero feminino 11 afirmam utilizar sempre medicamentos (28,20%). Percebe-se que
as mulheres utilizam com mais frequência os medicamentos já que o percentual de
quem sempre utiliza é 20,8% a mais do que os homens.
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3 - Você se automedica?

Na escola 1, 28 meninos de 41 se automedicam (57,1%) e 13 declararam que
não se automedicam (42,8%). Já as meninas, 28 de 39 fazem o uso da automedicação
(71,7%) e 11 falaram que não (28,2%). Percebe-se que o percentual geral de alunos
que se automedicam é maior no sexo feminino, onde é 11,4% a mais do que no sexo
masculino.
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4 - Frequência de quem se automedica

Na escola 1, o total de meninos que se automedicam são 28 alunos de 49 que
fazem o uso de medicamentos, e o total de meninas que se automedicam é 28 alunas
de 39 que fazem o uso de medicamentos. Nota-se que o número de meninas que
frequentemente se automedicam é maior que o do gênero masculino, já que o número
de meninas é menor que o de meninos que usam medicamentos mas a quantidade
de mulheres que se automedicam é a mesma que o dos homens e o percentual de
quem regularmente e sempre se automedica é igual ou maior do que do que do sexo
masculino, sendo que o sexo feminino possui 10 pessoas a menos que utilizam
medicamentos do que os homens, mas possuem a mesma quantidade de pessoas
que se automedicam dos meninos. Uma pessoa do sexo masculino não respondeu
há pergunta.
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5 - Quantidade de pessoas que ingerem medicamentos com receita médica

Na escola 1, 48 do sexo masculino de 49 que ingerem medicamentos faz o uso
da receita médica (97,9%), e 1 pessoa não faz (2,1%). Já os do sexo feminino 34 de
39 pessoas faz o uso de medicamentos com receita médica (89,4%) e 4 pessoas não
usam receita (7,8%), entretanto 1 pessoa não respondeu e foi contabilizado o
percentual de 38 pessoas.
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6- Frequência de pessoas que compram medicamentos com receita médica

Na escola 1, 48 meninos afirmaram que compram medicamentos com receita
médica mas 1 pessoa não respondeu, então os dados baseiam-se no total de 47
pessoas. No sexo masculino 22 homens falaram que raramente compram remédios
com receita médica (46,8%), enquanto 13 mulheres afirmaram que raramente usam
receita médica (38,2%). Já os homens 16 falaram que regularmente usam receita
médica (34%) e 11 mulheres regularmente utilizam a receita na hora da compra
(32,3%). E os que afirmaram que sempre utilizam receita foram 9 indivíduos do gênero
masculino (19,1%) e do gênero feminino 10 afirmaram que sempre compram com
receita (29,4%). Conclui-se que as mulheres utilizam mais medicamentos com receita
médica do que os homens, conforme a diferença de percentual com base no número
de pessoas que responderam o questionário.
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7- Pais que permitem que os filhos se automediquem

Sim

Não

Masculino 57,10% 42,90%
Feminino 74,30% 25,60%

Na escola 1 a média percentual dos pais que permitem que os filhos se
automediquem do gênero feminino (56,5%) é 13% a mais do que do gênero masculino
(43,5%). No gênero masculino (n =49), 57,10% responderam que os pais permitem e
42,9% os pais não permitem. No sexo masculino nota-se que os 21 alunos que não
se automedicam, 18 é porque os pais não permitem. Já os que se automedicam, 22
os pais permitem. Com isso percebe-se que ação de ingerir medicamentos por conta
própria ou não é influenciada pelos pais. Já o gênero feminino (n=39), 74,30%
responderam que os pais permitem a utilização de auto medicamentos por conta
própria, entretanto 25,6% não permitem.
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POR QUE SIM? (FEMININO)

POR QUE NÃO (FEMININO)
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POR QUE SIM? (MASCULINO)

POR QUE NÃO? (MASCULINO)
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8- Quem compra o medicamento

No gênero masculino (n=47), Pai e mãe que compra o medicamento (n=24), Pai ou
mãe (n=19), Amigos (n=1) ou a pessoa que compra (n=3). Já no gênero feminino pai e mãe
que compra (n=13), pai ou mãe (n=20), amigos (n=0) e a pessoa que compra seu remédio
(n=9). Percebe-se então que as mulheres elas mesmo compram os remédios a mais do que
os homens, em decorrência disso no caso do sexo masculino quem mais compra seus
remédios são ambos os pais e das mulheres é um dos responsáveis.
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Média percentual de quem compra os medicamentos para os filhos de ambos
os sexos. A pergunta podia marcar mais de uma opção. O gênero masculino 2 alunos
não responderam no gênero feminino 1 aluna não respondeu.
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9- Para que são utilizados os medicamentos

