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Estratégias de comunicação sobre automedicação em trabalhadores de enfermagem
em terapia intensiva oncológica: abordagem qualitativa com o discurso do sujeito coletivo

RESUMO:
Situação-problema: A automedicação é uma prática comum pelos trabalhadores de
enfermagem e podem acarretar riscos a saúde quando não realizada de forma segura. O
objeto de pesquisa é o uso da automedicação pelos trabalhadores de enfermagem no
contexto da terapia intensiva oncológica. Objetivo geral: Conhecer os motivos e valores
que levam os trabalhadores de enfermagem em terapia intensiva oncológica a utilizarem a
automedicação. Objetivos específicos: Identificar as concepções sobre o uso da
automedicação pelos trabalhadores de enfermagem em terapia intensiva oncológica;
Analisar no discurso do sujeito coletivo o significado da adoção da automedicação; Criar
estratégias de comunicação que atendam ao trabalhador e orientem o uso seguro da
automedicação. Método: Pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, com apoio da
técnica de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo. Os dados foram coletados na Unidade
de Terapia Intensiva do Hospital do Câncer II – INCA-RJ. Os participantes foram 25
trabalhadores de enfermagem. A coleta de dados se deu a partir de um roteiro de entrevista
e um questionário e os dados organizados através do software Qualiquantisoft.
Resultados: A automedicação é realizada pelos trabalhadores de enfermagem e os
medicamentos mais utilizados são os analgésicos e os anti-inflamatórios, apresentando
reações adversas e revelando ainda o uso de drogas psicoativas. O acesso se dá entre outros
pela facilidade de uso de medicamentos disponíveis no setor, uso de prescrições cedidas
por médicos que trabalham nos hospitais ou com medicamentos cedidos por conhecidos.
Aparecem como motivos para uso da automedicação o excesso de carga horária, o
conhecimento desenvolvido com as medicações, a facilidade de obter os medicamentos
além do hábito cultural da população brasileira, afirmando que trabalhar na enfermagem
está diretamente relacionado com a prática da automedicação. Conclusão: Faz-se
necessário uma revalidação do autocuidado, haja vista que a negligência do cuidado de si,
abdicar do tempo para si em prol do trabalho, remete a preocupação com o uso
indiscriminado da automedicação. Os fatores educacionais podem contribuir para a
automedicação mais segura e para a redução dos riscos. Vemos a necessidade de
desenvolver projetos de educação em saúde para redução dos agravos decorrentes da
automedicação.
Descritores: Enfermagem; Automedicação; Saúde do trabalhador; Profissional de saúde.
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Communication strategies on self medication workers of nursing in intensive care
oncologic: qualitative approach to the collective subject discourse.

