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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O fortalecimento das atividades clínicas demanda que o farmacêutico 

assuma posição mais voltada para a orientação, informação e educação dos pacientes. No 

Brasil, cerca de 25 % das intoxicações ocorrem por conta de medicamentos, sendo 17,4 % dos 

casos na população entre 10 e 19 anos de idade. Dentro dessa faixa etária, de acordo com a 

Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização, Promoção do Uso Racional de Medicamentos 

(PNAUM), 30,6 % da população faz uso de medicamentos, principalmente devido a serem 

alvos frequentes de ações publicitárias e terem alta prevalência de automedicação. A internet 

tem sido usada como fonte de informação em saúde de grande relevância para população, 

apesar de ser um grande desafio a regulação da qualidade dos conteúdos. O caminho para 

reverter ou minimizar esses efeitos deve focar em ações de educação em saúde. Algumas 

experiências documentadas em sala de aula mostram que é possível trabalhar assuntos 

relacionados a medicamentos associados com o currículo nacional. OBJETIVO: Traçar o 

perfil do uso de medicamentos por alunos do ensino médio de uma escola da rede pública 

estadual do Rio de Janeiro, identificando práticas de automedicação e principais fontes de 

informação sobre medicamentos. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo transversal com 

232 alunos do ensino médio regularmente matriculados em uma escola estadual, localizado na 

cidade de Queimados no Estado do Rio de Janeiro entre os meses de junho a agosto de 2019. 

Foi aplicado um questionário anônimo semiestruturado com perguntas sobre características 

sociodemográficas, consumo cotidiano de substâncias, acesso aos serviços de saúde, uso 

regular de medicamentos e nos 15 dias anteriores à pesquisa, frequência e motivos de 

automedicação e fonte de informação sobre medicamentos. RESULTADOS: Entre os turnos, 

foram encontradas associações significativas em relação a idade, retenção escolar, atividade 

remunerada, consumo de bebidas alcoólicas e consultas a outros profissionais de saúde. O uso 

regular de medicamentos foi observado em 31,90 % dos alunos, enquanto o uso nos 15 dias 

anteriores em 77,16 %. A automedicação regular foi relatada por 17,67 % dos estudantes 

principalmente para alívio de dores (63,09 %), alergia (17,35 %) e alívio de tensões e 

estresses (10,41 %). Nos dois usos, os medicamentos mais citados foram dipirona, Dorflex e 

anticoncepcionais. Em comparação, o uso regular apresentou maior orientação médica, 

enquanto o uso nos 15 dias anteriores obteve maior indicação pelo farmacêutico.  A maior 

parte dos alunos (75,86 %) responderam ter acesso a informação sobre medicamentos na 

escola, principalmente pelos professores (32,48 %). Os profissionais de saúde foram 

identificados como a maior fonte de informações (42,67 %). Na internet, as ferramentas mais 

citadas foram canais do YouTube (32,03 %), pesquisas no Google (23,49 %) e Facebook 

(17,79 %). CONCLUSÃO: O elevado percentual de uso de medicamentos e automedicação 

reforçam a relevância da atuação do farmacêutico nas escolas, atuando como educador em 

saúde e promovendo o uso racional de medicamentos. Além disso, a influência da Internet no 

consumo desses produtos acentua a necessidade de mecanismos de regulação e avaliação 

daquilo que é veiculado na rede. Como produto desse trabalho foram desenvolvidas diversas 

palestras sobre uso racional de medicamentos tanto no ambiente de estudo quanto em outros 

locais, com grande aceitação por parte dos participantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Uso Racional de Medicamentos. Educação em Saúde. Adolescentes. 

Internet.   

 



 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The strengthening of clinical activities requires the pharmacist to take a 

more focused position on patient orientation, information and education. In Brazil, about 25 

% of intoxications happen because of drug use, with 17,4 % of the cases in the population 

between 10 and 19 years old. Within this age range, according to the Pesquisa Nacional de 

Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM – National 

Survey on Access, Use and Promotion of Rational Use of Medicines), 30,6% made use of 

drugs mostly due to frequent advertising actions and high prevalence of self-medication. 

Internet has been used as source of health information of great relevance for people, despite 

being a huge challenge the quality of the content. The way to reverse or minimize these 

effects must focus on health education actions. Some documented experience in classroom 

show that it is possible to work on these subjects related to drugs associating to the national 

curriculum. OBJECTIVE: To map drug use profile by high school students in a public state 

school from Rio de Janeiro, identifying self-medication practices and main source of 

information about drugs in the internet. METHODOLOGY: A cross-sectional study was 

performed with 232 high school students regularly enrolled in a state school in the morning 

and night shifts placed on Queimados, Rio de Janeiro State. An anonymous semi-structured 

questionnaire was applied with questions about demographic characteristics, daily substances 

use, access to health services, regular and previous 15 days drug use, frequency and motives 

for self-medication and source of information about drugs. RESULTS: Between the shifts, 

significant associations were found in relation to age, school failure, paid activity, alcoholic 

beverages consumption and other health professionals’ appointments. Drug use was 

observed in 31,90 % of students while previous 15 days use in 77,16 %. Regular self-

medication was reported by 17,67 % mostly due to pain relief (63,09 %) allergy (17,35 %) 

and stress and tensions relief (10,41 %). In both uses, the most cited drugs were dipyrone, 

Dorflex and contraceptives. In comparison, regular use had higher medical orientation while 

15 days use had higher pharmaceutical indication. Most of students (75,86 %) reported access 

to information about drugs in school mainly by teachers (32,48 %). Health professionals were 

identified as the biggest source of information (42,67 %). On the internet, the most cited tools 

were YouTube channels (32,03 %), Google searches (23,49 %) and Facebook (17,79 %). 

CONCLUSION: The high percentage of drug use and self-medication reinforce the 

pharmacist role in schools, acting as a health educator and promoting drug utilization. Besides 

that, Internet influence in consumption of these products accentuates the need of regulation 

and evaluation mechanisms of the what is said in the network. As a product of this study, 

several lectures about drug utilization were performed in the school of study and other sites, 

with great acceptance by the participants.  

KEY-WORDS: Drug Utilization. Health Education. Adolescents. Internet.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o farmacêutico era visto como o profissional que, de maneira 

artesanal, manipulava o medicamento. Com o desenvolvimento científico e industrial, ele 

começou a perder esse papel e se focar em áreas laboratoriais, como as análises clínicas e 

toxicologia (PERINI & ACÚRCIO, 2001). 

A partir da década de 60, nos Estados Unidos, surge o conceito de Farmácia Clínica. O 

desenvolvimento das atividades clínicas levou, na década de 80, ao advento do termo 

Pharmaceutical Care, focado no uso responsável dos medicamentos e na prestação de 

serviços de cuidado ao paciente. No Brasil, o termo foi traduzido, primeiramente, para 

Atenção Farmacêutica e, posteriormente, passou-se a usar o termo Cuidado Farmacêutico 

(BRASIL, 2015). 

Um dos grandes benefícios desta prática é tornar o farmacêutico um profissional mais 

contextualizado e enaltecer sua importância dentro do modelo de atenção à saúde (GICK & 

FARIAS, 2005). Experiências nacionais e internacionais têm associado a ação do profissional 

com a melhora da condição de saúde e ainda a redução de custos com problemas decorrentes 

do uso inadequado de medicamentos. O caminho para reverter ou minimizar esses problemas 

deve passar por questões regulatórias, como maior controle da venda de medicamentos com e 

sem prescrição médica, mas, principalmente, focar em ações de educação e informação da 

população (AQUINO, 2008). 

Com a resolução no 585 do Conselho Federal de Farmácia (CFF), que regulamentou as 

atribuições clínicas do farmacêutico, a comunicação e educação em saúde foram destacadas 

como ações clínicas deste profissional. Neste sentido, cabe ao farmacêutico informar, orientar 

e educar a população em geral e os profissionais de saúde sobre o uso racional de 

medicamentos e outras tecnologias em saúde (BRASIL, 2013). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), com o apoio da Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), elaborou um documento chamado “Escolas Promotoras de 

Saúde: entorno saudável e melhor saúde para as gerações futuras” com o intuito de divulgar 

conhecimentos e habilidades para o cuidado da própria saúde (OPAS, 1998). Este documento 

ressalta a oportunidade de se utilizar o ambiente escolar para promover ações de promoção da 

saúde e prevenção de doenças e agravos, fazendo com que as escolas se tornem espaços de 

discussão sobre educação em saúde, uso racional de medicamentos e automedicação. 

Entretanto, o uso desses produtos ainda não é devidamente discutido entre alunos e 
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professores, o que torna difícil identificar os possíveis motivos para seu uso inadequado 

(FUNGHETTO & PEREIRA, 2008). 

Uma avaliação desse programa em Taiwan mostrou que, após as ações de educação 

implementadas, houve melhoria no conhecimento e habilidades para realizar o uso correto de 

medicamentos, em assuntos como: não comprar medicamentos sem prescrição médica, 

conferir informações na bula e adesão ao tratamento (CHI et al., 2014). 

Crianças e adolescentes representam um grupo com maior disposição ao uso 

inadequado de medicamentos e sem controle médico. Alguns estudos (PEREIRA et al., 2007; 

PARDO et al., 2013; ABRAHÃO et al., 2013) mostraram que grande parcela dessa população 

que consome medicamentos não foi orientada por um profissional de saúde, mas sim recebeu 

indicação de familiares ou conhecidos e até mesmo se automedicaram. Gualano e 

colaboradores (2014) realizaram uma revisão sistemática sobre o tópico e encontraram 

prevalência de automedicação em mais de 60 % dos adolescentes, associada com a fácil 

acessibilidade aos medicamentos. 

No Brasil, de acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas 

(SINITOX), 25,18 % das intoxicações ocorrem por conta de medicamentos, sendo 17,4 % dos 

casos na população entre 10 e 19 anos de idade (BRASIL, 2017), tornando imperativo que 

haja melhoria na racionalidade de seu uso por esta população, avaliando e vigiando o 

consumo destes produtos. 

Neste cenário, é importante destacar a necessidade de ações que promovam o uso 

racional de medicamentos, incluindo aquelas direcionadas aos adolescentes, aproveitando o 

espaço da escola para promoção de saúde, mas também tentando alcançar as famílias e a 

comunidade. Para que estas estratégias sejam efetivas, faz-se necessário, inicialmente, 

conhecer o perfil de uso e de conhecimento sobre medicamentos por esta população. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A escola é o espaço ideal para o desenvolvimento de programas de educação em saúde 

para crianças e jovens. O Caderno de Atenção Básica – Saúde na Escola (BRASIL, 2009b) 

ressalta que o objetivo principal deste ambiente é a formação do cidadão crítico, estimulando 

sua autonomia e o controle de sua própria qualidade de vida. As iniciativas de promoção da 

saúde podem ser potencializadas pelas equipes de Saúde da Família do bairro, sem tirar da 

escola seu papel fundamental nesta formação. 

 Segundo essa proposta, a promoção da saúde nas escolas deve vir acompanhada de 

projetos de Educação em Saúde. Além de formar atitudes e valores no aluno, esse programa 

deve levar ao ambiente escolar um comportamento inteligente, trazendo benefícios para 

alunos, professores e familiares (BRASIL, 2009b). 

Para Precioso (2004), o aluno deve ser preparado a partir de um projeto de Educação 

em Saúde para que saiba cuidar de si nos mais diversos âmbitos (higiene pessoal e ambiental, 

segurança doméstica, lazer, etc.), transportando para fora da escola os cuidados com a própria 

saúde e de seus semelhantes. A Educação em Saúde é, há bastante tempo, tema transversal 

determinado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e precisa ser assegurado na 

prática (BRASIL, 1997).  

Até o século passado, a saúde era tratada dentro do referencial curricular escolar, de 

acordo com resolução da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

Sua inserção se dava com o uso dos Programas de Saúde, sem introduzir o tema efetivamente 

no currículo escolar, permitindo um trabalho pragmático e contínuo, mas não levantando 

questões de reflexão sobre o tema. 

Tudo mudou com a construção dos PCN (BRASIL, 1997) e com a inclusão da saúde 

como um dos temas transversais (que permeiam todas as disciplinas da grade curricular do 

ensino regular). Este documento diz que a função da escola é promover um projeto de 

educação comprometido com o desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na 

realidade para transformá-la. A proposta do governo é trabalhar esses temas de maneira 

interdisciplinar, fomentando e integrando ações de modo contextualizado, sem fragmentar o 



 19 

conteúdo em blocos rígidos de conhecimento, transformando o conhecimento em meio de 

transformação social. 

A transversalidade permite que os temas abordados sejam mais aprofundados, com 

maior impacto e continuidade para o aluno, pois professores de diferentes disciplinas irão 

ministrar o tema garantindo maior abrangência de conhecimento sobre diferentes 

perspectivas. Dentro do tema transversal Saúde, o principal objetivo é trabalhar atitudes e 

ações necessárias para uma vida saudável, não apenas ensinando a teoria aos alunos 

(BRASIL, 1997). Os blocos de conteúdo tratados dentro do tema envolvem: 

- Uso de drogas, verificando os meios que levam o aluno a procurá-las e como 

trabalhar com o tema dentro de sala de aula; 

- Autoconhecimento para o autocuidado, relacionando a fisiologia do aparelho 

reprodutor com questões de sexualidade; 

- Vida coletiva, apresentando noções de higiene pessoal e ambiental e o protagonismo 

do aluno na preservação dos espaços coletivos. 

Em 1998, o Ministério da Saúde instituiu o Projeto Promoção da Saúde (BRASIL, 

1998) através da Secretaria de Políticas de Saúde, com o objetivo de elaborar e desenvolver 

uma política nacional de promoção da saúde através da família, da comunidade, de ações 

contra a violência, capacitação de recursos humanos para a promoção, dentre outras pautas. 

Como estratégias para a implementação da Educação em Saúde em unidades de ensino 

do país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) criou o projeto Educação em 

Vigilância Sanitária (Educanvisa), em 2005. O intuito era informar e treinar professores sobre 

conceitos e práticas do Sistema Único de Saúde (SUS), Vigilância Sanitária, alimentação 

sanitária, uso de agrotóxicos e uso racional de medicamentos (PINTO et al., 2011). 

A partir de 2007, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação (BRASIL, 2007) 

instituíram o Programa Saúde na Escola (PSE), unindo as políticas de saúde e educação 

voltadas para crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública. A proposta da 

iniciativa é integrar os conceitos de “educação” e “saúde”, proporcionando à comunidade 

escolar participação em programas e projetos que articulem os dois conceitos.  

A principal ação desse programa é a realização da Semana Saúde na Escola 

anualmente. Este evento propicia à escola um incentivo para adesão ao PSE, além de 

fortalecer e qualificar a participação da família na construção da saúde. Dentre os processos 

realizados nos níveis Fundamental e Médio estão: avaliação antropométrica (medição de peso 

e altura) e o teste de Snellen (exame de acuidade visual), além de prevenção contra o uso de 

drogas, álcool e tabaco. Outras ações optativas são: segurança alimentar, saúde mental, 
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promoção da cultura de paz, práticas corporais e atividades físicas e saúde sexual e prevenção 

de infecções sexualmente transmissíveis (BRASIL, 2013).  

Entretanto, Silva e colaboradores (2011) observaram que apenas 21 % dos alunos 

entrevistados associavam a escola como fonte de informação sobre uso de medicamentos, 

mostrando que, na prática, a transversalidade do tema "Saúde" pode não estar ocorrendo de 

maneira efetiva. Como o professor, por lidar diretamente com alunos que usam medicamentos 

no seu cotidiano, está propenso a se deparar com situações de uso contínuo desses produtos 

ou automedicação, ele pode tratá-las diretamente.  

 

2.2. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

 A OMS entende que há uso racional de medicamentos quando: 

 

"...pacientes recebem 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"(OMS, 1997). 