Na escola 1 os homens que responderam há pergunta (n=47), descreveram
que usam remédios para fins profiláticos (n=14) foram 14,8%, curativa (n=33) cerca
de 70,2%, Paliativa (n=18) 38,2%, Diagnóstico (n=11) 23,4%, estéticos (n=6) 12,7% e
psicológicos (n=3) 6,3%. As mulheres que responderam há pergunta (n=39),
descreveram que usam medicamentos para fins profiláticos (n=12) 30,7%, curativa
(n=17) 43,5%, paliativa (n=23) 64,1%, diagnóstico (n=7) 18%, estéticos (n=4) 10,2%
e psicológicos (n=9) 23%. Conclui-se que as mulheres utilizam remédios psicológicos
a mais que os homens, enquanto eles usam mais remédios estéticos. Em geral o sexo
masculino faz o uso de medicamentos para uso curativo e gênero feminino para fins
paliativo. A pergunta podia marcar mais de uma opção e dois alunos do sexo
masculino não respondeu há pergunta.
Profiláctica Curativa Paliativa Diagnóstico Estéticos Psicológicos
Masculino

14,80% 70,20% 38,20%

23,40%

12,70%

6,30%

Feminino

30,70% 43,50% 64,10%

18%

10,20%

23%
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10 - Já usou medicamentos de forma recreativa

Na escola 1 o sexo masculino que respondeu há pergunta (n=49), (n=2) 4%
afirmaram que ingerem medicamentos de uso recreativo, no entanto (n=47) 95,9%,
afirmaram que não fazem a utilização de remédios de forma recreativa. O sexo
feminino que respondeu há pergunta (n=39), (n=6) 15,3% afirmaram que ingerem
medicamentos de forma recreativa e (n=33) 84,6% responderam que não. Observase que as meninas que responderam sim, ingerem 11,4% a mais medicamentos para
uso recreativo do que os meninos que responderam sim.
Sim

Não

Masculino 4,00% 95,90%
Feminino 15,30% 84,60%
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11- Consumo de bebidas alcoólicas

Na escola 1 percebe-se que as mulheres ingerem mais bebidas alcoólicas que
os homens na média geral 13,2% a mais. As mulheres que responderam a essa
pergunta do questionário (n=39), marcaram que sim (n=27) 69,2% e não (n=12). Já o
sexo masculino que responderam a essa pergunta (n=49), marcaram que sim (n=26)
53% e não (n=23) 47%.
Sim

Não

Masculino 53,00% 47,00%
Feminino 69,20% 30,70%
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12- Consumo de bebidas alcoólicas para aliviar o estresse

Na escola 1 todos os alunos responderam a questão. As meninas (n=39),
marcaram que ingerem/ingeriram bebidas alcoólicas para aliviar o estresse (n=22)
56,4% e que marcaram não (n=17) 43,5%. Já os meninos (n=49), marcaram que
bebem/beberam bebidas com teor alcoólico para aliviar o estresse (n=14) 29,1% e
que marcaram não (n=34) 70,8%. Percebe-se que as mulheres ingerem mais bebidas
com o objetivo de aliviar o estresse do que os homens.
Sim

Não

Masculino 29,10% 70,80%
43,50%
Feminino 56,40%
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13- Consumo de bebidas alcoólicas com medicamento

Na escola 1 todos os alunos responderam a questão. As meninas (n=39),
marcaram que ingerem/ingeriram bebidas alcoólicas com medicamentos (n=12)
30,7% e que marcaram não (n=27) 69,2%. Já os meninos (n=49), marcaram que
bebem/beberam bebidas com teor alcoólico com medicamentos (n=6) 12,5% e que
marcaram não (n=43) 89,5%. A média percentual é que 73,2% de meninas a mais
bebam bebidas alcoólicas do que os meninos.
Sim

Não

Masculino 12,50% 89,50%
Feminino 30,70% 69,20%
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QUAL BEBIDA? (FEMININO)

QUAL RÉMEDIO? (FEMININO)
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QUAL BEBIDA? (MASCULINO)

QUAL RÉMEDIO? (MASCULINO)
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14- Plano de saúde