ABSTRACT:
Problem situation: Self-medication is a common practice by the nursing staff and may
cause health risks if not held securely. The object of research is the use of self-medication
by nursing staff in the context of oncology intensive care. Overall Objective: To know the
reasons and values that lead workers in oncology nursing to use self-medication intensive
care. Specific Objectives: To identify the conceptions of self-medication by nursing staff
in oncology intensive care; Analyze the collective subject discourse the significance of the
adoption of self-medication; Create communication strategies that meet the employee and
guide the safe use of self-medication. Method: A qualitative, exploratory and descriptive
study, with support from technical analysis of the Collective Subject Discourse. Data were
collected in the Intensive Care Unit of the Cancer Hospital II - INCA - RJ. Participants
were 25 nursing workers. Data collection occurred from a structured interview and a
questionnaire and data organized by Qualiquantisoft software. Results: Self-medication is
carried out by nursing staff and medicines are the most widely used analgesic and anti inflammatory, with adverse reactions and also revealing the use of psychoactive drugs.
Access is among others the ease of use of medicines available in the industry, use of
prescriptions sold by doctors working in hospitals or transferred by known drugs. Appear
as reasons for self-medication excess workload, the knowledge developed with
medications, the ease of obtaining drugs beyond the cultural habits of the population,
claiming to work in nursing is directly related to self-medication. Conclusion: It is
necessary revalidation of self-care, given that the neglect of self-care, time for you to
abdicate in favor of labor, leads to concern about the indiscriminate use of self-medication.
Educational factors may contribute to self-medication safer and to reduce risks. We see the
need to develop projects in health education to reduce injuries resulting from selfmedication.
Keywords: Nursing, Self-medication, Health worker, Health Professional.
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INTRODUÇÃO
1.1 Identificação com o tema
O interesse em realizar este estudo está integrado com a minha vivencia e prática
assistencial e gerencial. Despontamos no ambiente hospitalar há 14 anos. Neste tempo,
pude desenvolver de várias maneiras a prática da assistência em enfermagem, que se dirige
ao cuidado humano direto e indireto. Percorrendo desde os ambientes de menor
complexidade tecnológica, como os ambulatórios, passamos por centro cirúrgico,
emergência e unidades de internação, até as grandes unidades de terapia intensiva, onde
hoje atuo como coordenador.
Pude observar duas vertentes: a rede pública de saúde, onde há escassez de
materiais e de pessoal, superlotação de unidades, sendo necessário improvisar para dar
assistência aos pacientes, e nos serviços privados, que trazia à tona a sobrecarga física e
emocional, devido ao cumprimento de carga horária elevada, intensa cobrança de normas e
rotinas, falta de estrutura para acolher o profissional nos horários de descanso noturno,
quando estes eram permitidos. Estes são reconhecidos como fatores influentes no processo
de adoecer do trabalhador da saúde.
Durante o curso de graduação somos instigados a exercer o mais nobre dos papéis
dedicados ao enfermeiro: o cuidado humano. Esse cuidado é levado por toda a vida,
dedicando desde o nascimento dos pequenos pacientes até o óbito ocorrido em várias
idades cheios de suas angústias e confortos. Refletimos dentro deste cuidado que o
profissional enfermeiro também necessita dele e por vezes está clamando para que seja
socorrido até dentro de seu ambiente de trabalho.
Uma prática que me chamou a atenção foi o uso de medicamentos pelos
trabalhadores. Observava que muitas das vezes eram utilizados para aliviar sintomas
provocados pelas condições de trabalho, como o consumo de drogas psicoativas para
dormir, após longas jornadas de trabalho diurno e noturno, analgésicos e anti-inflamatórios
para dores osteomusculares, em consequência de esforços excessivos de trabalho, tal como
o mobilizar de pacientes acamados, ou apenas para tratar afecções que estes adquiriam no
dia a dia.
Ao observar trabalhadores de enfermagem se automedicando, sem que houvesse
consulta a profissionais habilitados que avaliariam o problema de saúde e realizariam a

14

adequada terapêutica, tomamos conhecimento de relatos de profissionais que agravaram
suas condições de saúde ao manter o uso por longos períodos, chegando a um processo de
dependência do medicamento para prosseguir suas atividades.
Alegavam que era necessário sanar de forma rápida sua dor, pois precisavam se
manter ativos devido à situação econômica, ou que só usando os medicamentos
conseguiam ficar calmos e descansar. Casos de óbitos em decorrência da automedicação
também foram conhecidos, onde o medicamento utilizado era inadequado para portadores
de determinadas patologias.
Há neste contexto um conjunto de elementos que levam ao uso da automedicação
pelo trabalhador como forma de manter-se produtivo. O servidor que se afasta tem sido
visto como uma pessoa que causa problema para o serviço, que adoece porque não quer
trabalhar, como fraco e, também por isso, para não ser estigmatizado quanto aos seus
problemas, ele se automedica para não se licenciar.
Frente a isto, abordei no trabalho de conclusão de curso de graduação um estudo
sobre a automedicação nos trabalhadores de enfermagem num hospital estadual do Rio de
Janeiro, onde pude constatar que esta automedicação era realizada sem segurança ou
responsabilidade, empregando medicamentos de uso controlado, antibióticos e analgésicos
para sanar seus sintomas, para descansar, sem que houvesse procura de serviço
especializado ou mesmo consulta ao departamento de saúde do trabalhador.
Pude constatar então, que embora os trabalhadores de enfermagem atuem na
promoção, prevenção e manutenção da saúde do paciente, o mesmo não é feito com sua
própria saúde.