 

 

O órgão recomenda que haja divulgação sobre consequências econômicas, sociais e 

sanitárias do consumo abusivo de medicamentos devido ao grande número de agravos à saúde 

da população. Alguns dados do próprio órgão, compilados por Aquino (2008), justificam essa 

recomendação: 

- 25 a 70 % do gasto em saúde, nos países em desenvolvimento, correspondem a 

medicamentos, em comparação a menos de 15 % nos países desenvolvidos. 

- 50 % de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou usados de maneira 

inadequada; 

- 50 a 70 % das consultas médicas geram prescrição medicamentosa, sendo que 75 % 

das prescrições com antibióticos são errôneas; 

- 2/3 dos antibióticos são usados sem prescrição médica em muitos países, 

contribuindo para o aumento da resistência a maioria dos microrganismos causadores de 

doenças; 

- Os hospitais gastam de 15 a 20 % de seus orçamentos para lidar com as 

complicações causadas pelo uso irracional de medicamentos.  

Mota e colaboradores (2008) identificaram alguns fatores relacionados ao aumento do 

uso inadequado de medicamentos, tais como a possiblidade de compra de muitos 

medicamentos sem prescrição médica em algumas farmácias, o papel da indústria na 
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influência dos prescritores, a baixa participação do farmacêutico no processo de dispensação e 

orientação, dentre outros. No Brasil, os principais fatores associados tiveram relação com o 

uso indevido de antibióticos, prescrição não orientada e automedicação inapropriada. 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) redefiniu o conceito de uso racional de 

medicamentos como "um processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade 

oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o consumo nas 

doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos 

eficazes, seguros e de qualidade" (BRASIL, 2009a). 

Considerando poucos estudos de representatividade nacional, a Pesquisa Nacional 

sobre Acesso, Utilização, Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM) constituiu 

um marco em âmbito nacional ao mapear dados de mais de 41 mil indivíduos em mais de 20 

mil domicílios, entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014, sobre acesso, utilização e o uso 

racional de medicamentos por parte da população brasileira (BERMUDEZ & BARROS, 

2016). 

Alguns dos artigos gerados a partir deste banco de dados auxiliaram a caracterizar o 

perfil do uso de medicamentos pela população geral, assim como para segmentos 

demográficos específicos. Pode-se destacar o estudo de Bertoldi e colaboradores (2016) que 

mostrou que 50,7 % dos brasileiros utilizam ao menos um medicamento, sendo aqueles para 

condições agudas os mais consumidos do que para causas crônicas (33,7 % contra 24,3 %).  

Pizzol e colaboradores (2016) analisaram o uso de medicamentos em população 

pediátrica, observando que 31 % das crianças faziam uso de algum medicamento, sendo 27 % 

para condições agudas e 5,6 % para doenças crônicas. Por outro lado, Ramos e colaboradores 

(2016) identificaram que 18 % dos idosos entrevistados faziam uso de pelo menos cinco 

medicamentos, estabelecendo uma relação de polifarmácia com polimorbidade. 

A perspectiva do Ministério da Saúde foi usar os dados para avaliar as políticas de 

saúde existentes (Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica), assim como estabelecer indicadores nacionais sobre acesso e uso racional de 

medicamento, afim de priorizar os rumos estratégicos de políticas e programas (BERMUDEZ 

& BARROS, 2016). 

Para auxiliar a difusão de informação sobre medicamentos, o Ministério da Saúde 

lançou, em 2015, uma cartilha para a promoção do uso racional de medicamentos (BRASIL, 

2015) que ilustra de maneira  didática questões de promoção da saúde, informações sobre o 

momento da consulta com o médico, dispensação farmacêutica, orientação farmacêutica, 

armazenamento e descarte dos medicamentos. Este material deixa claro que o farmacêutico 
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tem papel relevante na divulgação de informações sobre o uso adequado de medicamentos, 

podendo atuar junto aos profissionais da educação promovendo a saúde no ambiente escolar. 

Desse modo, é necessário associar as políticas do governo em relação à Educação com 

a Saúde trazendo o campo do medicamento e do seu uso racional para dentro de sala de aula. 

Embora o professor possa ser um difusor de informações, promovendo a saúde no ambiente 

escolar, Junior e Silva (2008) evidenciaram, em pesquisa qualitativa, que poucas pessoas 

reconhecem a escola e o professor como partes integrantes da discussão sobre saúde.  Quadro 

semelhante foi observado por Silva e colaboradores (2011), que encontraram que apenas 21 % 

dos alunos entrevistados associavam a escola como fonte de informação sobre uso de 

medicamentos, mostrando que, na prática, a transversalidade do tema "Saúde", pelo menos no 

que se refere a medicamentos, não estaria ocorrendo de maneira efetiva. Fungheto & Pereira 

identificaram que alguns professores, mesmo da área da Biologia, não conheciam formas de 

aplicar o tema dentro do conteúdo do Ensino Médio.  

Entretanto, outros relatos mostram que é possível trazer o assunto para dentro da 

escola. Silva e Pinheiro (2013) relataram experiência em sala de aula na qual trabalharam o 

problema da automedicação, ampliando o conhecimento dos alunos sobre medicamentos com 

interpretação de bulas e fazendo relação com aspectos básicos de química orgânica e 

construção de modelos moleculares.  

Richetti e Filho (2014) fizeram uma proposta interdisciplinar para se trabalhar a 

automedicação no Ensino de Química, associando os conteúdos do Ensino de Química por 

cada série do Ensino Médio (funções orgânicas e inorgânicas, ligações químicas, reações 

químicas, cinética química, termoquímica, isomeria, entre outros) com aspectos ligados ao 

uso de medicamentos (tipos de medicamentos, intoxicações, reações adversas, doses, 

composição, entre outros).  Esses são alguns dos exemplos de como tratar o uso racional de 

medicamentos dentro do contexto escolar, associando a preocupação em Educação em Saúde 

com a grade curricular exigida pelos órgãos regulatórios. 

 

2.3. AUTOMEDICAÇÃO 

 

 A OMS caracteriza a automedicação como o tratamento de desordens e sintomas com 

o uso de medicamentos disponíveis, cuja dispensação não exija prescrição médica e que sejam 

relativamente seguros e efetivos (OMS, 2015) 

Daniel e colaboradores (2013) identificaram algumas maneiras pelas quais a 

automedicação pode ocorrer, como: a aquisição de medicamentos sem receita, o 
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compartilhamento de medicamentos com outros integrantes da família ou da comunidade, o 

reuso de sobras de medicamentos de tratamentos anteriores e a utilização de prescrições 

antigas. 

No Brasil, de acordo com resultados da PNAUM (ARRAIS et al., 2016), a prevalência 

da automedicação chegou a 16,1 %, sendo mais associada ao sexo feminino (19 %), à faixa 

etária de 20-39 anos (21,6 %) e à residência na região Nordeste (23,8 %), bem como a ter 

duas ou mais condições crônicas de saúde (20,4 %). Dentre as classes de medicamentos mais 

utilizadas, estão os analgésicos (33,4 %) e os relaxantes musculares (13,8 %), sendo a 

dipirona o fármaco mais consumido (15,4 %), seguido da composição cafeína + orfenadrina + 

dipirona (12,1 %) e paracetamol (11,4 %).  

A automedicação, nesse caso, se encontra num espectro aceitável visto que se limita a 

tratar problemas de saúde autolimitados. A Resolução no 585 de 2013 do Conselho Federal de 

Farmácia define problema de saúde limitado como: 

 

“...uma enfermidade aguda de baixa gravidade, de breve período de latência, que 

desencadeia uma reação orgânica a qual tende a cursar sem danos para o paciente e 

que pode ser tratada de forma eficaz e segura com medicamentos e outros produtos 

com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição médica" (BRASIL, 

2013). 

 

A maioria dos medicamentos usados para o tratamento desse tipo de queixa é isenta de 

prescrição, usados por 65,5 % da população estudada na PNAUM para tratar problemas no 

estômago ou intestino, febre, dor, gripe, resfriado ou rinite alérgica, náusea e vômito, entre 

outros (ARRAIS et al., 2016). 

No entanto, torna-se muito importante a ação do farmacêutico, pois a automedicação 

feita de maneira inadequada pode trazer riscos à saúde do paciente, como descrito por 

Carvalho e colaboradores (2008): erros de dose, intoxicações, agravo e mascaramento de 

doenças, efeitos indesejáveis e interações medicamentosas. 

Um dos fatores analisados por Abrahão e colaboradores (2013) mostra que o acúmulo 

dos medicamentos nas residências constitui  fator de risco para a automedicação ao facilitar a 

ocorrência do equívoco entre medicamentos, risco de intoxicação por ingestão acidental e a 

falta de cuidados com a farmácia domiciliar podendo levar a questões de ineficiência e falta 

de segurança no uso dos medicamentos. A pesquisa revelou ainda dados importantes sobre 

automedicação e nível de escolaridade. De acordo com o estudo, os alunos e os familiares de 

maior nível de escolaridade apresentavam uso regular de medicamentos, levando a crer que a 
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maior e melhor formação faz com que se sintam mais seguros para se automedicar e, até 

mesmo, para fazer uso adequado de medicamentos.  

 A OMS reconhece o farmacêutico como um dos profissionais mais bem preparados 

para o desenvolvimento de atividades educacionais que promovam o uso racional de 

medicamentos, em colaboração com a equipe multidisciplinar de saúde (OMS, 2002). 

Com a consolidação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (BRASIL, 

2004), o Cuidado Farmacêutico vem se destacando como prática de cuidado ao paciente com 

o objetivo de aumentar a efetividade do tratamento medicamentoso e aprimorar o sucesso 

terapêutico dos pacientes, visando, ainda, promover o uso racional de medicamentos, reduzir 

problemas relacionados a medicamentos, informar sobre doenças, prevenir  doenças ou 

sintomatologias e, acima de tudo, demonstrar a importância do farmacêutico como 

profissional da saúde (BOVO et al., 2009). 

Na dispensação de medicamentos, cabe ao farmacêutico prestar serviços de 

informação ao paciente sobre indicação, modo de administração, tempo de terapia, possíveis 

efeitos adversos e tirar qualquer outra dúvida pertinente ao processo medicamentoso 

(ANGONESI, 2008). 

Considerando que é no ambiente da farmácia que o paciente vai primeiramente para 

receber indicação de medicamentos de venda livre para problemas autolimitados, a orientação 

farmacêutica implica na responsabilização do farmacêutico pela seleção de um medicamento 

isento de prescrição (MIP) que tenha o objetivo de aliviar ou resolver a queixa inicial do 

paciente (YAZBEK, 2012).  

Durante esse momento, o profissional tem a oportunidade e o dever de promover o uso 

correto e seguro dos medicamentos. Além disso, uma boa relação do farmacêutico com o 

paciente nesse processo diminui o risco de automedicação, e pode reduzir custos para o 

sistema de saúde com possíveis complicações futuras (DADER et al., 2008). Algumas ações 

que os farmacêuticos podem realizar para promover o uso racional são: 

- Verificar se os medicamentos que serão administrados são seguros, de boa qualidade 

e eficazes; 

- Administrar medicamentos que estejam indicados unicamente para o tratamento das 

condições crônicas ou agudas que o paciente tenha queixa; 

- Juntamente com órgãos regulatórios, manter atualizada uma lista de medicamentos 

que possam ser comprados sem prescrição médica.  

- Estabelecer protocolos e diretrizes clínicas para tratamento das condições agudas 

mais vistas nas farmácias.  
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2.4. USO DE MEDICAMENTOS POR ADOLESCENTES 

  

 O uso de medicamentos entre adolescentes ainda é pouco discutido na literatura, 

especialmente em países em desenvolvimento. A maior parte dos estudos que avalia o 

consumo de medicamentos para essa faixa etária foca suas análises em questões 

sociodemográficas e socioeconômicas, além de traçar o perfil dos principais medicamentos e 

classes usados, automedicação, visitas ao serviço de saúde e indicação para uso de 

medicamentos. (PEREIRA et al., 2007; PARDO et al, 2013; PIZZOL et al, 2016) 

 Os adolescentes são alvo frequente de campanhas publicitárias devido ao seu alto 

poder de consumo, sendo necessário investigar padrões de consumo de medicamentos nessa 

faixa etária (SILVA & GIUGLIANI, 2004). 

 Gualano e colaboradores (2014) realizaram uma revisão sistemática com artigos de 

várias partes do mundo sobre o tópico e encontraram prevalência de automedicação em mais 

de 60 % dos adolescentes, associado com a fácil acessibilidade aos medicamentos.  

No Brasil, os estudos sobre padrão de utilização de medicamentos foram reforçados 

com a PNAUM. De acordo com a pesquisa, 30,6 % da população entre 10 e 19 anos faz uso 

de medicamentos, com maior consumo para doenças agudas do que crônicas (24,6 % contra 

5,3 %), condizente com o perfil de morbidade da população em que conforme a idade vai 

aumentando, também se aumenta o uso de medicamentos para doenças crônicas (BERTOLDI 

et al., 2016). 

Pardo e colaboradores (2013) mostraram que dentre os adolescentes que se 

automedicavam, 88,24 % apontaram ter tido experiência com o medicamento. Silva e 

colaboradores (2011) identificaram como possíveis razões para isso a preguiça e praticidade 

do paciente se automedicar, além de dificuldade de atendimento no serviço de saúde. 

Além disso, existe um percentual de adolescentes que compartilham ou emprestam 

medicamentos, além de também atuarem como influenciadores, sendo mais frequente em 

meninas do que em meninos. Isso ocorre, em grande parte graças a: o medicamento ter 

acabado, apesar de ele possuir prescrição para o mesmo; ter conseguido de um familiar; ter 

tido uma emergência e querer algo forte para condição aguda de dor de cabeça, por exemplo. 

O grande problema é que o adolescente que recebe o medicamento de outro colega não recebe 

a informação apropriada sobre uso e possíveis efeitos adversos deste, aumentando os riscos de 

intoxicação e complicações (DANIEL et al., 2003). 
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A ocorrência de efeitos adversos relacionados ao uso inadequado de medicamentos em 

adolescentes tem sido ainda menos observada na literatura científica. Gualano e colaboradores 

(2014) observaram que, em 15 artigos, apenas um fazia essa relação, mostrando que 31,1 % 

das meninas e 19,6 % dos meninos tiveram complicações após uso de medicamentos isentos 

de prescrição. 

 

2.5. INFORMAÇÃO SOBRE USO DE MEDICAMENTOS 

  

 O acesso à informação foi revolucionado com o surgimento da Internet. Dados 

recentes revelam que pouco mais de quatro bilhões de pessoas têm acesso à rede, alcançando 

cerca de 55 % da população mundial (INTERNET WORLD STATS, 2018). No Brasil, 

aproximadamente 70 % das residências utilizam a Internet nas quase 48 milhões de casas 

visitadas (IBGE, 2018). 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são novas ferramentas que 

mesclam o uso de tecnologias com a aprendizagem tentando facilitar a comunicação e 

melhorar o alcance da informação (SILVA et al., 2016). Essas ferramentas precisam atrair e 

interagir com o usuário, além de disponibilizar informações que sejam de qualidade (PINTO 

et al, 2017). 

Essas ferramentas também estão sendo muito utilizadas na educação em saúde, 

principalmente, por adolescentes, propiciando o desenvolvimento de seu protagonismo e 

autonomia, ao mesmo tempo em que estimulam ações de promoção da saúde (BASTOS et al., 

2018). Pinto e colaboradores (2017) evidenciaram que as TIC atuam com eficiência para a 

promoção de saúde dos adolescentes, mesmo não havendo grande produção científica 

nacional sobre o assunto. A promoção de estratégias de prevenção contra infecções 

sexualmente transmissíveis também demonstrou ter efeito positivo a partir do uso dessas 

ferramentas (como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) (SANZ-LORENTE et al., 

2018). 