Na escola 1 do sexo masculino (n=46), marcaram que possuem plano de saúde
(n=34) e que falaram que não possuem (n=12). No sexo feminino (n=35), marcaram
que possuem plano de saúde (n=23) e que não (n=12). A média é que 7,4% a mais
dos meninos possuem plano de saúde do que as meninas. Três pessoas do gênero
masculino e feminino não responderam há pergunta, totalizando seis pessoas, e uma
aluna respondeu que não sabia seu plano, com isso não contabilizando seu
questionário referindo-se a essa pergunta.
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QUAL PLANO DE SAÚDE? (FEMININO)

QUAL PLANO DE SAÚDE? (MASCULINO)
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15 - Que fatores ocasionam a pessoa a se automedicar?

Na escola 1 o sexo masculino (n=39) responderam a essa pergunta. Marcaram
que necessita de uma melhora imediata (opção 1) 74,3% (n=29), influência de alguém
(opção 2) 25,6% (n=10), Não tem dinheiro para ir ao médico (opção 3) 15,3% (n=6),
Dificuldade no atendimento no sus (opção 4) 20,5% (n=8), falta de informação (opção
5) 7,6%(n=3) e experiência com o medicamento (opção 6) 56,4% (n=22). O sexo
feminino (n=32) responderam a essa pergunta. Marcaram que necessita de uma
melhora imediata (opção 1) 87,5% (n=28), influência de alguém (opção 2) 21,8%
(n=7), Não tem dinheiro para ir ao médico (opção 3) 3,1% (n=1), Dificuldade no
atendimento no sus (opção 4) 6% (n=2), falta de informação (opção 5) 0%(n=0) e
experiência com o medicamento (opção 6) 66% (n=21). Do sexo masculino 10 não
responderam há pergunta e do sexo feminino 7 não responderam a pergunta.
Observa-se que a maioria de ambos os sexos recebem a influência de alguém para a
utilização de medicamentos, no entanto o percentual do sexo masculino no quesito de
falta de dinheiro e demora no sus é maior do que no sexo oposto. A pergunta possui
múltipla escolha.
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16- Quem incentiva a usar os medicamentos?

Na escola 1, o sexo masculino marcaram mídia (opção 1) (n=3), amigos (opção
2) (N=1), familiares (opção 3) (n=11), balconista (opção 4) (n=5) e outros (opção 5)
(n=2). Já no sexo feminino marcaram mídia (opção 1) (n=2), amigos (opção 2) (N=3),
familiares (opção 3) (n=9), balconista (opção 4) (n=0) e outros (opção 5) (n=1).
Percebe-se que em ambos os sexos os familiares são os que mais incentivam a
prática da automedicação. A questão era de múltipla escolha.
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17- Reconhecem o risco da automedicação

Na escola 1 do sexo masculino (n=48), marcaram que sabem os riscos que a
automedicação pode ocasionar(n=40) 83,3% e que falaram que não sabem (n=8)
16,6%. No sexo feminino (n=36), marcaram que sabem os riscos da automedicação
(n=35) 97,2% e que não (n=1) 2,8%. No sexo masculino, 1 pessoa não respondeu e
no sexo feminino 3 pessoas não responderam. Percebe-se que o número de meninas
é maior que o de meninos que reconhecem os perigos da automedicação, sendo a
média percentual de 7,8% a mais do que do gênero masculino.

43

ESCOLA 2

GÊNERO

46%
54%

Masculino

Feminino

Na escola 2 foram entrevistados 103 alunos, sendo 56 do sexo feminino que
corresponde a 54% dos aluno, e 47 dos sexo masculino que corresponde a 46% dos
alunos.

IDADE
15 anos; 4; 4%
14 anos; 1; 1%
18 anos; 7; 7%
14 anos
17 anos; 38;
38%

15 anos
16 anos; 51;
50%

16 anos
17 anos
18 anos

Dos 103 alunos entrevistados, 51(50%) tinha 16 anos, 38(38%) alunos tem 17
anos, 7(7%) declararam ter 18 anos, 4(4%) afirmaram ter 15 anos e apenas 1(1%)
respondeu que tem 15 anos
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VOCÊ INGERE MEDICAMENTOS? (MASCULINO)

35%
65%

Sim

Não

Na escola 2 referindo-se a primeira pergunta, sobre a utilização de
medicamentos 31 alunos (65%) do sexo masculino responderam que utilizam
medicamentos e 17 alunos (35%) não utilizam medicamentos.