1.2 Apresentando o problema de estudo
O uso de medicamentos disponíveis sem receita é hoje aceito como parte integrante
do sistema de saúde. Vai ao encontro ao desejo crescente de cada indivíduo de assumir a
responsabilidade pela sua própria saúde. Quando praticada corretamente, a automedicação
pode também contribuir para aliviar financeiramente os sistemas de saúde pública 1. O
consumo de medicamentos sem prescrição é crescente, motivado por complexa rede de
fatores que estão associados a valores predominantes na sociedade moderna, dentre esses,
destaca-se o aumento de medicamentos alternativos, disponibilidade e venda livre e
propagandas de produtos farmacêuticos na mídia2.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a automedicação como a seleção e
uso de medicamentos, alopáticos ou não, destinados ao tratamento de sintomas e doenças
sem gravidade1. Para o Ministério da Saúde (MS), a automedicação é a administração de
medicamento sem prescrição ou orientação ou acompanhamento médico 3. A pessoa
assume plenamente a responsabilidade pelo seu tratamento, sendo importante que conheça
a medicação que está tomando.
A automedicação responsável é entendida como parte de um conjunto de ações de
autocuidado, direcionada por regras que compreende em cuidar sozinho apenas de
pequenos sintomas, já diagnosticados ou conhecidos; escolher somente medicamentos
isentos de prescrição, de preferência com a ajuda de um profissional habilitado; ler sempre
as informações da embalagem do produto antes de tomá-lo; parar de tomar o medicamento
se os sintomas persistirem4. Um profissional habilitado deverá ser consultado no caso de
persistência ou agravante quanto ao uso dos medicamentos.
A Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição
(ABIMIP) corrobora com o conceito de automedicação responsável, definindo-a como: “o
consumo de remédios não sujeitos à prescrição médica e indicados para o tratamento de
sintomas e doenças sem gravidade”5:1.

A automedicação torna-se desaconselhável quando há persistência nos sintomas, se
houver repetição dos casos, no aparecimento de dores agudas, se tiver usado um ou mais
medicamentos sem sucesso ou se surgirem efeitos não desejados, sendo então
imprescindível a procura de um profissional habilitado para realização de diagnostico e
tratamento adequado. O saber do profissional deve ser utilizado em sua totalidade para
distinguir entre males menores e o agravamentos destes, quando o atendimento
especializado deve ser procurado.
O tema automedicação tem chamado a atenção nas últimas décadas, apoiada na
indústria farmacêutica e nas propagandas, que atrelam o estado de bem estar a um
determinado medicamento, explorando seu valor simbólico, representando uma ferramenta
para induzir e fortalecer na sociedade os hábitos de consumo de medicamentos, entendida
como acesso imediato à saúde6. É conhecido que esta é uma prática da grande maioria da
população mundial, alimentando o lucro das indústrias de medicamentos.
Estudos que tratam da automedicação sugerem que é uma prática mais comum
entre as mulheres, com nível de escolaridade mais elevada7, e parece estar relacionadas ao
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ambiente, condições de trabalho e facilidade de acesso aos medicamentos 8, 9, 10. Vemos aí
uma semelhança ao perfil dos trabalhadores da enfermagem, predominantemente composta
por mulheres, com excesso de trabalho devido às longas jornadas e carga horária elevada,
muitas vezes somada ao trabalho doméstico e familiar, compondo duplas ou triplas
jornadas2, 11.
Nasce, então, a necessidade de orientar e conscientizar os trabalhadores de
enfermagem quanto ao uso responsável da automedicação, pois estes utilizam seus
conhecimentos para se automedicar. Um conhecimento pautado no saber científico,
oriundo da sua formação profissional, seja ela de nível superior ou técnico, e também no
saber popular, empírico, com suas etiologias e receitas próprias para cura.
A grande diferença entre o leigo e o trabalhador de enfermagem que se automedica
consiste no aprendizado sobre os prejuízos causados pelo medicamento, que o leigo não
possui de forma adequada ou coordenada, e o profissional, apesar de ter, às vezes não o
valoriza.
Tal prática pode comprometer a saúde uma vez que, antes de sanar, tende a
maximizar o problema ou trazer complicações indesejadas, ou seja, a automedicação pode
mascarar a doença, podendo comprometer o diagnóstico e o tratamento precoce de uma
doença mais grave12. Além disso, é entendida como uma medida paliativa, não efetiva,
pois minimiza os sinais e sintomas, mas não trata o problema que pode ressurgir
potencializado. Soma-se, ainda, a esta atitude os riscos de intoxicações e reações alérgicas 4,
8, 13