Isso vem ocorrendo com o aumento do acesso à Internet por essa população. A TIC 

Kids Online Brasil (SÃO PAULO, 2019) é uma pesquisa nacional realizada anualmente com 

o intuito de mapear as TIC produzindo indicadores sobre acesso à rede por crianças e 

adolescentes, de 9 a 17 anos. De acordo com a última edição, 86 % dessa população é usuária 

da rede, sendo que 74 % a usam para pesquisa envolvendo trabalhos escolares. 

Com isso, a Internet tem influenciado a relação entre médico e paciente, sendo o Brasil 

o quinto lugar na busca por informações sobre saúde na rede, alcançando 75 milhões de 
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acesso (OLIVEIRA et al., 2013). Silvestre e colaboradores (2012) mostraram que, dos 

participantes entrevistados, 50 % utilizavam a internet para ter acesso a informações sobre 

saúde e doença, com maior procura por parte de indivíduos na faixa etária entre 31-45 anos e 

das mulheres. 

Oliveira (2017) realizou uma pesquisa com quase 500 adolescentes do Rio de Janeiro 

e constatou que 25 % deles usavam a Internet para pesquisa e entretenimento, apesar de ser 

citada a falta de confiabilidade nas fontes de pesquisa. Entretanto, alguns estudos apontam o 

uso da rede na busca por informações relacionadas à saúde, como visto por Santos e 

colaboradores (2017) num estudo sobre adolescentes que convivem com doença crônica. 

Bastos e colaboradores (2018), numa revisão sistemática sobre o tema, e Nelson e 

colaboradores (2018), num estudo sobre programas de educação sexual, obtiveram resultado 

semelhante.  

Estudo de Souza e colaboradores (2016) sobre o uso das TIC por sites de cursos de 

graduação da área da Saúde na Região Nordeste observou que nenhum tipo de conteúdo 

acadêmico é produzido como complemento a ser usado em sala de aula, fazendo com que os 

alunos procurem em meios não confiáveis, o que prejudica o aprendizado. Apesar da área da 

saúde apresentar cada vez mais informações em sites e páginas de instituições públicas e 

privadas, a qualidade do que está na rede ainda não está totalmente assegurada, com 

informações incompletas, incorretas ou incompreensíveis (PEREIRA NETO et al., 2017). 

A publicidade em torno dos medicamentos tem despertado a preocupação das 

instituições que discutem a qualidade de vida da população. Ainda que, no Brasil, a 

propaganda de medicamentos de venda livre seja regulamentada pela Resolução RDC no 96 

de 17 de dezembro de 2008, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2008), é 

necessário estar atento às informações que são divulgadas e como elas são mostradas, de 

maneira a assegurar que não comprometam o uso racional de medicamentos. 

Faltam mecanismos de avaliação da qualidade da informação em sites de saúde no 

mundo todo. No Brasil, os conselhos federais e regionais de Medicina e de Farmácia tentam 

regulamentar as informações divulgadas na internet, se inspirando em iniciativas 

internacionais. Uma iniciativa interessante foi a do Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do 

estado de São Paulo que adaptou e traduziu um documento da OMS, intitulado "Guia para 

encontrar informações seguras", com o objetivo de fornecer ao usuário parâmetros de 

avaliação de conteúdo de páginas na internet (LOPES, 2004).  

Após identificarem os principais instrumentos nacionais e internacionais com a 

finalidade de avaliar informação em saúde, Mendonça e Neto (2015) apresentaram um 
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conjunto de critérios e indicadores úteis que servem como guia para desenvolvedores de sites 

e provedores de informação. Os critérios são divididos em três áreas: conteúdo (abrangência, 

acurácia e inteligibilidade), técnica (credibilidade, segurança, privacidade, aspectos éticos e 

interatividade) e design (facilidade de uso, de navegação e acessibilidade). 

Além disso, o uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode influenciar negativamente 

o desenvolvimento psicológico dessa população, em relação ao aprendizado, trazer problemas 

de visão, saúde mental e desenvoltura social (TERROSO & ARGIMON, 2016; BOZZOLA et 

al., 2019; CALPBINICI& ARSLAN, 2019). Prioste (2013) constatou, após realizar 

observações participativas com mais de 100 adolescentes de uma escola pública em São 

Paulo, que a Internet tem contribuído para a alienação do adolescente, sendo necessária e 

urgente formação crítica sobre essas novas mídias de modo a proteger essa população nos 

ambientes virtuais. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. GERAL 

 

 Analisar o perfil do uso de medicamentos por adolescentes de uma escola da rede 

pública estadual do Rio de Janeiro 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar os alunos quanto aos aspectos sociodemográficos e situação de saúde. 

Determinar a prevalência do uso de medicamentos entre os adolescentes. 

Investigar a associação do uso de medicamentos com fatores sociodemográficos e 

outros aspectos ligados à saúde. 

 Identificar as principais fontes de informação sobre medicamentos entre os 

adolescentes. 

Identificar os principais temas de interesse dos alunos em relação ao uso de 

medicamentos. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

 O presente trabalho é um estudo transversal de prevalência, descritivo e analítico, que 

visa compreender o uso de medicamentos por adolescentes de maneira quantitativa 

(HOCHMAN et al., 2005; BORDALO, 2006).  

Em relação ao período de seguimento do estudo, ele é caracterizado como transversal 

de prevalência por apresentar um corte imediato de uma população por meio de amostragem, 

sem levar em consideração o tempo de exposição (BORDALO, 2006). 

 O perfil de avaliação epidemiológico foi classificado tanto como descritivo quanto 

analítico. De acordo com Lima-Costa e Barreto (2003), o estudo descritivo procura 

"determinar as características dos indivíduos", destacando, aqui, quais são os traços 

relacionados aos adolescentes que fazem uso de medicamentos. Em relação ao estudo 

analítico, as autoras o classificam como "aquele delineado para examinar a existência de 

associação entre uma exposição e uma condição relacionada à saúde", mostrando aqui 

relações de associação entre os jovens que fazem uso de medicamentos e variáveis 

sociodemográficas, relacionadas a condições de saúde. 

 A pesquisa quantitativa se caracteriza na mensuração em número dos dados coletados, 

de maneira que sejam classificados e analisados, usando-se técnicas estatísticas (DALFOVO 

et al., 2008). Segundo Gatti (2004), esse tipo de metodologia tem sido pouco usado no campo 

da educação, limitando a consistência dos instrumentos analíticos, além de não serem 
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interpretadas sobre o ponto de vista educacional quando realizada por profissionais que não 

sejam educadores. 

 

4.2. LOCAL E AMOSTRA DO ESTUDO 

 

 Os sujeitos definidos para este estudo foram estudantes do Ensino Médio, modalidade 

regular e Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA), dos turnos da manhã e da noite, 

regularmente matriculados no CIEP 355 Roquete Pinto, localizado na cidade de 

Queimados/RJ, que estavam presentes na escola no momento da realização da pesquisa.  

 O munícipio de Queimados se localiza na região metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro, a 50 km da capital. Possui Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,68, o que 

situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio, e um Produto Interno Bruto 

(PIB) de R$ 4.670.217,02 com população estimada em 150.319 pessoas (IBGE, 2016). 

 A cidade ocupa uma área de 76.921 km2, fazendo fronteira com as cidades de Nova 

Iguaçu, Seropédica e Japeri (Figura 1). Dentro do Estado do Rio de Janeiro, o município se 

localiza na região denominada Baixada Fluminense, que engloba as cidades no entorno da 

Baía de Guanabara, excluindo Niterói e São Gonçalo, e que, principalmente, foram 

desmembradas de Nova Iguaçu e Duque de Caxias (FILHO & COSTA, 2019). 
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Figura 1–Mapa do Estado do Rio de Janeiro dividido pelas regiões e municípios. 

Fonte: TCE, 2016. 

 

 Segundo Filho & Costa (2019), a questão de saúde pública sempre foi um grande 

problema para a cidade: o primeiro serviço de saúde foi inaugurado apenas na década de 

1970, quando ainda era distrito de Nova Iguaçu. Dados mais recentes mostram avanço na 

quantidade de estabelecimentos municipais de saúde, com 15 centros de saúde/unidades 

básicas de saúde, 10 clínicas/ambulatórios especializados, 10 consultórios e 9 policlínicas, 

dentro outros tipos de serviço (farmácia, pronto atendimento, unidades de diagnose e terapia, 

vigilância em saúde e urgência/emergência, por exemplo) (TCE, 2016).  

 Em relação à educação, segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988), fica a cargo 

dos municípios os níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, sendo o Ensino 

Médio prioridade do estado e do Distrito Federal. O Ensino Fundamental 2 pode ser gerido 

por ambas esferas. A União fica com a responsabilidade pelo Ensino Superior, além da 

coordenação financeira e técnica. 

No estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação (SEEDUC) apresenta uma 

estrutura descentralizada dividida em 30 coordenadorias regionais. O município de 

Queimados faz parte da coordenadoria regional Metropolitana I, junto com Nova Iguaçu, 

Japeri, Mesquita e Nilópolis. Queimados conta com 12 unidades escolares da rede estadual 

com 5.256 matrículas iniciais efetivadas. 

O relatório do Tribunal de Contas do Estado (2016) mostra um total de 437 

professores atuantes no Ensino Médio em escolas pertencentes ao estado. Optou-se por usar o 

CIEP 355 Roquete Pinto para o local do estudo por ser ambiente de trabalho do pesquisador 

principal e, com isso, apresentar maior facilidade para a realização da pesquisa. 

A escola possui um total de 110 servidores, sendo 98 professores, e de 2011 alunos 

matriculados no ano de 2019, dividindo-se em três turnos com 22 turmas de Ensino Médio 

Regular e 9 de NEJA. O turno da manhã contempla as turmas de Ensino Médio Regular e 9o 

ano do Ensino Fundamental, o da tarde com as turmas de Ensino Fundamental II e Correção 

de Fluxo e o da noite com Ensino Médio Regular e NEJA.  

 No Ensino Médio, o estabelecimento de ensino possui cerca de 800 alunos 

matriculados. Partindo da porcentagem descrita pela PNAUM sobre uso de medicamentos na 

população entre 10 e 19 anos de 30,6 % (BERTOLDI et al., 2016), utilizando como erro 

amostral 5 % e nível de significância de 95 %, estabeleceu-se a amostra necessária de 232 

alunos, conforme a fórmula 1 (SANTOS, 2018): 
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Fórmula 1 – Cálculo Amostral 

Onde: 

n – amostra calculada 

N – população 

Z – variável normal padronizada associada ao nível de confiança 

p – verdadeira probabilidade do evento 

e – erro amostral 

 

4.3. COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de junho a agosto de 2019, em datas 

especificadas pelo pesquisador, conforme o estabelecido pela direção pedagógica da unidade 

escolar. Os dados foram coletados através de um questionário semiestruturado auto-aplicado 

(APÊNDICE A) que estava disponível online na ferramenta Google Sheets em computadores 

na sala de informática da escola.  

Previamente, foi requerida a anuência da diretora geral da escola para, então, o 

pesquisador fazer breve explanação da pesquisa e convite aos estudantes, além da entrega do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) para que os 

responsáveis dos alunos menores de 18 anos pudessem autorizá-los a participar. 

Nas datas pré-estabelecidas, os alunos foram acompanhados até a sala de informática 

da escola para preencherem o questionário de maneira anônima e com as possíveis dúvidas 

respondidas pelo pesquisador. Foram incluídos os alunos menores de 18 anos que 

apresentaram o TCLE dos responsáveis assinado, além de assinarem eles próprios o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (APÊNDICE C), os alunos maiores de 18 anos 

assinaram o TCLE (APÊNDICE D). O questionário demorava cerca de 15 minutos para ser 

preenchido.  

 

4.4. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 Foi utilizado um questionário semiestruturado com questões abertas e fechadas de 

fácil compreensão, elaborado a partir do trabalho realizado por Abrahão e colaboradores 
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(2013). O questionário original proposto pelos autores não foi utilizado integralmente, tendo 

sido feitas algumas alterações para se adequar ao objetivo da pesquisa.  

 Assim, o instrumento final constituiu-se de 37 (trinta e sete) questões, sendo 33 (trinta 

e três) fechadas e 4 (quatro) abertas e foi dividido em cinco blocos que consideraram os 

seguintes aspectos: 

1. Sociodemográficos: idade, gênero, turno, retenção, ocupação, escolaridade e 

renda familiar. 

2. Consumo cotidiano de substâncias: uso de tabaco, álcool e drogas ilícitas. 

3. Acesso aos serviços de saúde: consultas médicas no último ano, local da consulta 

e consulta com outro profissional de saúde.  

4. Uso de medicamentos: regular e nos 15 dias anteriores, uso de medicamentos para 

dificuldade de aprendizagem, com ou sem orientação médica, indicação, local de 

compra e automedicação (frequência e motivos). 

5. Informações sobre medicamentos: na escola e na internet (fontes de busca) e 

sugestões de temas sobre uso de medicamentos.  

 

4.5. VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

 4.5.1. VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

 O turno escolar e o uso de medicamentos foram utilizados como variáveis 

dependentes. O turno escolar foi dividido entre manhã e noite. Em relação ao uso de 

medicamentos, foram incluídos como usuários todos os alunos que haviam utilizado ao menos 

um produto de maneira regular ou nos 15 dias anteriores à resposta do questionário. O próprio 

participante registrava o nome do medicamento e, quando não lembrasse corretamente o 

nome, colocava apenas seu uso (exemplo: anticoncepcional, antibiótico, analgésico etc).  

 Para o (s) medicamento (s) usado (s), o aluno deveria escrever se obteve orientação 

médica, quem havia indicado (familiar, médico, farmacêutico, balconista, receita antiga, 

propaganda ou outro) e o local de compra (farmácia/drogaria privada ou SUS/hospital/posto 

de saúde). Posteriormente, os medicamentos foram classificados em relação ao grupo 

anatômico e terapêutico, utilizando a Classificação Anatômico Químico e Terapêutico 

(Anatomical Therapeutical Chemical, ATC) (OMS, 2016). 

 

 4.5.2. VARIÁVEIS DE EXPOSIÇÃO  



 34 

 

As variáveis relacionadas às características sociodemográficas, consumo de 

substâncias, acesso aos serviços de saúde, aos medicamentos utilizados e informações sobre 

medicamentos foram consideradas como variáveis de exposição (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Variáveis de exposição.  

VARIÁVEL NOME CATEGORIA 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Idade Aberta 

Gênero Feminino 

Masculino 

Turno que estuda Manhã 

Noite 

Retenção Não 

Sim – 1 vez 

Sim – 2 vezes 

Escolaridade paterna Até Ensino Fundamental – 

5o ano 

Até Ensino Fundamental – 

9o ano 

Até Ensino Médio – 3o ano 

Até Ensino Superior 

Nunca frequentou a escola 

Não há informação 

Escolaridade materna Até Ensino Fundamental – 

5o ano 

Até Ensino Fundamental – 

9o ano 

Até Ensino Médio – 3o ano 

Até Ensino Superior 

Nunca frequentou a escola 

Não há informação 

Renda familiar (em salários 

mínimos) 

Menos de 3 

De 3 a 5 
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De 5 a 10 

Mais de 10 

Trabalho Sim – Em que? 