VOCÊ INGERE MEDICAMENTOS? (FEMININO)

25%

75%

Sim

Não

Já do sexo feminino, 41 alunas (75%) responderam que utilizam medicamentos
e 14(25%) responderam que não utilizam. O que mostra um número muito maior em
relação ao masculino, pois o número de mulheres que responderam que usam
medicamentos é 10% a mais que o de homens.
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FREQUÊNCIA DO USO DE MEDICAMENTOS
(MASCULINO)
Sempre

Regularmente

Raramente

Nunca

4; 9% 4; 8%

15; 32%
24; 51%

Na escola 2, os 47 alunos do sexo masculino responderam a questão sobre a
frequência do uso de medicamentos. Sendo que 4(8%) responderam que sempre
usam, 24(51%) responderam que usam regularmente, 15(32%) afirmaram que
raramente utilizam e também 4(9%) responderam que nunca utilizam medicamentos.
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FREQUÊNCIA DO USO DE MEDICAMENTOS
(FEMININO)
Sempre

Regularmete

Raramente

Nunca

5; 9% 11; 20%
8; 14%

32; 57%

Já do sexo feminino as 56 alunas responderam essa questão e, 11(20%)
responderam que sempre usam, 32(57%) afirmaram que usam regularmente, 8(14%)
raramente utilizam e 5(9%) responderam que nunca utilizam. Assim como na escola
privada esse gráfico também mostra que as mulheres utilizam muito mais
medicamentos que os homens, pois 77% responderam que usam sempre e
regularmente, enquanto dos homens esse número chega a 59%.
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VOCÊ SE AUTOMEDICA? (MASCULINO)

Sim

23; 49%

24; 51%

Não

Na escola 2, no sexo masculino o número de alunos que praticam a
automedicação fico muito próximo com os que não se automedicam, 23(49%) alunos
responderam que se automedicam, e 24(51%) declararam que não praticam
automedicação.

COM QUE FREQUÊNCIA? (MASCULINO)

SEMPRE
5
REGULARMENTE

10
8

RARAMENTE
0

2

Raramente

4

6

Regularmente

8

10

12

Sempre

Sendo assim, dos 23 alunos que declararam praticar automedicação, 5(22%)
responderam que sempre fazem uso da automedicação, 10(43%) declararam que se
automedicam regularmente, e 8(35%) afirmaram que raramente automedicam-se.
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VOCÊ SE AUTOMEDICA? (FEMININO)

Sim

25; 45%
31; 55%

Não

No sexo feminino, 31(55%) declaram que se automedicam e 25(45%)
responderam que não fazem uso da automedicação. Isso mostra que além das
mulheres utilizarem de medicamentos com uma frequência maior, elas também
tendem a se automedicar mais, pois em comparação com os homens o número de
mulheres que se automedicam é 6% maior.
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COM QUE FREQUÊNCIA? (FEMININO)

SEMPRE
6
REGULARMENTE

10
15

RARAMENTE
0

2

Raramente

4

6

8

Regularmente

10

12

14

16

Sempre

Então, das 31 alunas que responderam praticar a automedicação, 6(19%)
declararam

praticar

sempre,

10(32%)

afirmaram

praticar

automedicação

regularmente, e 15(49%) responderam que raramente utilizam a automedicação.
Números muito parecidos com os dos homens porém a porcentagem de homens que
regularmente se automedicam é 11% maior que a de mulheres, assim como a
porcentagem de mulheres que raramente se automedicam é 14% maior que a de
homens.
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VOCÊ INGERE MEDICAMENTOS COM RECEITA
MÉDICA? (MASCULINO)

14; 30%

32; 70%

Sim

Não

Na escola 2, 46 alunos do sexo masculino responderam se ingerem
medicamentos com receita médica, sendo que 32(70%) afirmaram que utilizam a
receia médica, e 14(30%) responderam que não utilizam a receita médica para ingerir
medicamentos.
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COM QUAL FREQUÊNCIA? (MASCULINO)

20

Raramente
Regularmente

11

Sempre

4
0

5
Raramente

10
Regularmente

15

20

25

Sempre

34 alunos responderam quanto a frequência do uso de receita, sendo que
20(57%) raramente usam receita, 11(32%) usam receita regularmente, e 4(11%)
afirmaram que sempre usam receita médica para ingerir medicamentos.
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VOCÊ INGERE MEDICAMENTOS COM RECEITA
MEDICA? (FEMININO)