.
No Brasil, as autoridades sanitárias têm visto a prática da automedicação como

assunto de saúde pública, que carece de orientações adequadas. A portaria do Ministério da
Saúde nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, instituiu a Política Nacional de Medicamentos14,
tendo como base os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). É parte
integrante do artigo 6º da Lei 8.080/1990, que estabelece no campo de atuação do SUS a
formulação de política de medicamentos de interesse para a saúde 15.
Essa portaria se propõe a garantir a segurança, eficácia e qualidade dos
medicamentos, o uso racional e o acesso da população aos que são considerados essenciais.
Refere-se também nesta portaria a promoção do uso racional de medicamentos,
entre outros, que deve ser dado ênfase ao processo educativo acerca dos riscos da
automedicação, da interrupção e troca da medicação prescrita e que este medicamento seja
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prescrito por profissional habilitado, objetivando também adequação dos currículos de
formação dos profissionais de saúde14.
As orientações nacionais vão de acordo com as orientações da OMS, ao propor o
uso racional de medicamentos, devendo estabelecer a necessidade do seu uso, que seja
receitado o medicamento apropriado, a melhor escolha com eficácia e segurança
comprovados e aceitáveis. Faz-se necessário que o medicamento seja prescrito
adequadamente, com suas doses e período de duração do tratamento, que esteja disponível
facilmente no mercado a um preço acessível, que seja dispensado em condições adequadas,
com orientação correta, e que se cumpra o plano terapêutico proposto da melhor maneira
possível16.
Entendemos tais preocupações ao verificar as estatísticas do Sistema Nacional de
Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX), sobre os casos registrados de intoxicação
humana por agente tóxico no Brasil, em que se registrou 101.086 casos de intoxicação
humana, onde 27% dos casos são decorrentes do uso irregular de medicamentos 17.
Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a
Resolução RDC 44/2009, determinando que os medicamentos isentos de prescrição fossem
posicionados atrás do balcão das farmácias18. O objetivo era reduzir a automedicação e
evitar o uso irracional de medicamentos pela população, mas foi amplamente questionada
pelo setor produtivo e rendendo processos judiciais.
Diante disto, alguns estados criaram leis estaduais e também reverteram a decisão
da ANVISA, motivando uma reavaliação desta resolução, visto que tal resolução não
contribuiu para reduzir o número de intoxicações no país. Verificou-se também uma maior
concentração de mercado, a chamada prática da “empurroterapiaa” e prejuízo ao direito de
escolha do consumidor no momento da compra desses produtos.
Em 2012, após submeter a questão à apreciação da população por meio da Consulta
Pública, a maioria das contribuições recebidas apontavam para a alteração da resolução,
pois no que diz respeito ao posicionamento dos medicamentos isentos de prescrição, não
trouxe benefícios ao consumidor.
Decidiu-se então alterar a norma e permitir que os medicamentos de venda livre
sejam posicionados ao alcance do consumidor nas gôndolas das farmácias e drogarias do
país, através da RDC 41/201219. No seu artigo 2º, passa a constar a redação
a