Não 

CONSUMO COTIDIANO 

DE SUBSTÂNCIAS 

Consumo de tabaco (cigarro) Usei pelo menos uma vez na 

vida 

Usei de 6 a 20 vezes nos 30 

dias anteriores 

Usei mais de 20 vezes nos 

30 dias anteriores 

Nunca usei 

Consumo de bebida 

alcoólica 

Usei pelo menos uma vez na 

vida 

Usei de 6 a 20 vezes nos 30 

dias anteriores 

Usei mais de 20 vezes nos 

30 dias anteriores 

Nunca usei 

Consumo de alguma droga 

ilícita (maconha, cocaína, 

crack, etc) 

Usei pelo menos uma vez na 

vida 

Usei de 6 a 20 vezes nos 30 

dias anteriores 

Usei mais de 20 vezes nos 

30 dias anteriores 

Nunca usei 

ACESSO AOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE 

Consultas médicas no último 

ano 

Nenhuma 

Uma 

Duas ou mais 

Local da consulta Partícular 

Público 

Consulta com outro 

profissional de saúde 

Psicólogo 

Nutricionista 

Dentista 
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Fisioterapeuta 

Outro 

Nenhum 

INFORMAÇÕES SOBRE 

MEDICAMENTOS 

Informação sobre 

medicamentos na escola 

Sim 

Não 

Na forma de quê? Palestras 

Professor em sala de aula 

Vídeos 

Trabalhos feitos por alunos 

Principal fonte de 

informação sobre 

medicamentos 

Profissional de saúde 

Familiar 

Internet 

Escola 

Principal fonte de busca na 

Internet 

Facebook 

Canais no Youtube 

Blogs 

Instagram 

Outro 

Nome de página/canal que 

costuma procurar 

informações sobre 

medicamentos 

Resposta pessoal 

 

Temas a serem discutidos na 

escola 

Uso de medicamentos para 

acne 

Uso e controle de 

contraceptivos 

Uso de medicamentos para 

controle de peso 

Riscos da automedicação 

Cuidado no armazenamento 

de medicamentos 

Uso de medicamentos para 

dificuldade de aprendizagem 
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4.6. PALESTRAS SOBRE USO DE MEDICAMENTOS 

 

 A partir dos temas mais votados na pesquisa, foi organizada uma palestra sobre uso 

racional de medicamentos para os alunos do Ensino Médio com o intuito de promover 

educação em saúde a respeito do tema. Nessa atividade, foi tratado o motivo de se falar sobre 

medicamentos na escola, conceito, importância e consequências do uso irracional de 

medicamentos, além de instruções sobre automedicação responsável, leitura da prescrição 

médica, armazenamento, informação, eventos adversos e descarte desses produtos.  

 Os medicamentos mais citados pelos estudantes tiveram maior destaque com 

informações sobre seu uso. Ainda, os alunos participavam de um jogo de perguntas e 

respostas baseado no que havia sido conversado a fim de avaliar a atividade proposta. Por 

fim, os alunos preenchiam de forma voluntária uma pesquisa de satisfação anônima 

(APÊNDICE E) respondendo o grau de satisfação com a palestra (muito satisfeito, satisfeito, 

pouco satisfeito ou insatisfeito), pontos positivos, sugestão de temas e de melhoria da 

atividade. 

  

4.7. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O banco de dados foi gerado automaticamente a partir do Google Sheets no programa 

Microsof Excel  2013. As comparações entre as variáveis dependentes e de exposição foram 

feitas utilizando o teste Qui Quadrado com nível de significância de 5 % (p<0,05). As 

ferramentas da estatística descritiva foram empregadas para análise das variáveis. 

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), registrado com o número CAEE: 10003519.0.0000.5243 sob 

parecer de número 3.302.332 em 03/05/2019 e obedeceu aos aspectos ético-legais vigentes da 

legislação brasileira para pesquisa com envolvimento de seres humanos (ANEXO 1). 

 Os riscos desta pesquisa foram mínimos, com possível desconforto ou insegurança ao 

responder as questões solicitadas no questionário. Com o intuito de atenuar os riscos, o 

participante teve o direito de não responder a qualquer questão caso houvesse 

constrangimento, podendo voltar atrás e parar a participação a qualquer instante. A 
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participação foi voluntária e não houve qualquer problema ou mudança na rotina da escola 

caso o aluno ou o responsável optassem por não participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 Participaram da pesquisa 232 estudantes, todos matriculados no Ensino Médio, sendo 

165 (71,12 %) do turno da manhã (modalidade Regular). Quanto ao gênero, 142 (61,21 %) 

pertenciam ao feminino. A idade ficou distribuída entre 14 e mais de 20 anos, com o turno da 

manhã concentrando maior parte dos alunos menores de 18 anos (64,85 %) e o turno da noite 

apresentando maior proporção de alunos maiores de 18 anos (80,59 %). 

Quanto à retenção escolar, o turno da manhã apresentou 96 alunos (58,18 %) que 

nunca haviam ficado reprovados, enquanto no turno da noite 46 alunos (68,66 %) haviam 

reprovado ao menos uma vez.  

A escolaridade materna apresentou distribuição semelhante entre os turnos, com a 

maior parte das mães tendo estudado até o Ensino Médio (31,52 %, na manhã, e 25,37 %, na 

noite), enquanto a escolaridade paterna apresentou diferenças significativas entre os turnos 

(p=0,034). A renda familiar, com menos de 3 salários mínimos, também apresentou 

resultados semelhantes nos dois turnos. O turno da noite concentrou maior parte dos alunos 

que exerciam alguma atividade remunerada (50,75 %) em relação aos da manhã (9,70 %). 

Foram observadas diferenças significativas entre ano escolar (p<0,001), retenção (p<0,001) e 

realização de trabalho (p<0,001) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos estudantes segundo turno ao qual 

pertenciam. Queimados, 2019, n=232. 

Características 

Sociodemográficas 

(n=165) % (n=67) % (n=232) % 
p 

Manhã Noite Total 

Gênero       0,233 

Masculino 60 36,36 30 44,78  90  38,79  

Feminino 105 63,64 37 55,22  142  61,21  

Idade       <0,001 

Menos de 14 2 1,21 0 0,00  2  0,86  

15 20 12,12 0 0,00  20  8,62  

16 48 29,09 2 2,99  50  21,55  

17 37 22,42 11 16,42  48  20,69  

18 49 29,70 12 17,91  61  26,29  

19 5 3,03 17 25,37  22  9,48  

Mais de 20 4 2,42 25 37,31  29  12,50  

Retenção escolar       <0,001 

Não 96 58,18 21 31,34  117  50,43  

Sim - 1 vez 52 31,52 22 32,84  74  31,90  

Sim - 2 vezes 17 10,30 24 35,82  41  17,67  

Escolaridade materna       0,863 

Nunca estudou 1 0,61 1 1,49 2 0,86  

Até 5oEF 38 23,03 14 20,90 52 22,41  

Até 9oEF 29 17,58 14 20,90 43 18,53  

Até EM 52 31,52 17 25,37 69 29,74  

Até ES 21 12,73 11 16,42 32 13,79  

Não há informação 24 14,55 10 14,93 34 14,66  

Escolaridade paterna       0,034 

Nunca estudou 2 1,21 6 8,96 8 3,45  

Até 5oEF 32 19,39 14 20,90 46 19,83  

Até 9oEF 30 18,18 5 7,46 35 15,09  

Até EM 37 22,42 15 22,39 52 22,41  

Até ES 11 6,67 5 7,46 16 6,90  

Não há informação 53 32,12 22 32,84 75 32,33  

Renda familiar (em SM)       0,489 

Menos de 3 112 67,88 51 76,12 163 70,26  

De 3 a 5 44 26,67 12 17,91 56 24,14  

De 5 a 10 8 4,85 3 4,48 11 4,74  

Mais de 10 1 0,61 1 1,49 2 0,86  

Atividade remunerada       <0,001 

Sim 16 9,70 34 50,75 50 21,55  

Não 149 90,30 33 49,25 182 78,45  

EM: Ensino Médio; EF: Ensino Fundamental; ES: Ensino Superior; SM: salários mínimos; 

%: Porcentual, p: nível de significância. 

Teste Qui Quadrado 
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5.2. CONSUMO COTIDIANO DE SUBSTÂNCIAS E ACESSO AO SERVIÇO DE SAÚDE  

 

Foram identificadas frequência de uso de cigarro, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, 

consultas a médicos e outros profissionais de saúde (Tabela 2). 

Os dois turnos responderam, em sua maioria, nunca terem feito uso de cigarros 

(manhã, 76,97 % e noite, 62,69 %), entretanto tanto o consumo de bebidas alcoólicas 

(p<0,001) quanto de drogas ilícitas (p=0,043) apresentaram diferenças significativas entre os 

turnos. No turno da manhã, a maior parte dos alunos (49,70 %) respondeu ter usado uma vez 

algum tipo de bebida alcoólica, enquanto no turno noturno a maioria (32,84 %) respondeu ter 

usado de 6 a 20 vezes no último mês. O consumo de drogas ilícitas apresentou percentual de 

15,76 % para alunos da manhã e 14,03% para os da noite. 

Em relação às consultas com profissionais de saúde, nos dois turnos a maioria afirmou 

ter ido a consultas médicas duas ou mais vezes no último ano. Contudo, o turno da noite 

apresentou maior número de alunos (79,10 %) se consultando com outros profissionais de 

saúde em relação ao turno matutino (56,97 %). 

Sobre quais profissionais de saúde foram mais citados, também houve diferença 

significativa (p=0,006) entre os turnos em relação às porcentagens, sendo os mais citados 

dentistas (35,34 %), nutricionistas (10,34 %) e psicólogos (9,91 %). 
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Tabela 2. Consumo cotidiano de substâncias e acesso aos serviços de saúde pelos estudantes 

de acordo com o turno ao qual pertenciam. Queimados, 2019, n=232. 

 (n=165) % (n=67) % (n=232) % p 
Manhã Noite Total 

Uso de cigarro       0,103 

Nunca usei 127 76,97 42 62,69 169 72,84  

Uma vez 28 16,97 19 28,36 47 20,26  

6 a 20 vezes  6 3,64 2 2,99 8 3,45  

Mais de 20 vezes 4 2,42 4 5,97 8 3,45  

Uso de bebidas alcóolicas       <0,001 

Nunca usei 51 30,91 15 22,39 66 28,45  

Uma vez 82 49,70 19 28,36 101 43,53  

6 a 20 vezes  26 15,76 22 32,84 48 20,69  

Mais de 20 vezes 6 3,64 11 16,42 17 7,33  

Uso de drogas ilícitas       0,043 

Nunca usei 139 84,24 57 85,07 196 84,48  

Uma vez 18 10,91 4 5,97 22 9,48  

6 a 20 vezes  6 3,64 1 1,49 7 3,02  

Mais de 20 vezes 2 1,21 5 7,46 7 3,02  

Consultas médicas no 

ultimo ano       

0,784 

Nenhuma 17 10,30 9 13,43 26 11,21  

Uma vez 42 25,45 17 25,37 59 25,43  

Duas vezes 106 64,24 41 61,19 147 63,36  

Consultas a outros 

profissionais de saúde       

0,001 

Sim 94 56,97 53 79,10 147 63,36  

Não 71 43,03 14 20,90 85 36,64  

Outros profissionais       0,006 

Dentista 68 43,03 14 20,90 82 35,34  

Nutricionista 13 7,88 11 16,42 24 10,34  

Psicólogo 13 7,88 10 14,93 23 9,91  

Fisioterapeuta 4 2,42 3 4,48 7 3,02  

%: Porcentual, p: nível de significância. 

Teste Qui Quadrado 

 

5.3. USO DE MEDICAMENTOS 

 

 O uso de medicamentos foi avaliado em dois momentos: regular (todos os dias) e nos 

15 dias anteriores à data da pesquisa. Também foi investigada a automedicação, sua 

frequência e motivos. Não houve diferença significativa nessas variáveis entre os turnos 

(Tabela 3). 
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 No que se refere ao uso regular de medicamentos, 74 alunos responderam de maneira 

positiva (31,90 %). Em contrapartida, esse percentual foi maior em relação ao uso nos 15 dias 

anteriores (77,16 %).  

 A automedicação foi avaliada em quatro frequências, com a maior parte dos alunos 

(40,09 %) afirmando quase nunca realizarem essa prática e 32,76 % se automedica muitas 

vezes. Os principais motivos para automedicação envolveram alívio de dores (63,09 %), 

alergia (17,35 %) e alívio de tensões e estresse (10,41 %). 

 

Tabela 3. Uso de medicamentos pelos estudantes segundo turno ao qual pertenciam. 

Queimados, 2019, n=232. 

Uso de medicamentos 
(n=165) % (n=67) % (n=232) % 

p 
Manhã Noite Total 

Uso Regular       0,844 

Sim 52 31,52 22 32,84 74 31,90  
Não 113 68,48 45 67,16 158 68,10  

Uso nos 15 dias anteriores       0,202 

Sim 131 79,39 48 71,64 179 77,16  

Não 34 20,61 19 28,36 53 22,84  

Automedicação       0,549 

Nunca 13 7,88 9 13,43 22 9,48  

Quase Nunca 66 40,00 27 40,30 93 40,09  

Muitas Vezes 57 34,55 19 28,36 76 32,76  

Sempre 29 17,58 12 17,91 41 17,67  

Motivos para 

automedicação       0,489 

Alívio de dores 145 61,44 55 67,90 200 63,09  

Alergia 41 17,37 14 17,28 55 17,35  

Alívio de tensões e estresses 26 11,02 7 8,64 33 10,41  

Combate a doenças 21 8,90 3 3,70 24 7,57  

Outros 3 1,27 2 2,47 5 1,58  

%: Porcentual, p: nível de significância. 

Teste Qui Quadrado 

 

5.3.1. USO REGULAR DE MEDICAMENTOS 

 

 Os medicamentos utilizados de forma regular consistiam em um total de 142 

especialidades farmacêuticas, sendo a dipirona o mais citado (21,13%), seguido da 

composição dipirona monoidratada + citrato de orfenadrina + cafeína anidra (13,38%) e 

anticoncepcionais (11,97%). O gráfico 1 mostra a distribuição dos 10 medicamentos mais 

citados, que correspondem a 71,13% do total.  
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Gráfico 1. Distribuição dos 10 medicamentos mais utilizados no uso regular. Queimados, 

2019, n=142. 

 

Clenil (Dipropionato de beclometasona); Buscopan (Escopolamina); Histamin 

(Dexclorfeniramina) e Dorflex (Dipirona monoidratada + citrato de orfenadrina + cafeína 

anidra). 

 

Dentre os alunos que afirmaram usar medicamentos regularmente, 58 (79,45 %) 

disseram ter sido orientados pelo médico. Dentre as pessoas que indicaram o uso desses 

produtos, em primeiro o médico (55,56 %) seguido de algum familiar (23,33 %) e o 

farmacêutico (10,00 %). A maior parte dos alunos (91,78 %) obteve o medicamento em 

alguma farmácia privada. Os dados podem ser observados na tabela 4. 
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Tabela 4. Características relacionadas ao uso regular de medicamentos pelos estudantes. 

Queimados, 2019, n=74. 

Uso Regular de Medicamentos n % 

Orientação   

Sim 58 79,45 

Não 16 21,92 

Indicação*   

Médico 50 55,56 

Familiar 21 23,33 

Farmacêutico 9 10,00 

Balconista 2 2,22 

Propaganda 2 2,22 

Receita antiga 2 2,22 

Outros 4 4,44 

Local de compra   

Rede privada 67 91,78 

Rede pública 7 9,46 

%: Porcentual. 

*os alunos poderiam escolher mais de uma opção 

 

 As tabelas 5 e 6 apresentam a distribuição do uso de medicamentos segundo as 

características sociodemográficas e aspectos relacionados à saúde. Na tabela 5, observa-se 

maior uso de medicamentos por estudantes do gênero feminino (82,43 %), menores de 18 

anos (51,35 %), que não nunca ficaram retidos (47,30 %), com renda menor que 3 salários 

mínimos (70,27 %) e que não trabalham (74,32 %). Observa-se diferença significativa entre o 

gênero e o uso regular de medicamentos (p<0,001). 
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Tabela 5. Características sociodemográficas relacionadas ao uso regular de medicamentos 

pelos estudantes. Queimados, 2019, n=232. 