12; 21%

44; 79%

Sim

Não

No sexo feminino, das 56 mulheres, 44(79%) utilizam receita médica, e
12(21%) não usam receita médica para ingerir medicamentos. Esse gráfico mostra
que mesmo se automedicando mais, as mulheres utilizam 9% mais a receita médica
do que os homens.
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COM QUAL FREQUÊNCIA? (FEMININO)

15

Raramente
Regularmente
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Sempre

43 alunas responderam quanto a frequência do uso de receitas, sendo 15(35%)
declararam que raramente utilizam, 16(37%) afirmaram que usam regularmente, e
12(28%) responderam que sempre usam receite médica para ingerir medicamentos.
Esse gráfico confirma que as mulheres utilizam mais a receita mesmo, pois as
mulheres usam a receita sempre 17% a mais que os homens, enquanto os homens
raramente usam a receita 22% a mais do que as mulheres.
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SEUS PAIS PERMITEM A SUA
AUTOMEDICAÇÃO? (MASCULINO)
Sim

Não

19; 40%
28; 60%

Na escola 2, 47 alunos do sexo masculino responderam quanto a questão da
permissão dos pais para a automedicação, sendo, 28(60%) responderam que os pais
permitem e 19(40%) declararam que os pais não permitem a sua automedicação.
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POR QUE SIM? (MASCULINO)

Na questão dissertativa perguntando por que os pais permitiam a
automedicação, é possível ver que a resposta que os 28 alunos mais colocaram para
justificar, foi sobre quando não é algo tão sério, como uma dor de cabeça por exemplo,
também falaram sobre eles já terem experiência com remédios e terem
responsabilidade.
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POR QUE NÃO? (MASCULINO)

Já os 19 alunos que responderam que seus pais não permitem a
automedicação, tiveram como maior justificativa a incerteza de qual remédio é
necessário tomar, além do medo de só piorarem sua saúde.
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SEUS PAIS PERMITEM A SUA
AUTOMEDICAÇÃO? (FEMININO)
Sim

28; 51%

Não

27; 49%

Já no sexo feminino, 55 alunas responderam essa questão, sendo, 28(51%)
declarando que seus pais não permitem a automedicação, e 27(49%) responderam
que seus pais permitem a pratica da automedicação. Isso mostra que os pais dos
homens são mais permissivos em relação a automedicação do que as os pais das
mulheres, já que o número de pais que permitem a automedicação no sexo masculino
é 11% maior que do sexo feminino.
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POR QUE SIM? (FEMININO)

No sexo feminino, as 27 alunas que responderam que seus pais permitiam a
automedicação, assim como os homens, elas tiveram como maior justificativa o
pensamento de não ser algo tão sério, além de terem confiança de saber qual remédio
utilizarem.
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POR QUE NÃO? (FEMININO)

Na justificativa do sexo feminino de por que os pais não permitem a
automedicação, o medo de que aconteça alguma reação que as deixem em risco ficou
muito claro, além da incerteza de qual remédio utilizar, assim como os homens
justificaram também.
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QUEM COMPRA O MEDICAMENTO PARA
VOCÊ? (MASCULINO)

8; 17%

Pai e Mãe

2; 4%
22; 47%

Pai ou Mãe
Amigos

15; 32%

Você

Na escola 2, 47 alunos do sexo masculino responderam a questão quanto a
compra de medicamentos, sendo, 22(47%) responderam que pai e mãe compram
seus remédios, 15(32%) declararam que o pai ou a mãe compram seus
medicamentos, 2(4%) responderam que amigos realizam a compra seus remédios, e
8(17%) afirmaram que eles mesmos compram seus próprios medicamentos.
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QUEM COMPRA MEDICAMENTOS PARA VOCÊ?
(FEMININO)
0; 0%