Empurroterapia: prática abusiva cometida pelo balconista vendedor de medicamentos ao indicar
diretamente qual medicamento o cliente deve comprar, muitas vezes ignorando as prescrições médicas.
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AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO”19:1.
Apesar de constituir-se de uma opinião pública, visando à manutenção do direito de
escolha do consumidor, é visto nesta resolução um retrocesso nas boas práticas de
consumo de medicamentos. Ao disponibilizar os medicamentos para facilitar seu acesso
como um “self-service”, o Estado coopera com as indústrias de medicamentos, que visam
o lucro da venda de seus produtos, incentivando através das propagandas em massa, e
introduz como regulação frases, que são mostradas em curto espaço de tempo ou em
pequenos caracteres, dando a falsa impressão de liberdade e segurança. A qualidade da
oferta de medicamentos e a eficiência das instâncias que controlam este mercado exercem
papel relevante nos riscos implícitos na prática da automedicação.
Quanto ao servidor público, objetivando a preservação da saúde destes, em função
dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais, o
governo federal formulou o Decreto Nº 6.856, em 25 de maio de 2009 20, tornando uma
prática regular o exame médico periódico a todos os servidores, sendo os custos para sua
realização de responsabilidade da administração pública, devendo ser feito a cada 2 anos,
no máximo, para servidores de até 45 anos.
Mas o que se vê na prática é o não cumprimento deste decreto, pois ao servidor, que
deveria ser acompanhado pelo serviço de saúde do trabalhador e marcado seus exames, o
que ocorre é a entrega de um protocolo sem dados suficientes para indicar ao servidor a
necessidade de tais exames, seu acompanhamento e até a divulgação deste decreto, que
poderia encorajar o trabalhador no cuidado da sua saúde.
Sendo assim, o projeto de pesquisa contribui com a execução da política nacional
de medicamentos, como medida educativa para o uso racional de medicamentos,
auxiliando na atualização de profissionais da área da saúde e corroborando para a melhor
percepção do trabalhador quanto a sua saúde.
Torna-se evidente a importância de estudos que avaliem comportamentos
relacionados ao consumo de medicamentos entre trabalhadores de enfermagem, grupo este
amplamente associado às longas jornadas de trabalho, aos altos níveis de estresse, e ao
fácil e contínuo acesso aos medicamentos durante o processo de cuidado.
Espera-se que as informações constantes neste trabalho permitam uma ampliação
das discussões sobre a automedicação entre os trabalhadores de enfermagem,
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possibilitando uma postura crítica e mudanças benéficas nos profissionais em formação.
Sendo assim, o estudo contribui para o fortalecimento das investigações científicas sobre
automedicação entre trabalhadores de enfermagem, anexando novos dados aos já
existentes, cobrindo os hiatos de conhecimentos e abrindo novos campos de estudo nessa
área.

1.3 O objeto e as questões norteadoras
Diante do exposto, delineia-se como objeto da pesquisa o uso da automedicação
pelos trabalhadores de enfermagem no contexto da terapia intensiva oncológica, visto que
essa prática parece estar intimamente ligada com o ambiente de trabalho e suas condições,
e também ao profissional, que detém conhecimento e acesso aos medicamentos.
A partir disto, surgiram os questionamentos que deram foco ao estudo:
1. O trabalhador de enfermagem faz uso da automedicação?
2. O que significa a automedicação para o trabalhador de enfermagem em terapia
intensiva oncológica?
3. O que leva os trabalhadores de enfermagem a se automedicarem?
4. Como orientar os trabalhadores de enfermagem com vistas ao uso da
automedicação de forma segura?