Características 

Sociodemográficas 

Uso Regular de Medicamentos Total p 
Sim % Não % n % 

Gênero       <0,001 

Masculino 13 17,57 77 48,73 90 38,79  
Feminino 61 82,43 81 51,27 142 38,78  

Idade       0,950 

Menos de 14 1 1,35 1 0,63 2 0,86  

15 8 10,81 12 7,59 20 8,62  

16 15 20,27 35 22,15 50 21,55  

17 14 18,92 34 21,52 48 20,69  

18 20 27,03 41 25,95 61 26,29  

19 8 10,81 14 8,86 22 9,48  

Mais de 20 8 10,81 21 13,29 29 12,50  

Retenção escolar       0,099 

Não 35 47,30 82 51,90 117 50,43  

Sim - 1 vez 30 40,54 44 27,85 74 31,90  

Sim - 2 vezes 9 12,16 32 20,25 41 17,67  

Escolaridade materna       0,686 

Nunca estudou 1 1,35 1 0,63 2 0,86  

Até 5oEF 20 27,03 32 20,25 52 22,41  

Até 9oEF 10 13,51 33 20,89 43 18,53  

Até EM 23 31,08 46 29,11 69 29,74  

Até ES 9 12,16 23 14,56 32 13,79  

Não há informação 11 14,86 23 14,56 34 14,66  

Escolaridade paterna       0,511 

Nunca estudou 4 5,41 4 2,53 8 3,45  

Até 5oEF 18 24,32 28 17,72 46 19,83  

Até 9oEF 9 12,16 26 16,46 35 15,09  

Até EM 17 22,97 35 22,15 52 22,41  

Até ES 3 4,05 13 8,23 16 6,90  

Não há informação 23 31,08 52 32,91 75 32,33  

Renda familiar (em SM)       0,217 

Menos de 3 52 70,27 111 70,25 163 70,26  

De 3 a 5 17 22,97 39 24,68 56 24,14  

De 5 a 10 3 4,05 8 5,06 11 4,74  

Mais de 10 2 2,70 0 0,00 2 0,86  

Atividade remunerada       0,296 

Sim 19 25,68 31 19,62 50 21,55  

Não 55 74,32 127 80,38 182 78,45  

EM: Ensino Médio; EF: Ensino Fundamental; ES: Ensino Superior; SM: salários mínimos; 

%: Porcentual, p: nível de significância. 

Teste Qui Quadrado 
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 A tabela 6 apresenta os resultados das análises quanto aos aspectos relacionados à 

saúde, mostrando diferenças significativas entre número de consultas médicas (p=0,003) e a 

outros profissionais de saúde (p<0,001). Observa-se o maior uso de medicamentos por 

participantes que nunca fizeram uso de cigarro (75,68 %), pelo menos uma vez usaram álcool 

(44,59 %), nunca usaram drogas ilícitas (86,49 %), foram a duas ou mais consultas médicas 

(77,03%), se consultaram com outros profissionais de saúde (82,43 %) e que quase nunca se 

automedicam (39,19 %). 

 

Tabela 6. Características sociodemográficas relacionadas ao uso regular de medicamentos 

pelos estudantes. Queimados, 2019, n=232. 

Aspectos relacionados à 

saúde 

Uso Regular de Medicamentos Total p 
Sim % Não % n % 

Uso de cigarro       0,633 

Nunca usei 56 75,68 113 71,52 169 72,84  
Uma vez 14 18,92 33 20,89 47 20,26  

6 a 20 vezes 1 1,35 7 4,43 8 3,45  

Mais de 20 vezes 3 4,05 5 3,16 8 3,45  

Uso de bebidas alcóolicas       0,886 

Nunca usei 19 25,68 47 29,75 66 28,45  

Uma vez 33 44,59 68 43,04 101 43,53  

6 a 20 vezes  17 22,97 31 19,62 48 20,69  

Mais de 20 vezes 5 6,76 112 7,59 17 7,33  

Uso de drogas ilícitas       0,435 

Nunca usei 64 86,49 132 83,54 196 84,48  

Uma vez 4 5,41 18 11,39 22 9,48  

6 a 20 vezes  3 4,05 4 2,53 7 3,02  

Mais de 20 vezes 3 4,05 4 2,53 7 3,02  

Consultas médicas no 

último ano       0,003 

Nenhuma 2 2,70 24 15,19 26 11,21  

Uma vez 15 20,27 44 27,85 59 25,43  

Duas vezes ou mais 57 77,03 90 56,96 147 63,36  

Consultas a outros 

profissionais de saúde       <0,001 

Sim 61 82,43 86 54,43 147 63,36  

Não 13 17,57 72 45,57 85 36,64  

Automedicação       0,404 

Nunca 4 5,41 18 11,39 22 9,48  

Quase Nunca 29 39,19 64 40,51 93 40,09  

Muitas Vezes 25 33,78 51 32,28 76 32,76  

Sempre 16 21,62 25 15,82 41 17,67  

%: Porcentual, p: nível de significância. 

Teste Qui Quadrado 
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Em relação ao uso de anticoncepcionais, as alunas representavam apenas cerca de 12 

% dos entrevistados. A maior parte das alunas em uso destes produtos tinha menos de 18 anos 

(53 %), pertencia ao turno da noite (53 %), não trabalhava (64 %), tinha ido a duas ou mais 

consultas médicas no último ano (70 %) e teve orientação médica para uso (94 %).  

 

5.3.2. USO DE MEDICAMENTOS NOS 15 DIAS ANTERIORES À PESQUISA 

 

 Analisando os resultados do uso de medicamentos nos 15 dias anteriores à pesquisa, 

obteve-se um total de 237 especialidades farmacêuticas, com os mesmos fármacos apontados 

como os mais usados em relação ao uso regular. Os 10 medicamentos mais citados (66,24 % 

do total) podem ser vistos no gráfico 2.   

 

Gráfico 2. Distribuição dos 10 medicamentos mais utilizados no uso nos 15 dias anteriores à 

pesquisa. Queimados, 2019, n=237. 

 

Buscopan (Escopolamina); Cimegripe (Paracetamol + maleato de clorniferamina + 

cloridrato de fenilefrina) e Dorflex (Dipirona monoidratada + citrato de orfenadrina + 

cafeína anidra). 

 

A orientação médica para uso desses medicamentos foi confirmada por 95 alunos 

(55,88 %), sendo os maiores responsáveis pela indicação de uso os médicos (38,12 %), 

seguidos dos farmacêuticos (33,66 %) e algum familiar (14,36 %). A aquisição também 

ocorreu em maior frequência em farmácias privadas (92,81 %). Nem todos os alunos 

responderam sobre os aspectos relacionados ao uso de medicamentos. Os dados podem ser 

observados na tabela 7. 
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Tabela 7. Características relacionadas ao uso de medicamentos nos 15 dias anteriores à 

pesquisa. Queimados, 2019, n=179. 

Uso nos 15 dias anteriores n % 

Orientação   

Sim 95 55,88 

Não 75 44,12 

Indicação*   

Médico 77 38,12 

Familiar 29 14,36 

Farmacêutico 68 33,66 

Balconista 19 9,41 

Receita antiga 6 2,97 

Outros 3 1,49 

Local de compra   

Rede privada 155 92,81 

Rede pública 12 7,19 

%: Porcentual. 

*os alunos poderiam escolher mais de uma opção 

 

 No que se refere ao perfil de uso, houve diferença significativa em relação ao gênero 

(p=0,006), a consultas médicas no último ano (p=0,019), consultas a outros profissionais de 

saúde (p=0,001) e frequência de automedicação (p<0,001). O maior uso foi observado pelas 

alunas (65,92 %), nos menores de 18 anos (50,84 %), que nunca ficaram retidos (49,72 %), 

com renda menor que 3 salários mínimos (69,83 %) e que não trabalham (78,77 %) (Tabela 

8).  
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Tabela 8. Características sociodemográficas relacionadas ao uso de medicamentos nos 15 

dias anteriores à pesquisa. Queimados, 2019, n=232. 

Características 

Sociodemográficas 

Uso nos 15 dias anteriores Total p 
Sim % Não % n % 

Gênero       0,006 

Masculino 61 34,08 29 54,72 90 38,79  
Feminino 118 65,92 24 45,28 142 61,21  

Idade       0,330 

Menos de 14 1 0,56 1 1,89 2 0,86  

15 13 7,26 7 13,21 20 8,62  

16 43 24,02 7 13,21 50 21,55  

17 34 18,99 14 26,42 48 20,69  

18 50 27,93 11 20,75 61 26,29  

19 16 8,94 6 11,32 22 9,48  

Mais de 20 22 12,29 7 13,21 29 12,50  

Retenção escolar       0,923 

Não 89 49,72 28 52,83 117 50,43  

Sim - 1 vez 58 32,40 16 30,19 74 31,90  

Sim - 2 vezes 32 17,88 9 16,98 41 17,67  

Escolaridade materna       0,396 

Nunca estudou 2 1,12 0 0,00 2 0,86  

Até 5oEF 37 20,67 15 28,30 52 22,41  

Até 9oEF 30 16,76 13 24,53 43 18,53  

Até EM 58 32,40 11 20,75 69 29,74  

Até ES 26 14,53 6 11,32 32 13,79  

Não há informação 26 14,53 8 15,09 34 14,66  

Escolaridade paterna       0,988 

Nunca estudou 6 3,35 2 3,77 8 3,45  

Até 5oEF 34 18,99 12 22,64 46 19,83  

Até 9oEF 28 15,64 7 13,21 35 15,09  

Até EM 41 22,91 11 20,75 52 22,41  

Até ES 12 6,70 4 7,55 16 6,90  

Não há informação 58 32,40 17 32,08 75 32,33  

Renda familiar (em SM)       0,849 

Menos de 3 125 69,83 38 71,70 163 70,26  

De 3 a 5 44 24,58 12 22,64 56 24,14  

De 5 a 10 8 4,47 3 5,66 11 4,74  

Mais de 10 2 1,12 0 0,00 2 0,86  

Atividade remunerada       0,826 

Sim 38 21,23 12 22,64 50 21,55  

Não 141 78,77 41 77,36 182 78,45  

EM: Ensino Médio; EF: Ensino Fundamental; ES: Ensino Superior; SM: salários mínimos; 

%: Porcentual, p: nível de significância. 

Teste Qui Quadrado 
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Como mostra a tabela 9, o maior uso de medicamentos nos 15 dias anteriores à  

aplicação do questionário ocorreu pelos alunos que nunca fizeram uso de cigarro (71,51 %) 

ou drogas ilícitas (84,36 %), usaram álcool ao menos uma vez (43,58 %), tiveram duas ou 

mais consultas médicas (68,16 %), se consultaram com outros profissionais de saúde (68,72 

%) e que se automedicam muitas vezes (36,31 %). Houve diferença significativa entre 

número de consultas médicas (p=0,019), a outros profissionais de saúde (p=0,001) e 

automedicação (p<0,001). 

 

Tabela 9. Características sociodemográficas relacionadas ao uso de medicamentos nos 15 

dias anteriores à pesquisa. Queimados, 2019, n=232. 

Aspectos relacionados à 

saúde 

Uso nos 15 dias anteriores Total p 
Sim % Não % n % 

Uso de cigarro       0,465 

Nunca usei 128 71,51 41 77,36 169 72,84  
Uma vez 39 21,79 8 15,09 47 20,26  

6 a 20 vezes 5 2,79 3 5,66 8 3,45  

Mais de 20 vezes 7 3,91 1 1,89 8 3,45  

Uso de bebidas alcóolicas       0,620 

Nunca usei 49 27,37 17 32,08 66 28,45  

Uma vez 78 43,58 23 43,40 101 43,53  

6 a 20 vezes  40 22,35 8 15,09 48 20,69  

Mais de 20 vezes 12 6,70 5 9,43 17 7,33  

Uso de drogas ilícitas       0,935 

Nunca usei 151 84,36 45 84,91 196 84,48  

Uma vez 17 9,50 5 9,43 22 9,48  

6 a 20 vezes  5 2,79 2 3,77 7 3,02  

Mais de 20 vezes 6 3,35 1 1,89 7 3,02  

Consultas médicas no 

último ano       0,019 

Nenhuma 18 10,06 8 15,09 26 11,21  

Uma vez 39 21,79 20 37,74 59 25,43  

Duas vezes ou mais 122 68,16 25 47,17 147 63,36  

Consultas a outros 

profissionais de saúde       0,001 

Sim 123 68,72 24 45,28 147 63,36  

Não 56 31,28 29 54,72 85 36,64  

Automedicação       <0,001 

Nunca 12 6,70 10 18,87 22 9,48  

Quase Nunca 62 34,64 31 58,49 93 40,09  

Muitas Vezes 65 36,31 11 20,75 76 32,76  

Sempre 40 22,35 1 1,89 41 17,67  

%: Porcentual, p: nível de significância. 

Teste Qui Quadrado 

 



 51 

5.3.3. COMPARAÇÃO USO REGULAR E NOS 15 DIAS ANTERIORES À PESQUISA 

 

 A comparação entre os dois usos mostrou diferença significativa (p<0,001), com 77,16 

% dos alunos fazendo uso nos 15 dias anteriores à pesquisa e 31,90 % no uso regular. Os 

medicamentos mais citados em cada uso tiveram distribuição semelhante (p=0,170), com 

pequenas diferenças porcentuais para os medicamentos hormonais e para aparelho digestório 

no uso regular e de analgésicos e relaxantes e musculares entre aqueles consumidos nos 15 

dias anteriores à pesquisa. 

A análise dos medicamentos de acordo com a ATC (Tabela 10) mostra que os 

medicamentos mais usados regularmente possuem atuação no sistema nervoso (28,00 %), 

com destaque quase unânime para os analgésicos (26,76 %), sistema respiratório (20,42 %), 

destacando o uso de anti-histamínicos (11,27 %), sistema músculo-esquelético (16,20%), com 

ênfase nos relaxantes musculares (13,38 %) e fármacos que atuam no aparelho digestório e 

metabolismo (14,08 %), com as vitaminas (6,34 %) sendo as mais presentes. 

 Em relação ao uso nos 15 dias anteriores à pesquisa, o sistema alvo da maioria dos 

medicamentos continuou sendo o nervoso (37,55 %), seguido do respiratório (20,68 %), com 

alta prevalência dos anti-histamínicos (10,50 %), músculo-esquelético (19,83 %) e digestório 

(8,86 %). 
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Tabela 10. Distribuição dos medicamentos segundo a classificação ATC por Grupo 

Anatômico e Subgrupos Terapêuticos. Queimados, 2019. 

Classificação ATC 

Uso Regular 

(n=142) 

Uso nos 15 dias 

anteriores (n=237) p 

n % n % 

Sistema Nervoso (N) 39 27,46 89 37,55 0,170 

    Analgésicos (N02) 38 26,76 88 37,10  

    Psicoanalépticos (N06) 1 0,70 0 0,00  

Sistema Respiratório (R) 29 20,42 49 20,68  

Anti-histamínicos (R06) 16 11,27 25 10,50  

    Bronco-dilatadores (R03) 6 4,23 6 2,53  

    Descongestionantes nasais (R01) 4 2,82 4 1,68  

    Expectorantes (R05) 1 0,70 8 3,38  

Sistema Músculo-esquelético (M) 23 16,20 47 19,83  

    Relaxante muscular (M03) 19 13,38 28 11,81  

    Anti-inflamatórios e anti-reumáticos 

(M01) 

4 2,82 19 8,01  

Aparelho digestório e metabolismo 

(A) 

20 14,08 21 8,86  

    Vitaminas (A11) 9 6,34 5 2,10  

    Antieméticos e antinauseantes (A04) 4 2,82 0 0,00  

    Antidiarréicos, agentes 

antiinflamatórios e antiinfeciosos 

intestinais (A07) 

2 1,41 0 0,00  

    Controle de diabetes (A10) 2 1,41 0 0,00  

    Desordens gastrointestinais (A03) 1 0,70 0 0,00  

Aparelho genito-urinário e 

hormônios sexuais (G) 

17 11,97 14 5,91  

Anti-infecciosos gerais para uso 

sistêmico (J) 

5 3,52 8 3,38  

Sangue e órgãos hematopoiéticos (B) 4 2,82 5 2,11  

Aparelho Cardiovascular (C) 3 2,11 1 0,42  

    Tratamento de Hemorróida (C05) 1 0,70 0 0,00  

    Beta-bloqueadores (C07) 1 0,70 0 0,00  

    Outros 1 0,70 0 0,00  

Preparados hormonais sistêmicos, 

excluindo hormônios sexuais (H) 

1 0,70 2 0,84  

Antiparasitários, inseticidades e 

repelentes (P) 

1 0,70 1 0,42  

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical; %: Porcentual; p: nível de significância. 