4; 7%
Pai e Mãe
Pai ou Mãe

26; 47%

Amigos

26; 46%

Você

No sexo feminino, as 56 alunas responderam a questão, algumas marcaram
mais de uma opção, com isso, 26(47%) afirmaram que pai e mãe compram seus
medicamentos,

também,

26(46%)

responderam

que

quem

compra

seus

medicamentos é seu pai ou a sua mãe, e 4(7%) declararam que elas mesmo compram
seus remédios, nenhuma aluna respondeu que algum amigo comprava seus
medicamentos.
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OS MEDICAMENTOS UTILIZADOS SÃO PARA
FINS? (MASCULINO)
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Na escola 2, 47 alunos do sexo masculino responderam essa questão, podendo
marcar mais de uma opção, sendo assim, 11(18%) alunos marcaram que usam para
fins profilácticos, 26(42%) alunos responderam que usam para fins curativos, 15(24%)
alunos declararam que utilizam para fins paliativos, 7(11%) afirmaram que usam para
fins de diagnóstico, 1(2%) aluno respondeu que usa para fins estéticos, e 2(3%) alunos
responderam que usam medicamentos para fins psicológicos.
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OS MEDICAMENTOS UTILIZADOS SÃO PARA
FINS? (FEMININO)
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No sexo feminino, 56 alunas responderam essa questão, sendo, 25(29%)
alunas responderam que utilizam com fins profilácticos, 17(20%) alunas declararam
que utilizam com fins curativos, 18(21%) alunas afirmaram que usam para fins
paliativos, 11(13%) alunas responderam que usam para fins de diagnóstico, 5(6%)
alunas responderam que usam para fins estéticos, e 9(11%) utilizam para fins
psicológicos, sendo esse último 8% a mais que os homens.
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JÁ USOU MEDICAMENTO DE FORMA
RECREATIVA?
(MASCULINO)

7; 15%

40; 85%

Sim

Não

Na escola 2, 47 alunos do sexo masculino responderam a questão do uso de
medicamentos de forma recreativa, sendo, 40(85%) declararam nunca ter usado, e
7(15%) afirmaram já ter usado medicamento de forma recreativa.

QUAL E POR QUE? (MASCULINO)

E o medicamento mais falado pelos 7 alunos foi a maconha, para dar “noia”.
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JA USOU MEDICAMENTO DE FORMA RECREATIVA?
(FEMININO)
4; 7%

52; 93%

Sim

Não

No sexo feminino, 56 alunas responderam a questão, sendo, 52(93%)
declararam que nunca utilizaram medicamentos de forma recreativa, e 4(7%)
responderam que já usaram medicamentos de forma recreativa, 8% a menos do que
os homens.

QUAL E POR QUE? (FEMININO)

Já as 4 alunas do sexo feminino declaram não lembrar do medicamento, mas
justificaram o ato com falta de responsabilidade.
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VOCÊ INGERE BEBIDAS ALCOÓLICAS?
(MASCULINO)
Sim

24; 51%

Não

23; 49%

Na escola 2, 47 alunos do sexo masculino responderam a questão quanto a
ingestão de bebidas alcoólicas, sendo, 23 (49%) declararam que ingerem bebidas
alcoólicas, e 24 (51%) responderam que não ingerem bebidas alcoólicas.

VOCÊ INGERE BEBIDAS ALCOÓLICAS?
(FEMININO)
Sim

Não

19; 34%
37; 66%

No sexo feminino, as 56 alunas responderam a esta questão, sendo que,
37(66%) afirmaram ingerir bebidas alcoólicas, enquanto, 19(34%) responderam que
não ingerem bebidas alcoólicas. Com isso nota-se que o número de mulheres que
ingerem bebidas alcoólicas é 17% maior que o de homens.
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VOCÊ JA UTILIZOU BEBIDA ALCOÓLICA COM O
OBJETIVO DE ALIVIAR O ESTRESSE? (MASCULINO)

10; 21%
Sim
Não
37; 79%

Na escola 2, os 47 alunos do sexo masculino responderam a questão de usar
bebidas alcoólicas para aliviar o estresse, sendo, 10(21%) afirmam já ter usado, e
37(79%) declaram nunca ter usado bebida alcoólica para essa finalidade.

VOCÊ JA UTILIZOU BEBIDA ALCOÓLICA COM O
OBJETIVO DE ALIVIAR O ESTRESSE? (FEMININO)

19; 35%
Sim
Não
35; 65%

Já no sexo feminino, 54 alunas responderam a esta questão, sendo que,
19(35%) afirmam ter utilizado, e 35(65%) declaram nunca ter usado bebida alcoólica
para aliviar o estresse. Em comparação com os homens o número de mulheres que
utiliza bebida alcoólica para aliviar o estresse é 14% maior.
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VOCÊ JA TOMOU BEBIDA ALCOÓLICA COM
MEDICAMENTO? (MASCULINO)
5; 11%

42; 89%

Sim

Não

Na escola 2, os 47 alunos do sexo masculino responderem a questão que se
refere ao uso de bebida alcoólica com medicamento, sendo, 5 (11%) afirmaram que
já tomaram, e 42 (89%) responderam que nunca tomaram bebida alcoólica com
medicamento.