1.4 Objetivo Geral
Conhecer os motivos e valores que levam os trabalhadores de enfermagem em
terapia intensiva oncológica a utilizarem a automedicação.
1.5 Objetivos específicos
1. Identificar as concepções sobre o uso da automedicação pelos trabalhadores de
enfermagem em terapia intensiva oncológica;
2. Analisar no discurso do sujeito coletivo o significado da adoção da
automedicação;
3. Criar estratégias de comunicação que atendam ao trabalhador e orientem o uso
seguro da automedicação.
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Visamos com esses objetivos aprofundar os conhecimentos sobre a automedicação,
entender e atender o objeto em estudo, tendo em vista a melhoria da segurança do
trabalhador de enfermagem usuário da automedicação.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL
2.1 Automedicação entre trabalhadores da saúde: estado da arte
Para se aprofundar no conhecimento da problemática da automedicação, utilizamos
a estratégia da revisão integrativa da literatura, tomando como fonte as bases de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde, visando encontrar publicações referentes ao tema. A pesquisa
utilizou os descritores constantes da lista de terminologia em saúde DECS automedicação e
enfermagem, nos meses de março e abril de 2012, onde obtivemos 136 publicações.
Critérios de inclusão adotados se deram aos artigos, teses e dissertações publicados
em inglês, português e espanhol nos últimos 10 anos e estar disponível em texto completo
online. Ao critério de exclusão se deu a ausência de dados da pesquisa referente à temática
abordada e a presença de teses ou dissertações concomitantes aos artigos gerados por este
mesmo estudo, onde optamos pela utilização do artigo em questão, gerando ao final 12
pesquisas.
Quadro 1: Características do estudo
Autor(es), Data & País; Fonte.
Título do artigo.

Propósito (objetivo)
Tamanho
da
Amostra,
Características. Cenário
Desenho da Pesquisa &
Instrumentos
Principais Achados

Conclusões do(s) autor (es)
Autor(es), Data & País; Fonte.
Título do artigo.
Propósito (objetivo)

Tamanho
da
Amostra,
Características. Cenário
Desenho da Pesquisa &
Instrumentos
Principais Achados
Conclusões do(s) autor (es)