 

 Foram verificadas diferenças significativas entre orientação médica e indicação para 

uso (p<0,001). O uso regular apresentou maior percentual positivo (79,45 %) para orientação 

de uso em relação ao uso nos 15 dias anteriores à pesquisa (55,90 %).  A indicação para uso 

de medicamentos pelo farmacêutico apareceu de maneira mais prevalente nos 15 dias 
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anteriores à aplicação do questionário (33,66 %) contra 10,00 % no uso regular. As variáveis 

de aquisição e frequência de automedicação não demonstraram diferenças significativas 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11. Comparação entre o uso de medicamentos regular e nos 15 dias anteriores à 

pesquisa, Queimados, 2019, n=232. 

Uso de medicamentos 
Regular 15 dias anteriores p 

n % n % 

Uso     <0,001 

Sim 74 31,90 179 77,16  

Não 158 68,10 53 22,84  

Orientação para uso     <0,001 

Sim 58 79,45 95 55,88  

Não 15 20,55 75 44,12  

Indicação de uso     <0,001 

Familiar 21 23,33 29 14,36  

Balconista 2 2,22 19 9,41  

Propaganda 2 2,22 0 0,00  

Médico 50 55,56 77 38,12  

Receita antiga 2 2,22 6 2,97  

Farmacêutico 9 10,00 68 33,66  

Outros 4 4,44 3 1,49  

Local de compra     0,779 

Rede privada 67 91,78 155 92,81  

Rede pública 6 8,22 12 7,19  

Automedicação     0,908 

Nunca 4 5,41 12 6,70  

Quase Nunca 29 39,19 62 34,64   
Muitas vezes 25 33,78 65 36,31   

Sempre 16 21,62 40 22,35   
%: Porcentual, p: nível de significância. 

Teste Qui Quadrado 

 

5.4. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS  

 

 A informação sobre medicamentos na escola foi verificada por 176 alunos (75,86 %), 

principalmente na forma de aula com professores (32,48 %), trabalhos feitos pelos alunos 

(28,21 %) e palestras (25,64 %). As principais fontes de informação sobre medicamentos 

foram os profissionais de saúde (42,67 %), algum familiar (33,62 %) e a Internet (23,71 %). 

Os dados constam na tabela 12. 
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Tabela 12. Percepção dos alunos sobre a Informação sobre medicamentos na escola e fontes 

de informação usuais. Queimados, 2019, n=232. 

Informação sobre 

medicamentos n % 

Na escola   

Sim 176 75,86 

Não 56 24,14 

Forma*   

Professores 38 32,48 

Trabalhos feitos pelos alunos 33 28,21 

Palestras 30 25,64 

Vídeos 16 13,68 

Principal fonte   

Profissional de saúde 99 42,67 

Familiar 78 33,62 

Internet 55 23,71 

%: Porcentual. 

*os alunos poderiam escolher mais de uma opção 

 

 Como pode ser observado no gráfico 3, a informação sobre medicamentos na Internet 

foi reportada, principalmente, em canais do Youtube (32,03 %), pesquisas no Google (23,49 

%) e Facebook (17,79 %).  
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Gráfico 3. Principais fontes de pesquisa de informação sobre medicamentos na Internet 

citados pelos alunos. Queimados, 2019, n=232. 

 
 

 Os participantes poderiam citar alguma página/canal que viesse à memória no qual 

costumasse pesquisar ou obter informações sobre medicamentos. Dentre os mais citados 

(Tabela 13), estão: o programa de TV Bem-Estar (14,29 %) e as páginas Saúde Brasil (8,57 

%) e Tua Saúde (8,57 %).  

  

Tabela 13. Páginas/canais usados como fonte de informações sobre medicamentos na Internet 

pelos alunos. Queimados, 2019, n=35. 

Informação sobre 

medicamentos na Internet n % 

Bem-Estar 5 14,29 

Saúde Brasil 3 8,57 

Tua Saúde 3 8,57 

Busque Saúde 2 5,71 

Dráuzio Varella 2 5,71 

Saúde e Vida 2 5,71 

Saúde.com 2 5,71 

Outros 35 45,71 

%: Porcentual. 

 

 A relação entre o uso de medicamentos e a busca de informações pode ser observada 

na tabela 14. Dentre os alunos que usam a Internet como fonte de informação (n=55), 89,09 % 

não fazem uso regular de medicamentos, enquanto 76,36 % usaram algum medicamento nos 
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15 dias anteriores à pesquisa. Sobre automedicação, a maior parte (34,55 %) afirmou muitas 

vezes usar algum medicamento por conta própria.  

 

Tabela 14. Internet como fonte de informação sobre medicamentos e uso de medicamentos. 

Queimados, 2019. 

Internet como fonte de informação sobre 

medicamentos n % 

Uso regular de medicamentos (n=55)   

Sim 6 10,91 

Não 49 89,09 

Orientação para uso regular (n=6)   

Sim 4 66,67 

Não 2 33,33 

Uso de medicamentos nos 15 dias anteriores (n=55)   

Sim 42 76,36 

Não 13 23,64 

Orientação para uso nos 15 dias anteriores (n=40)   

Sim 16 40,00 

Não 24 60,00 

Automedicação (n=55)   

Nunca 7 12,73 

Quase Nunca 18 32,73 

Muitas Vezes 19 34,55 

Sempre 11 20,00 

%: Porcentual. 

 

5.5. PALESTRAS SOBRE USO DE MEDICAMENTOS 

 

 Dentre os temas escolhidos para atividades escolares se destacaram os riscos da 

automedicação (31,87  %), uso e controle de anticoncepcionais (15,03 %) e uso de 

medicamentos para controle de peso (14,77 %), conforme observado no gráfico 4. 
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Gráfico 4. Temas escolhidos pelos alunos para serem discutidos em palestras e eventos sobre 

uso de medicamentos. Queimados, 2019, n=232. 

 
 

Baseado nos temas escolhidos pelos próprios alunos, as palestras foram realizadas 

durante o próprio período de aulas nas turmas de 2o ano do Ensino Médio. A partir da 

pesquisa de satisfação realizada, 68,97 % dos alunos disseram estar muito satisfeitos com a 

palestra, sendo os pontos positivos mais citados relacionados ao uso correto do medicamento 

em relação à validade, esquecimento de dose, descarte e informações verdadeiras. Um dos 

alunos respondeu "Tudo que foi falado considerei muito importante! Ponto positivo: aprendi a 

usar corretamente medicamentos que eu não sabia que usava errado".  

 Os temas mais sugeridos para outras atividades sobre medicamentos foram uso de 

contraceptivos (27,27 %), para controle de ansiedade e depressão (27,27 %) e como eles são 
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produzidos (18,18 %). Sobre melhorias da atividade, a maior parte dos alunos (60,00 %) 

sugeriu mais palestras sobre o tema, além de mais tempo (20,00 %) para a realização das 

mesmas. Dentre as respostas dadas, destacam-se: “Fazer como que elas sejam mais 

frequentes nas escolas", “Mais interação dos alunos, mais diálogo". 
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6. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo ao analisar o perfil do uso de medicamentos por adolescentes 

encontrou alta prevalência de uso, principalmente nos 15 dias anteriores à pesquisa. A maioria 

dos alunos afirmou terem sido orientados quanto ao uso dos medicamentos, sendo os médicos 

os principais responsáveis pela indicação de algum medicamento. O perfil de uso foi 

composto principalmente pelos estudantes do gênero feminino, menores de 18 anos, de menor 

renda, que nunca haviam usado cigarro e drogas ilícitas, que tiveram duas ou mais consultas 

médicas no último ano, além de terem se consultado com outros profissionais de saúde e se 

automedicarem muitas vezes ou sempre.  

 Os resultados mostram padrão de semelhança entre o perfil sociodemográfico dos 

alunos do turno da manhã e da noite, com as principais diferenças significativas entre idade, 

exercício de atividade remunerada e retenção escolar. Isto pode ser explicado pelo fato de o 

turno noturno ser caracterizado pela alta taxa de evasão ou retenção escolar (FRITSCH et al., 

2019), além de ter maior percentual de alunos que trabalham (NASCIMENTO, 2018). 

Entretanto, Krawczyk (2011) argumenta que a escolha deste turno por muitas vezes se faz 

pela diferença do clima escolar, uma vez que o turno noturno costuma ser visto como menos 

rígido, o que pode levar à desvalorização do ensino por parte dos estudantes. 

Essa fala vem ao encontro do maior percentual de alunos que ficaram reprovados no 

turno da noite, o que pode ser explicado tanto pela colocação no mercado de trabalho quanto 

pela idade. Com o avançar da idade, o aluno acumula mais responsabilidades dentro de casa, 

fazendo com que ele comece a trabalhar mais cedo. A convergência entre maior índice de 

retenção escolar e exercício de atividade remunerada foi observada por Alves e colaboradores 

(2007) em um estudo no qual 63 % dos alunos que trabalhavam haviam sido reprovados ao 

menos uma vez.  

Dentre as profissões citadas, 9,09 % são participantes do Programa Jovem Aprendiz, 

destinado a inserir o jovem no mercado de trabalho, sem que ele abandone o ambiente 

escolar. O aluno precisa se manter na escola para continuar participando do programa, 

diminuindo os casos de evasão escolar quando comparado com alunos não participantes 

(VILLAR & MOURÃO, 2018). 

Além disso, o movimento natural que acontece nas escolas é do aluno que ficou retido 

por muitas vezes ser transferido para o turno noturno devido a distorção idade-série 

(FRANCESCHINI et al., 2016; FRITSCH et al., 2019). Um estudo feito em escolas estaduais 
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do ensino médio do Rio Grande Sul demonstrou que o desequilíbrio entre idade e série 

escolar é mais representativo entre os estudantes do turno noturno do que entre os 

matriculados na manhã e tarde (FRITSCH et al., 201). 

Os aspectos envolvendo a saúde do aluno também foram verificados. Desde 2009, o 

Brasil realiza a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) com o objetivo de 

acompanhar os fatores de risco para a saúde dos alunos e, com isso, traçar ações e políticas 

públicas para desenvolvimento da promoção da saúde (BRASIL, 2016). Buscou-se comparar 

os resultados encontrados nesta pesquisa com os da última edição da pesquisa em 2015. 

Dentre o consumo de substâncias químicas, o álcool foi a mais consumida, como 

mostram estudos nacionais (TAVARES et al., 2001; MADRUGA et al., 2012) e 

internacionais (KARATAY & BASS, 2018). Constata-se maior consumo de bebidas 

alcoólicas pelos alunos do turno da noite, o que também apresenta fator de risco para 

reprovação (TAVARES et al., 2001; ABRAHÃO et al., 2013; FRANCESCHINI et al., 2016). 

Esse resultado está associado a idade dos alunos que é maior no turno da noite, conforme 

demonstrado pelo PeNSE (BRASIL, 2016). A prevalência do consumo de bebidas alcoólicas 

pelo menos uma vez na vida (43,55 %) difere do observado no ERICA (Estudo de Riscos 

Vasculares em Adolescentes), no qual 21 % dos adolescentes entrevistados usaram ao menos 

uma vez nos últimos 30 dias (COUTINHO et al., 2016). Entretanto, o percentual encontrado 

de alunos que haviam ingerido bebida alcoólica ao menos uma vez ainda é menor do que de 

outros estudos (FREITAS et al., 2010; GOSTA et al., 2017). 

O uso de cigarro foi observado em taxa menor do que de bebidas alcoólicas, tanto 

nesse estudo quanto nos resultados da PeNSE (BRASIL, 2016), o que pode ser explicado por 

políticas governamentais de restrição de propaganda e informação sobre os malefícios do uso 

prolongado do cigarro (MADRUGA et al., 2012). Pereira e colaboradores (2017) realizaram 

uma pesquisa com adolescentes de 12 a 19 anos matriculados em escolas públicas e 

identificaram que 29,3 % haviam tentado fumar cigarro alguma vez na vida. Semelhante aos 

resultados desse estudo, Viana e colaboradores (2018) encontraram prevalência de 17,6 % de 

uso dentre 370 adolescentes, sendo os fatores associados: idade maior que 15 anos, não ter 

religião e trabalhar. 

A prevalência do uso de drogas ilícitas ainda foi baixa se comparada a PeNSE-2015 

(cerca de 9 % entre 13 e 15 anos e de 17 % entre 16 e 17 anos).  Entretanto, um estudo feito 

com estudantes de Porto Velho, o percentual encontrado para uso ao menos uma vez na vida 

foi de 5,3% (ELICKER et al., 2015). Canavez e colaboradores (2010) identificaram como 

fatores de risco para o início do consumo de drogas ilícitas a convivência com grupos de 
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riscos que façam uso dessas substâncias, questões afetivas, baixa resiliência, violência 

doméstica e quadro depressivo. O uso de drogas ilícitas pode estar subestimado devido ao 

estudo ser realizado dentro do ambiente escolar, fazendo com que os alunos fiquem receosos 

de serem honestos, mesmo sendo um questionário anônimo. 

 Também em relação aos serviços de saúde, é notável que um pouco mais da metade 

dos alunos disseram ter se consultado com um médico no último ano, e que o mesmo 

percentual se consultou com outros profissionais, o que indica procura por questões de saúde. 

Esse resultado se aproxima ao visto pela PeNSE-2015 que havia demonstrado que cerca de 58 

% dos alunos haviam procurado algum serviço de saúde nos 12 meses anteriores a pesquisa 

(BRASIL, 2016). Outro estudo feito no município do Rio de Janeiro mostrou que 47,7 % dos 

adolescentes disseram ter procurado algum serviço de saúde nos três meses anteriores a 

pesquisa (CLARO et al., 2006). 

 No Brasil, os resultados da PNAUM (BERTOLDI et al., 2016) indicaram que cerca de 

31 % da população entre 10 e 19 anos faz uso regular de medicamentos, o que também foi 

identificado em 52 % dos mais de 400 alunos entrevistados por Almeida e colaboradores 

(2012). O estudo de Abrahão e colaboradores (2014), com mais de 1000 estudantes, 

encontrou o uso regular por 12 % destes, enquanto o uso na última semana aumentou para 36 

%. Outras pesquisas que perguntaram sobre uso na semana anterior encontraram prevalência 

de 49,5 % (SILVA & GIUGLIANI, 2004) e 42,3 % (SILVA et al., 2009).  

Os resultados deste trabalho estão de acordo com este cenário, uma vez que o uso nos 

15 dias anteriores à resposta ao questionário também se mostrou maior do que o regular, o 

que pode estar relacionado com o fato de que metade dos respondentes do questionário 

referirem adotar a prática de automedicação muitas vezes ou sempre. Pereira e colaboradores 

(2007) e Matos e colaboradores (2018) observaram esta mesma prática em percentual superior 

a 50 % dos 772 e 270 estudantes entrevistados, respectivamente.  

O percentual de automedicação observado está de acordo com os 16,1 % observados 

pela PNAUM (ARRAIS et al., 2016). A relevância do tema é ainda reforçada pelo fato dos 

riscos de a automedicação ter sido o tema apontado com maior frequência pelos alunos para 

palestras sobre uso de medicamentos.  

O percentual de automedicação entre adolescentes, no entanto, varia na literatura. Uma 

revisão sistemática feita por Gualano e colaboradores (2014), envolvendo artigos publicados 

entre 1990 e 2014, encontrou prevalência de automedicação entre adolescentes variando de 4 

% até 92 %. O trabalho de Pardo e colaboradores (2013), envolvendo 79 estudantes, 

apresentou que 96,2 % dos adolescentes entre 14 e 18 anos faziam a automedicação, enquanto 
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Silva e colaboradores (2009) mostraram que 53,3 % dos alunos entre 14 e 19 anos realizavam 

automedicação. 