QUAL BEBIDA E MEDICAMENTO? (MASCULINO)

As bebidas mais citadas pelos 5 alunos são cerveja e vodca, e o medicamento
foi antibióticos antialérgicos e amoxilina.
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VOCÊ JA TOMOU BEBIDA ALCOÓLICA COM
MEDICAMENTO? (FEMININO)

10; 18%

46; 82%

Sim

Não

Já no sexo feminino, 56 alunas responderam a essa questão, assim, 10(18%)
afirmaram já ter tomando, e 46(82%) declararam nunca ter tomando bebida alcoólica
com medicamento. Com isso o número de mulheres que já tomaram bebida alcoólica
com medicamento é 7% maior que o de homens.

QUAL BEBIDA E MEDICAMENTO? (FEMININO)

Assim como os homens, as 10 alunas que afirmaram ter tomado bebida
alcoólica com medicamento, as bebidas mais citadas forma cerveja e vodca, e o
medicamento foi antibiótico.
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POSSUI PLANO DE SAÚDE? (MASCULINO)
Sim

22; 50%

Não

22; 50%

Na escola 2, 44 alunos responderam a questão perguntando se ele possui
plano de saúde, com isso, 22 (50%) declararam que não possuem plano de saúde, e
também 22 (50%) responderam que tem algum plano de saúde.

QUAL? (MASCULINO)

Os planos de saúde mais citados pelos 22 alunos foram da Unimed, SUS e IPE.
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POSSUI PLANO DE SAÚDE? (FEMININO)
Sim

Não

14; 27%

38; 73%

No sexo feminino, 52 alunas responderam essa questão, sendo, 14(27%)
afirmaram não ter plano de saúde, enquanto, 38(73%) declararam ter plano de saúde,
isso dá um número de 23% a mais do que os homens.

QUAL? (FEMININO)

Assim como dos homens os planos de saúde mais citados pelas 38 alunas
foram, Unimed e SUS.

72

O QUE LEVA VOCÊ A SE AUTOMEDICAR? (MASCULINO)
17

Experiência com o medicamento
0

Falta de informação

3

Dificuldade no atendimento do SUS
Não tem dinheiro para ir ao médico

4

Influência de alguém

6

Necessita uma melhora imediata

33
0

5

10

15

20

25

Experiência com o medicamento

Falta de informação

Dificuldade no atendimento do SUS

Não tem dinheiro para ir ao médico

Influência de alguem

Necessita uma melhora imediata

30

35

Na escola 2, quanto a questão sobre o que leva a alguém se automedicar,
33(70%) responderam que é a necessidade de uma melhora imediata, 6(13%)
declararam que sofrem influência de alguém, 4(8%) afirmaram não ter dinheiro para ir
ao médico, 3(6%) responderam ter dificuldade no atendimento do SUS, 17(29%)
afirmaram ter experiência com o medicamento, e nenhum aluno marcou que se
automedica por falta de informação.

73

O QUE LEVA VOCÊ A SE AUTOMEDICAR? (FEMININO)
18

Experiência com o medicamento
1

Falta de informação
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No sexo feminino, 39(69%) alunas responderam que necessitam de uma
melhora imediata, 5(8%) alunas afirmaram sofrer a influência de alguém, 2(3%) alunas
declararam não ter dinheiro para ir ao médico, também 2(3%) alunas responderam ter
dificuldade no atendimento do SUS, 1(1%) aluna respondeu ter falta de informação, e
18(32%) alunas afirmaram ter experiência com medicamentos.
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QUEM INFLUENCIA VOCÊ A SE AUTOMEDICAR?
(MASCULINO)

1; 14%

Mídia
Amigos

1; 14%

5; 72%

Familiares
0; 0%

Balconista

0; 0%

Outros

Na escola 2, os 6 alunos do sexo masculino que marcaram que são
influenciados por alguém responderam a essa questão, sendo, 5(72%) influenciados
pelos familiares, 1(14%) influenciado pela mídia e também, 1(14%) influenciado por
amigos, nenhum aluno marcou balconista e outros.
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QUEM INFLUENCIA VOCÊ A SE AUTOMEDICAR?
(FEMININO)