Alvitres BC, Bejarano IF. 2002, Argentina. Temas enferm. Actual; 10(49): 37-40,
dic. 2002 LILACS
Auto diagnostico y automedicación en el personal de enfermería: una práctica
usual en nuestros días27.
Discutir a causa que incidem no autodiagnóstico e automedicação no pessoal de
enfermagem de um hospital público.
Amostra 35 participantes;
Hospital público de São Salvador de Jujuy, Argentina.
Pesquisa quantitativa, utilizando estatística descritiva e prova t de comparação de
proporções. Uso de questionário para coleta de dados.
71% realizam autodiagnostico e automedicação; Os fatores econômicos,
medioambiental e sociocultural influenciam esta prática; Medicamentos mais
utilizados são analgésicos, anti-inflamatórios, antipiréticos e antibióticos.
Mobilizar as equipes de enfermagem quanto à mudança de conduta ao
autoconsumo de medicamentos; revalidação do autocuidado e saúde.
Magaldi L, Rocafull J. 2004, Caracas, Venezuela. Rev. Fac. Med. (Caracas); 27(1):
74-78, 2004 LILACS
Farmacovigilancia y hábitos de consumo de Medicamentos en los estudiantes de la
escuela de Enfermería de la universidad central de Venezuela21.
Determinar os eventos adversos associados ao consumo de fármacos por
graduandos de enfermagem, sua conduta e avaliar hábitos de consumo de
medicamentos.
Amostra de 657 estudantes de ambos os sexos, idades entre 17 e 28 anos. Cenário
foi a Escola de Enfermagem da Universidade Central da Venezuela.
Estudo descritivo transversal, utilizando dois questionários para coleta de dados,
durante quatro semestres seguidos com os mesmos participantes.
91,9% do sexo feminino; 68,9% apresentaram EA; Medicamentos mais utilizados
são AINES, anticoncepcionais, antibióticos, antigripais e vitaminas;
Relata que vários estudos reportam a automedicação de antibióticos, onde estes
deveriam ser prescritos; Se faz necessário realizar campanhas educativas a nível
universitário e comunidade para conscientizar sobre o tema; incentivar a prática da
farmacovigilância.
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Mussolin NM. 2004, São Paulo, Brasil. Banco de Teses do Centro de
Documentação da CCD / SES-SP; s.n. 2004. 97p. LILACS
A automedicação: um estudo entre universitários de enfermagem e de relações
públicas(3).
Comparar o hábito do uso de automedicação entre universitários de enfermagem e
relações públicas, os medicamentos mais consumidos e os fatores que se levaram a
essa conduta.
Amostra de 152 universitários, sendo 92 do curso de Enfermagem e 60 do curso de
Relações Públicas do Instituto Santanense de Ensino Superior UNISANT’ANNA.
Pesquisa quantitativa, método exploratório descritivo e comparativo. Utilizou
questionário aplicado em caráter universal, e os dados foram analisados por teste
de kappa e qui-quadrado.
A prática da automedicação ocorre nos universitários dos dois cursos, devido à
facilidade do acesso em farmácias e hospitais, por falta de recursos financeiros e
dificuldade de utilizar o serviço público. Os mais consumidos são os
anticoncepcionais, analgésicos, antibióticos e anti-inflamatórios, tanto com ou sem
prescrição médica.
O fator possuir plano de saúde influi na redução da automedicação, que existe na
população universitária. A educação em saúde pode ser importante medida para
redução de riscos.
Bouza ET, Torrado RV. Julho, 2006. Barcelona, Espanha. Enferm. Clín; 16(4):
210-213, jul. 2006. IBECS
Automedicación en el personal de enfermería hospitalaria 9.
Conhecer o comportamento a respeito da automedicação, identificar os
medicamentos consumidos e suas fontes de obtenção.
Amostra 56 participantes. Enfermeiros e Auxiliares de enfermagem. Complexo
hospitalar Arquiteto Marcide-Profesor Novoa Santos, em A Corunha.
Estudo descritivo, transversal de coorte. Uso de questionário autocomplementado.
91% dos participantes utilizavam medicamentos, sendo 14,3% eram prescritos e
8,9% sempre consultava o médico para receitar medicação. Mais consumidos
foram anti-inflamatório/analgésicos, antipiréticos e antigripais.
A prevalência observada foi de 85,6%, coincidindo com opiniões a favor da
automedicação responsável.
Souza AC, Lopes MJM. Outubro, 2005. Porto Alegre, RS, Brasil. Rev Esc Enferm
USP; 41(1): 52-56, mar. 2007. LILACS
Práticas terapêuticas entre idosos de porto alegre: uma abordagem qualitativa 25.
Conhecer e compreender o uso de práticas terapêuticas entre idosos residentes em