Estudo feito com mais de 6 mil alunos de todo o ciclo básico de educação em Taiwan 

mostrou associação entre o uso de álcool e tabaco com a automedicação (LEE et al., 2017), 

resultado que não foi observado no presente trabalho.   

Entre as razões apontadas para a automedicação destacaram-se o alívio de dores e 

alergia, o que é coerente tanto com o perfil de medicamentos usados e quanto com os 

resultados de outros estudos (RIOS et al., 2013 e MATOS et al., 2018). Uma revisão 

sistemática feita com 163 estudos sobre automedicação entre adolescentes de 13 a 18 anos 

também identificou dor de cabeça e muscular, alergia e febre como as principais causas para 

automedicação (SHEHNAZ et al., 2014). 

Tanto entre os medicamentos citados como de uso regular como entre os usados nos 

últimos 15 dias destacaram-se os para alívio da dor (sejam os analgésicos ou os relaxantes 

musculares) e para doenças do trato respiratório (alto índice de uso de antialérgicos). Diversos 

estudos realizados com estudantes dessa faixa etária observaram perfil semelhante (PEREIRA 

et al., 2007; SILVA et al., 2011; MATOS et al., 2018).  

Outro aspecto a ser considerado é o maior uso de analgésicos nos 15 dias anteriores à 

pesquisa, o que pode ser explicado pelo fato destes produtos serem MIP (medicamento isento 

de prescrição) e terem baixo custo, tendo, por isso, o consumo facilitado, como  apontado por 

outros autores (SILVA et al., 2009; RIOS et al., 2013), além de serem alvos de intensa 

publicidade , sendo o mais recomendado por familiares e amigos, o que  leva a necessidade de  

avaliação sobre o uso adequado dessa classe de medicamentos (SILVA & GIUGLIANI, 

2004). 

Apesar de questionados sobre uso de medicamentos para dificuldade de aprendizagem, 

apenas 1 aluno fez menção ao uso de cloridrato de metilfenidato (Ritalina). Outros estudos 

encontraram maior frequência de uso deste produto, como o de Almeida e colaboradores 

(2012), no qual foi apontado o uso deste produto por 2,3 % dos alunos entrevistados. 

A baixa frequência de uso de medicamentos para ansiedade e depressão também 

mostrou resultados diferentes da literatura, o que pode indicar pouco acesso aos serviços de 

saúde e de diagnóstico dessas questões, visto que outros estudos encontraram diferentes 

frequências de uso dessas classes. Kovess e colaboradores (2015), ao analisarem o perfil de 

uso de medicamentos por mais de 120 mil crianças e adolescentes, encontraram que 2,5 % 

fazia uso de algum psicotrópico, número similar ao encontrado em estudos holandeses e 

menor do que estudos norte-americanos, de acordo com os autores. Um estudo feito com mais 
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de 5 mil estudantes na região Sul do Brasil (PIZZOL et al., 2006) mostrou que 7,7 % dos 

alunos entrevistados tinham usado algum ansiolítico e 1,1 % fizeram uso de barbitúricos em 

algum momento da vida. 

O gênero mostrou associação significativa com o uso de medicamentos, tanto regular 

quanto recente, com predominância entre as mulheres. Isto pode ser explicado tanto pelo uso 

de anticoncepcionais quanto pela maior procura por serviços de saúde e maiores cuidados 

com a saúde entre as mulheres, como aponta a literatura (SILVA & GIUGLIANI, 2004; 

SILVA et al., 2011; LEE et al., 2017).  

Os dados da literatura mostram taxas mais altas de uso dessa classe de medicamentos. 

Ramos e colaboradores (2018) fizeram um estudo com estudantes do ensino médio de uma 

escola pública do Maranhão e foi observado que cerca de 25% das jovens que haviam 

iniciado sua vida sexual e faziam uso de contraceptivo hormonal. Borges e colaboradores 

(2016) ao analisarem uma amostra de estudantes brasileiros encontrou prevalência de 24,7% 

do uso de anticoncepcional na última relação sexual, principalmente entre as adolescentes 

mais velhas (20,8%). 

A baixa porcentagem de alunas em uso de anticoncepcionais, neste estudo, pode 

levantar questões sobre o uso de métodos contraceptivos nessa população, o que ajuda a 

explicar o fato de que entre os temas apontados pelos jovens como de interesse para obter 

mais informações, o uso e controle de anticoncepcionais foi o segundo mais votado, sendo o 

interesse maior entre as meninas. 

Almeida e colaboradores (2012) chamaram a atenção, entretanto, para a possibilidade 

de o uso regular de anticoncepcionais estar sendo feito sem prescrição, indicando que, 

possivelmente, o uso tenha sido indicado pela primeira vez e, posteriormente, mantido sem 

uma nova prescrição, o que levanta a preocupação com a automedicação. Além disso, Zanini 

e colaboradores (2017) consideram que o uso inadequado destes produtos possa ser uma das 

causas de gravidez indesejada entre os adolescentes. 

O consumo de medicamentos por adolescentes também está diretamente ligado à 

influência do ambiente familiar. Alguns trabalhos (PEREIRA et al., 2007, ABRAHÃO et al., 

2013) mostraram que as mães são as principais indutoras do uso de medicamentos, o que se 

relaciona também com seu nível de escolaridade. Pode-se pensar que quanto maior a 

escolaridade, maior acesso à informação e aos serviços de saúde, logo, maior chance de uso 

racional dos medicamentos ou até mesmo maior segurança para fazer automedicação. Um 

estudo feito na Noruega com adolescentes e suas mães mostrou associação entre a relação 

materna e o controle de dor, incluindo o uso de MIP (SKARSTEIN et al., 2018). 
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Um estudo feito nos Estados Unidos com mais de 500 adolescentes observou que a 

maior parte fazia uso de analgésicos, ansiolíticos e sedativos. Além disso, tinham acesso sem 

supervisão a esses medicamentos em suas casas, tornando importante o papel do farmacêutico 

e da família no controle desses produtos até por conta de seu potencial de abuso (ROSS-

DUROW et al., 2013). 

Outro aspecto importante a ser analisado é o papel da propaganda. Poucos estudantes 

referiram a indução de consumo por esse meio. No entanto, Almeida e colaboradores (2012) 

relatam que quase 95% dos alunos entrevistados tiveram sua atenção atraída pela propaganda 

de medicamentos veiculada na televisão. Segundo os autores, a maior atenção dos estudantes 

se concentrou em aspectos como os efeitos prometidos (58 %), imagem do suposto usuário 

(12 %) e áudio/música (9,5 %) presente no comercial em questão. Os medicamentos que mais 

ficaram marcados na memória foram Benegrip®, Atroveran® e Neosaldina®, todos vendidos 

isentos de prescrição. Apesar disso, 68 % dos entrevistados informaram nunca terem feito uso 

de medicamentos influenciado pela propaganda, mostrando um impacto não tão elevado. 

O farmacêutico tem sido pouco descrito como um dos orientadores do uso de 

medicamentos. Silva e colaboradores (2011) identificaram que apenas 15,2 % dos alunos 

entrevistados foram orientados por farmacêutico. Pesquisa recente realizada com adolescentes 

portugueses sobre cuidados em saúde mostrou que, dentre os profissionais a que recorrem, o 

farmacêutico estava em terceiro lugar (18,2 %), sendo referidos em relação a eficiência, 

informação e esclarecimento (VINAGRE & BARROS, 2019). 

Os resultados deste trabalho mostram que a indicação de uso pelo farmacêutico foi 

maior no uso de medicamentos nos 15 dias anteriores à pesquisa, sugerindo que o profissional 

esteja sendo mais procurado no processo de escolha sobre quais medicamentos utilizar, dado 

ainda que a maior parte dos medicamentos consumidos eram isentos de prescrição.  

O fato de o balconista ter sido pouco citado pelos estudantes pode demonstrar certa 

confusão entre a identificação desse profissional com o farmacêutico e deve ser levado em 

conta num contexto de indicação de uso do medicamento. Um estudo feito por Paiva (2014) 

em uma drogaria do Rio de Janeiro demonstrou que os balconistas eram os principais 

responsáveis pelo atendimento aos pacientes, atuando diretamente no processo de indicação e 

informação ao paciente, ressaltando, inclusive, que o farmacêutico só era solicitado em caso 

de resolução de conflitos ou esclarecimento de dúvidas. 

Quanto ao local de aquisição dos medicamentos, observou-se que a aquisição em 

farmácias privadas foi maior do que no serviço público. Um estudo feito com alunos do 

ensino médio de uma escola pública não encontrou diferença entre os serviços (PARDO et al., 
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2013). Esta maior busca de aquisição no setor privado pode se dever à facilidade do acesso a 

esses produtos nas farmácias privadas, inclusive em função do alto número de drogarias e 

farmácias privadas, e às limitações de acesso aos serviços de saúde (SILVA et al., 2009).  

Neste cenário, é importante destacar a postura do farmacêutico em ações que 

promovam o uso racional de medicamentos dentro dos estabelecimentos privados, aplicando 

informações baseadas em evidências clínicas que contribuam para a prescrição racional e o 

uso seguro dos medicamentos. Tais estratégias devem ser direcionadas aos adolescentes na 

fase escolar, aproveitando o espaço da escola para ações de saúde, e também tentando 

alcançar as famílias e a comunidade. 

 Júnior e Silva (2017), após analisarem artigos sobre Educação em Saúde e Uso 

Racional de Medicamentos, chegaram à conclusão de que pouco se fala sobre o assunto na 

escola, apenas se referindo a questões de prática curativa. Os dados deste trabalho, entretanto, 

mostram que a maior parte dos alunos obtém alguma informação sobre medicamentos na 

escola, principalmente pelos professores e trabalhos realizados por eles.  

 Fora da escola, a influência dos pais como fonte de informações foi observada por 

Shehnaz e colaboradores (2014) que os identificaram como os principais protagonistas na 

recomendação, indicação e informação sobre medicamentos. A internet vem sendo apontada 

como uma das principais fontes de busca por informações sobre saúde, por diversos estudos 

(BASTOS et al., 2018, BORA et al. 2018, BASNET et al., 2019) 

Sinclair e colaboradores (2017), ao entrevistarem gestantes, observaram que 39 % 

delas estavam em uso de algum medicamento quando se descobriram grávidas, sendo que 79 

% destas utilizaram a internet como fonte de busca sobre a segurança desses produtos.  

 Pereira Neto e colaboradores (2016), ao analisarem o perfil de consumo de 

informações on-line por jovens de uma comunidade popular, perceberam que, mesmo 

utilizando a rede para essa busca, o médico ainda continuava sendo a principal fonte. Um 

estudo feito na França com 103 pessoas observou que 46,6 % delas usavam a rede na busca de 

informações sobre medicamentos, apesar de 60 % terem reportado primeiro se consultarem 

com um profissional de saúde (GOUVERNEUR et al., 2014). 

 A fonte de informações sobre medicamentos mais citada pelos alunos foi o YouTube, 

que se caracteriza como uma rede social de compartilhamento de vídeos que vem se 

destacando como ferramenta útil de aprendizado, principalmente na área da saúde (KHALIL 

et al., 2019). Uma hipótese para explicar esse resultado está no fato de que grande parte das 

pesquisas feitas na ferramenta Google acusam, primeiramente, vídeos para, depois, apresentar 

páginas relacionadas ao assunto, levando o usuário a preferir assistir o vídeo que responda sua 
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dúvida do que ler um texto.  Recentemente, um relatório liberado pela própria empresa 

comprova isso ao apontar que 79 % dos entrevistados preferem ter acesso ao conteúdo em 

vídeo a ler informações na forma de texto (YOUTUBE, 2017).  

 Jimenez e colaboradores (2016) relataram que o YouTube era a rede social de maior 

preferência entre adolescentes europeus de 9 a 16 anos e britânicos de 12 a 15, o que não 

acontecia com os jovens americanos, que preferiam o uso do Instagram. No Brasil, a 

plataforma soma mais de 95 milhões de pessoas conectadas, com 95 % da população 

brasileira acessando o site pelo menos 1 vez por mês (YOUTUBE, 2017).  

 Sobre saúde, o YouTube não apresenta link no menu de opções disponíveis, porém ao 

buscar vídeos sobre o tema, encontram-se mais de 190 mil resultados, de maior parte 

relacionados a órgãos oficiais e profissionais de saúde (TRIGO, 2018).  

Madathil e colaboradores (2014) em uma revisão sistemática observaram que esta 

plataforma está, cada vez mais, sendo usada para disseminar informações sobre saúde tanto 

com vídeos oficiais de órgãos governamentais quanto de usuários leigos. Oliveira & Abreu 

(2018) relataram não haver estudos relacionando a forma como o conteúdo é apresentado com 

a opinião dos usuários.  

 O relatório liberado pela própria rede apontou que 59 % dos entrevistados acreditam 

se atualizar melhor pelos vídeos do que pelas notícias em programas de TV, e que 31 % 

consideram o YouTube como fonte de aprendizado (YOUTUBE, 2017). De acordo com 

Salvador e colaboradores (2017), o uso de vídeos com conteúdo educativo pode auxiliar no 

processo de formação de estudantes e profissionais de saúde com a divulgação de 

informações pertinentes.  

Diversos estudos têm demonstrado a importância da plataforma na divulgação de 

vídeos com conteúdos educativos e, assim, atuando de maneira positiva no processo de 

ensino-aprendizagem (LIBARDI et al., 2018; OLIVEIRA & ABREU, 2018; KHALIL et al., 

2019; PONS-FUSTER et al., 2019). Até mesmo órgãos oficiais têm usado a ferramenta para 

promover saúde, como mostra um estudo de Duke e colaboradores (2019), que fizeram uma 

análise dos vídeos postados por departamentos de Saúde Pública dos Estados Unidos. De 

acordo com os autores, essas instituições utilizavam o YouTube para promover ou informar a 

população sobre ações da própria agência, doenças comunicáveis e saúde da mulher e da 

criança. Outro estudo, agora realizado com adolescentes no Equador, observou que a 

plataforma incentiva a criatividade, melhora positivamente as relações, ativa a empatia e 

promove interação social entre essa população (LEMA, 2018). 
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 Entretanto, convém lembrar que nem todas informações na Internet têm credibilidade. 

Assim, os usuários precisem ser guiados para conteúdos confiáveis dentro da ferramenta (LI 

et al., 2019; YAVUZ et al, 2019). Basnet e colaboradores (2019) realizaram uma pesquisa de 

vídeos sobre diagnóstico de câncer de próstata e encontraram baixa qualidade da informação 

com conteúdos potencialmente equivocados. 

Ao encontrar diversos vídeos com informações enganosas sobre o vírus que causa 

zika, Bora e colaboradores (2018) sugeriram caminhos que a plataforma poderia seguir para 

evitar esses casos, como: recomendação de vídeos informativos e marcação daqueles com 

conteúdos duvidosos por órgãos oficiais e introdução de filtros de qualidade no mecanismo de 

busca, com mudança no algoritmo para que os vídeos confiáveis possam ser os primeiros 

resultados encontrados. Em uma revisão da literatura, Drozd e colaboradores (2018) 

compararam diferentes métodos de análise de vídeos do YouTube em relação à eficácia, à 

fidelidade e qualidade da informação dada ao paciente e não encontraram um mecanismo 

concreto, apenas uma preocupação dos estudos em descrever os tipos de conteúdos que estão 

sendo acessados e sua confiabilidade. 