2; 20%

2; 20%

Mídia
Amigos

1; 10%

1; 10%

Familiares
Balconista

4; 40%

Outros

No sexo feminino, as 5 alunas responderam a essa questão, podendo marcar
mais de uma opção, com isso, 4(40%) afirmaram que são influenciadas pelos
familiares, 2(20%) influenciadas pela mídia, também 2(20%) influenciadas por outros,
1(10%) influenciada pelo balconista e também 1(10%) influenciada por amigos. O que
mostra que os homens são 32% mais influenciados por familiares do que as mulheres.
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VOCÊ CONHECE OS RISCOS QUE A AUTOMEDICAÇÃO PODE
OCASIONAR NO SEU ORGANISMO? (MASCULINO)

8; 17%
Sim
Não
38; 83%

Na escola 2, 46 alunos do sexo masculino responderam essa questão, sendo,
38(83%) alunos responderam que conhecem os riscos, e 8(17%) alunos declararam
que desconhecem os riscos da automedicação no organismo.
VOCÊ CONHECE OS RISCOS QUE A AUTOMEDICAÇÃO PODE
OCASIONAR NO SEU ORGANISMO? (FEMININO)

7; 13%
Sim
Não
48; 87%

No sexo feminino, 55 alunas responderam a questão sendo, 48(87%) alunas
afirmaram que conhecem os riscos, e 7(13%) alunas declararam que não conhecem
os riscos que a automedicação pode ocasionar no organismo, sendo esse último 5%
a menos que o de homens.
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8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os medicamentos são de extrema importância para a humanidade e são
reconhecidos mundialmente pelo seu papel importante que atua na àrea da saúde.
Entretanto, o uso sem o auxílio de um profissional qualificado na área é perigoso e
pode trazer riscos ao indivíduo e sua utilização inadequada ou excessiva pode trazer
danos individuais e coletivos. Nesse contexto, a prática da automedicação tem papel
fundamental no processo de utilização inadequada.

A pesquisa é com adolescentes da faixa etária dos 14 aos 19 anos, cujo é uma
parcela da população em fase de amadurecimento e sujeita a uma infinidade de
comportamentos de risco que tendem a continuar na vida adulta, com isso arriscando
trazer vários perigos para esses jovens, já que a maioria não possuem um senso
crítico e não são especializados nos fármacos para poder ingerir, já que é uma droga
lícita e pode acarretar em problemas futuros.

Com a pesquisa percebe-se que a maioria dos jovens tanto de escola pública
quanto da escola privada utilizam medicamentos e se automedicam, e que a maioria
dessas pessoas são influenciadas por familiares, quem deveria evitar que o
adolescente ingerissem essas substâncias sem o auxílio de um médico ou
farmacêutico. É importante ainda ressaltar, que a prática da automedicação, muitas
vezes, é influenciada por amigos e balconistas de farmácias Observa-se também que
muitos jovens ingerem bebidas alcoólicas como forma de aliviar o estresse,
principalmente meninas que muitas vezes também misturam seus medicamentos com
álcool.

O álcool era a droga mais utilizada por essa população de estudantes, seguido
de drogas ilícitas como maconha, tanto na escola particular tanto na escola privada.
No p estudo encontrou-se uma associação significativa entre uso de álcool, drogas e
automedicação e que a grande maioria de ambas escolas fazem o uso de álcool, mas
quem mais utiliza para aliviar o estresse são meninas que muitas vezes misturam seus
medicamentos como anticoncepcional com bebidas e drogas. A pesquisa também
incluiu farmacêuticos já que é de extrema importância saber a opinião desses
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profissionais, com isso concluiu-se que a versão dos farmacêuticos é semelhante dos
alunos de ensino médio pois eles afirmaram que a maioria pede remédios sem receita,
e que a maioria são medicamentos que realmente necessitam de receita médica como
antibióticos, entretanto alguns medicamentos não são tão necessários da receita,
embora todos sejam, no entanto alguns menos necessários, com isso há a
flexibilização da liberação desses medicamentos, como em casos de meninas que
utilizam anticoncepcionais sem receita médica.

Na pesquisa também conclui-se que os alunos do ensino médio de ambas
escolas utilizam medicamentos mais para fins paliativos e curativo, e que a maior
causa de se automedicarem é por conhecerem o medicamento, e por necessitarem
de uma melhora rápida e por influência de alguém. Há casos onde tem a demora de
atendimento e a falta de dinheiro para ir ao um profissional, o que se assemelha na
resposta dos farmacêuticos entrevistados.
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