 A página da Internet 'Saúde Brasil' foi citada por grande parte dos alunos, um sítio 

ligado ao Ministério da Saúde que traz dicas de saúde e qualidade de vida. Ainda, a página 

'Tua Saúde' é um dos primeiros resultados em buscas por informações sobre saúde e apresenta 

o selo HON (Health On Net Foundation) que certifica a qualidade da página em relação a sete 

princípios básicos: autoridade, complementaridade, confidencialidade, atribuições, 

justificativas, transparência e honestidade da publicidade (HON, 2019). Entretanto, um estudo 

de Ramos e colaboradores (2019) havia identificado que mesmo as páginas com a certificação 

HON apresentam problemas relacionados à qualidade da informação.  

Embora a resposta ao instrumento tenha se dado pelo próprio aluno e tenha sido 

abordada uma única escola, principais limitações deste estudo, foi possível observar o perfil 

de consumo de medicamentos pelos adolescentes. Ainda que a resposta ao instrumento pelo 

próprio aluno possa ter influenciado na subnotificação de alguns aspectos, como o consumo 

de tabaco, álcool, drogas ilícitas, ou mesmo a lembrança do nome dos medcamentos 

utilizados, foi assegurada privacidade na resposta e o tempo necessário para a finalização do 

processo. Desta forma, acredita-se que o receio ou constrangimento em responder de maneira 

honesta tenham sido minimizados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 A escola como ambiente de formação, tendo a Saúde como tema transversal a ser 

trabalho de maneira multidisciplinar, pode funcionar como espaço de promoção da saúde. 

Ainda mais levando-se em conta a questão da automedicação como prática crescente, 

principalmente em adolescentes, devido a dificuldades de acesso aos serviços de saúde.  

 Os resultados mostrados nesse trabalho indicam que é necessário falar sobre o uso de 

medicamentos dentro do espaço escolar, como questão de saúde pulica e também como fator 

de interesse por parte dos próprios alunos. Além disso, os adolescentes em fase escolar são os 

mais expostos à influência da propaganda e da internet sobre uso de medicamentos, o que os 

torna alvo importante de ações de educação em saúde.  

 Embora seja necessária cautela na extrapolação dos resultados deste trabalho em 

função de ter sido analisada uma única escola, os resultados permitem considerar que a 

inserção dos profissionais de saúde seja na capacitação de professores ou no processo de 

oferecimento de informações sobre medicamentos nas escolas apresenta grande potencial na 

promoção do uso racional de medicamentos.  
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LISTA DE APÊNDICES 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

 

Pesquisa - Perfil do uso de medicamentos entre adolescentes em fase escolar e 

professores em uma escola da rede pública do Rio de Janeiro 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o uso de medicamentos entre alunos e professores de 

uma escola da rede estadual do Rio de Janeiro e associá-lo aos aspectos socioeconômicos e 

aos seus fatores determinantes. Esta pesquisa é confidencial e as informações passadas serão 

tratadas apenas através de proporções, ou seja, número de pessoas que selecionaram cada uma 

das opções de resposta. Sua participação será muito importante para o nosso trabalho. Você 

contribuirá com informações que serão importantes para orientar a promoção da saúde e do 

uso racional de medicamentos na escola. 

 

1. Gênero (      ) Masculino (      ) Feminino 

 

2. Idade: _______ 

 

3. Turno que estuda 

(      )  Manhã   (      )  Noite 

 

4. Ano escolar 

(      )  1o Ensino Médio (      )  2o Ensino Médio (      )  3o Ensino Médio 

 

5. Em algum ano/série você ficou retido (repetiu)? 

(      )  Sim – 1 vez (      ) Sim – 2 vezes (      )  Não 

  

6. Até que série seu pai estudou? 

(      )  até Ensino Fundamental – 5o ano  (      )  Até Ensino Fundamental – 9o ano 

(      ) até Ensino Médio – 3o ano  (      )  Até Ensino Superior 

(      )  Nunca frequentou escola   (      ) Não há informação 

 

7. Até que série sua mãe estudou? 

(      )  até Ensino Fundamental – 5o ano  (      )  Até Ensino Fundamental – 9o ano 

(      ) até Ensino Médio – 3o ano  (      )  Até Ensino Superior 

(      )  Nunca frequentou escola   (      ) Não há informação 

 

8. Qual é a renda da sua família? (em salários mínimos) 

(      ) Menos de 3    (      ) De 3 a 5  

(      ) De 5 a 10     (      ) Mais de 10 
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9. Quantas pessoas moram com você na sua casa? 

(      ) Menos de 3  (      ) 4  (      ) Mais de 4 

 

10. Você trabalha? 

(      ) Sim – Em que? _______________________________ 

(      ) Não 

 

11. Sobe consumo de tabaco (cigarro): 

(      ) Usei pelo menos uma vez na vida  

(      ) Usei de seis a 20 vezes nos 30 dias anteriores  

(      ) Usei mais de 20 vezes nos 30 dias anteriores   

(      ) Nunca usei 

 

12. Sobre consumo de bebida alcóolica: 

(      ) Usei pelo menos uma vez na vida  

(      ) Usei de seis a 20 vezes nos 30 dias anteriores  

(      ) Usei mais de 20 vezes nos 30 dias anteriores   

(      ) Nunca usei 

 

13. Sobre consumo de alguma droga ilícita (maconha, cocaína, crack, etc)? 

(      ) Usei pelo menos uma vez na vida  

(      ) Usei de seis a 20 vezes nos 30 dias anteriores  

(      ) Usei mais de 20 vezes nos 30 dias anteriores   

(      ) Nunca usei 

 

14. Você usa algum medicamento regularmente (todos os dias)? (Se não, pule para a 

pergunta 19) 

(      ) Sim  (      ) Não 

 

15. Qual (s) medicamento (s) você usa regularmente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

  

16. Você obteve alguma orientação médica sobre esse uso? 

(      ) Sim  (      ) Não 

 

17. Quem te indicou esse medicamento? 

(      ) Médico  (      ) Farmacêutico  (      ) Familiar (      ) Receita antiga  

(      ) Balconista (      ) Propaganda  (      ) Outro - __________ 

 

18. Onde você adquiriu esse medicamento? 

(      ) Farmácia/drogaria privada  (      ) SUS (hospital/posto de saúde) 

 

19. Você usou algum medicamento nos últimos 15 dias? (Se não, pule para a pergunta 24) 

(      ) Sim  (      ) Não 

 

20. Qual (s) medicamento (s) você usou nos últimos 15 dias? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

 

21. Você obteve alguma orientação médica sobre uso? 

(      ) Sim  (      ) Não 

 

22. Quem te indicou esse medicamento? 

(      ) Médico  (      ) Farmacêutico  (      ) Familiar (      ) Receita antiga  

(      ) Balconista (      ) Propaganda  (      ) Outro - __________ 

 

23. Onde você adquiriu esse medicamento? 

(      ) Farmácia/drogaria privada   (      ) SUS (hospital/posto de saúde) 

 

24. Faz/já fez uso de algum medicamento para dificuldade de aprendizagem? (Se não, pule 

para a pergunta 27) 

(      ) Sim – Qual? _____________________________ (      ) Não 

 

25. Você obteve alguma orientação médica para uso? 

(      ) Sim  (      ) Não 

 

26. Quem te indicou esse medicamento? 

(      ) Médico  (      ) Farmacêutico  (      ) Familiar (      ) Receita antiga  

(      ) Balconista (      ) Propaganda  (      ) Outro - __________ 

 

27. Você costuma usar medicamentos por conta própria (automedicação)? 

(      ) Sempre  (      ) Muitas vezes (      ) Quase nunca (      ) Nunca 

 

28. Por qual motivo? 

(      ) Alívio de dores  (      ) Combate a doenças  

(      ) Alívio de tensões e estresses do cotidiano   

(      ) Outros - ___________________________________________________________ 

 

29. Quantas vezes você se consultou com o médico no último ano? 

(      ) Nenhuma (      ) Uma  (      ) Duas ou mais. 

 

30. Onde você se consulta com seu médico? 

(      ) Em consultório particular   

(      ) No serviço público (posto de saúde e hospital) 

 

31. Você se consulta com algum outro profissional de saúde listado abaixo? (Marque com 

quais profissionais você se consulta regularmente) 

(      ) Psicólogo (      ) Dentista     (      ) Fisioterapeuta  

(      ) Nutricionista (      ) Outro – ___________________ (      ) Nenhum 

 

32. Você tem informações sobre medicamentos na escola? (Se não, pule para a pergunta 

34) 

(      ) Sim  (      ) Não 

  

33. Em forma de que? 
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(      ) Palestras   (      ) Vídeos  

(      ) Professor em sala de aula (      ) Trabalhos feitos por alunos  

 

34. Qual é sua principal fonte de informação sobre medicamentos?  

(      ) Profissional de saúde  (      ) Internet   

(      ) Familiar    (      ) Escola 

 

35. Na internet, qual sua principal fonte de busca? 

(      ) Facebook  (      ) Blogs  

(      ) Canais no Youtube (      )Instagram (      ) Outro - _______________ 

 

36. Você consegue lembrar o nome de alguma página/canal em rede social (Facebook, 

Instagram, Youtube, outros) que costuma frequentar para adquirir informações sobre 

medicamentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

 

37. Em relação ao Uso de Medicamentos, qual (is) tema (s) você gostaria que fossem 

discutidos na escola? 

(      ) Uso de medicamentos para acne   

(      ) Uso e manejo de contraceptivos 

(      ) Uso de medicamentos para controle de peso  

(      ) Riscos da automedicação 

(      ) Cuidado no armazenamento de medicamentos  

(      ) Uso de medicamentos para dificuldade de aprendizagem (Ritalina, etc)  

(      ) Outro - __________________ 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO/RESPONSÁVEIS 

 

O menor __________________________________________, sob sua responsabilidade, 

está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “PERFIL DO USO DE 

MEDICAMENTOS ENTRE ADOLESCENTES EM FASE ESCOLAR E PROFESSORES 

EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO”. Nesta pesquisa 

pretendemos analisar o uso de medicamentos por adolescentes em fase escolar na faixa dos 15 

aos 18 anos e entre professores de escolas da rede pública estadual e particulares do Rio de 

Janeiro. 

Caso você concorde na participação do menor vamos fazer as seguintes atividades com 

ele: preenchimento de um questionário na internet de maneira individual e anônima sobre 

questões sócios-demográficas, consumo de álcool, cigarro e drogas ilícitas, uso de 

medicamentos e aspectos relacionados a sua saúde. Todo o preenchimento do questionário 

será feito de maneira voluntária e anônima, não trazendo qualquer tipo de prejuízo aos 

estudos ou às questões de disciplina para o aluno. A pesquisa pode ajudar a mapear entender o 

uso de medicamentos entre os adolescentes, visando promover na escola eventos, palestras e 

ações voltadas para a promoção da saúde e do uso racional de medicamentos. Para participar 

desta pesquisa, o menor sob sua responsabilidade e você não irão ter nenhum custo, nem 

receberão qualquer vantagem financeira. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo 

risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc.  

Ele terá todas as informações que quiser sobre esta pesquisa e estará livre para participar 

ou recusar-se a participar. Você como responsável pelo menor poderá retirar seu 

consentimento ou interromper a participação dele a qualquer momento. Mesmo que você 

queira deixá-lo participar agora, você pode voltar atrás e parar a participação a qualquer 

instante.  

Os resultados estarão à sua disposição quando a pesquisa estiver finalizada. O nome do 

menor ou o material que indique sua participação não será liberado. Este termo de 

consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. Os Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo 

Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a 

dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação 

voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou 

telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 
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E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________, responsável legal por 

____________________________________, declaro ter sido informado (a) e concordo com a 

sua participação, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Queimados, ____ de ______________ de 20__. 

 

 

_____________________________________   _____________________________ 

Assinatura do Responsável   Assinatura do Pesquisador 

 

Pesquisador Responsável:  Thales Brandi Ramos 

Aluno do Mestrado Profissional em Administração e Gestão da Assistência 

Farmacêutica 

Universidade Federal Fluminense – Faculdade de Farmácia 

(21) 99506-8700 

thalesbrandi980@gmail.com 
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APÊNDICE C 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “PERFIL DO 

USO DE MEDICAMENTOS ENTRE ADOLESCENTES EM FASE ESCOLAR E 

PROFESSORES EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO”. Nesta 

pesquisa pretendemos analisar o perfil do uso de medicamentos por adolescentes em fase 

escolar na faixa dos 15 aos 18 anos e entre professores de uma escola da rede pública estadual 

do Rio de Janeiro. 

Para este estudo adotaremos o (s) seguinte (s) procedimento (s): preenchimento de um 

questionário online de maneira individual e anônima sobre questões sócio demográficas, 

consumo de álcool, cigarro e drogas ilícitas, uso de medicamentos e aspectos relacionados a 

sua saúde. Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer problema ou modificação na forma em que é atendido 

(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você 

não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o 

mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc.  

Os resultados estarão à sua disposição quando a pesquisa estiver finalizada. Seu nome ou 

o material que indique sua participação não será liberado. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador 

responsável, e a outra será fornecida a você. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são 

compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo 

seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério 

da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure 

saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de 

segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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Eu, __________________________________________________, fui informado (a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que 

a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu responsável poderá 

modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia 

deste termo assentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Queimados, ____ de ______________ de 20____ . 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) menor 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

Pesquisador Responsável:  Thales Brandi Ramos 

Aluno do Mestrado Profissional em Administração e Gestão da Assistência 

Farmacêutica 

Universidade Federal Fluminense – Faculdade de Farmácia 

(21) 99506-8700 

thalesbrandi980@gmail.com 
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APÊNDICE D 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “PERFIL DO 

USO DE MEDICAMENTOS ENTRE ADOLESCENTES EM FASE ESCOLAR E 

PROFESSORES EM UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO”. Nesta 

pesquisa pretendemos analisar o perfil do uso de medicamentos por adolescentes em fase 

escolar na faixa dos 15 aos 18 anos e entre professores de uma escola da rede pública estadual 

do Rio de Janeiro. 

Para este estudo adotaremos o (s) seguinte (s) procedimento (s): preenchimento de um 

questionário online de maneira individual e anônima sobre questões sócio demográficas, 

consumo de álcool, cigarro e drogas ilícitas, uso de medicamentos e aspectos relacionados a 

sua saúde. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você 

será esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-

se. Você poderá retirar seu consentimento ou interromper a sua participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e anônima, a recusa em participar não acarretará 

qualquer problema ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo pesquisador que irá 

tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em 

nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em 

atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc.  

Os resultados estarão à sua disposição quando a pesquisa estiver finalizada. Seu nome ou 

o material que indique sua participação não será liberado. Este termo de consentimento 

encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador 

responsável, e a outra será fornecida a você. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são 

compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo 

seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério 

da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando 

minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure 

saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou 

querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de 

segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: 

 

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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Eu, ____________________________________________ fui informado (a) dos objetivos do 

presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se 

assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as 

minhas dúvidas. 

 

Queimados, ____ de ______________ de 20____ . 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

Pesquisador Responsável:  Thales Brandi Ramos 

Aluno do Mestrado Profissional em Administração e Gestão da Assistência 

Farmacêutica 

Universidade Federal Fluminense – Faculdade de Farmácia 

(21) 99506-8700 

thalesbrandi980@gmail.com 
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APÊNDICE E 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a palestra USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS – 

A INFORMAÇÃO É O MELHOR REMÉDIO em relação a pontos positivos, negativos e 

satisfação com a mesma. Esta pesquisa é confidencial e as informações passadas serão 

tratadas apenas sob a forma de estimativas, ou seja, números em relação à população. Sua 

participação será muito importante para o nosso trabalho. Você contribuirá com informações 

que serão importantes para a promoção da saúde e do uso racional de medicamentos. 

 

1. Qual seu grau de satisfação com a palestra? 

( ) Muito Satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Pouco Satisfeito ( ) 

Insatisfeito 

 

2. Qual(s) ponto(s) positivo(s) você destacaria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Qual(s) sugestão(s) de temas você daria para atividades futuras? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Qual (s) sugestão(s) você daria para melhoria da atividade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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