área urbana.
Amostra de 24 idosos maiores de 60 anos, por seleção aleatória de amostragem
casual simples num cadastro de 554 usuários residentes de áreas próximas a uma
UBS na Zona Leste de Porto Alegre.
Estudo com abordagem qualitativa, entrevista semiestruturada com guia de
entrevista destinado a conhecer as atitudes e comportamentos relativos às práticas
terapêuticas por eles utilizadas.
População entre 60 e 69 anos, maioria mulheres. Renda salarial familiar média
entre 2 salários mínimos. Metade da amostra são beneficiários de plano de saúde
complementar. 62,5% utilizavam automedicação ou chás caseiros, tendo os
analgésicos como categoria prevalente.
Destaca-se a relação direta entre ter convênio particular de saúde e o consumo e
utilização de práticas terapêuticas profissionais. A medicalização é influenciada
pela mídia e mercado de saúde.
Damasceno DD, Terra FS, Zanetti HHV, D’Andréa ED, Silva HLR, Leite JA.
Janeiro, 2007. Alfenas, MG, Brasil. Rev Mineira de Enfermagem – REME; 11(1):
48-52, jan.mar. 2007. MEDLINE
Automedicação entre graduandos de enfermagem, farmácia e odontologia da
Universidade Federal de Alfenas23.
Avaliar o nível de automedicação entre graduandos do 1º e 7º período dos cursos
de enfermagem, farmácia e odontologia e se o conhecimento adquirido sobre os
fármacos influencia essa prática.
Amostra de 245 graduandos numa população de 280, sendo 80 de enfermagem, 40
do 1º e 40 do 7º período, 84 de farmácia, 42 do 1º e 42 do 7º período e 81 de
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odontologia, 38 do 1º e 43 do 7º período, da Universidade Federal de Alfenas,
Minas Gerais.
Estudo de corte transversal, através de inquérito epidemiológico tendo variável
dependente a automedicação e variáveis independentes o curso, o período e as
variáveis sociodemográficas sexo, idade e renda, através de questionário
semiestruturado aplicado em sala de aula.
90,6% disseram praticar a automedicação, sendo elevada em ambos os sexos. Os
medicamentos mais utilizados foram os analgésicos, os antitérmicos e os antiinflamatórios. Ainda relata 2,6% o uso de antibióticos, sem que houvesse doença
infecciosa que justificasse seu uso. A renda familiar não influenciou na
automedicação. A incidência entre o curso de enfermagem foi de 91,2 %.
A prática da automedicação é elevada entre os graduandos, onde as dores de
cabeça e dores em geral são as queixas mais combatidas. Faz-se necessária melhor
fiscalização quanto à venda de medicamentos e conscientização para diminuição
dos agravos a saúde associada à automedicação.
Baggio MA, Formaggio FM. Fevereiro, 2007. Rio Grande do Sul, Brasil. Rev
Gaucha Enferm; 28(2): 233-41, 2007, jun. MEDLINE
Profissional de enfermagem: compreendendo o autocuidado28.
Compreender o significado do (des)cuidado de si dos profissionais de enfermagem.
Amostra 12 profissionais que atuam na rede pública e privada de saúde, sendo 4
auxiliares, 3 técnicos e 5 enfermeiros, faixa etária de 25 a 46 anos, em diferentes
locais, como centro de saúde, hospitais, postos de saúde.
Pesquisa qualitativa, com seleção aleatória simples. Coleta de dados com entrevista
com questões estruturada e semiestruturada. Utilizado análise de conteúdo.
A falta de descanso, o stress e o desânimo apontam o descuidado de si destes
profissionais, cuja somatização gera problemas associados, como as algias pelo
corpo. Dependendo da organização e do grau de exigência do trabalho de
enfermagem, podem conduzir à exaustão das forças do indivíduo, desencadeando
doenças físicas e psíquicas.
O cuidado de si foi entendido como suprir as necessidades individuais de sono,
descanso e repouso, lazer, atividades físicas, atenção estética. A negligência do
cuidado de si parece decorrer da falta de tempo, entre outras, abdicar do uso do
tempo para si em prol do trabalho. O apelo dos profissionais de enfermagem para
terapias com fármacos e psicofármacos, remete à preocupação com o uso
indiscriminado da automedicação.
Budó MLD, Resta DG, Denardin JM, Ressel LB, Borges ZN. Rio Grande do Sul,
Brasil. Esc. Anna Nery Rev. Enferm; 12(1): 90-96, mar. 2008. LILACS
Práticas de cuidado em relação à dor: A cultura e as alternativas populares 26.
Detectar as práticas de cuidado das pessoas participantes deste estudo em situações
de dor.
Amostra de 60 pessoas, adultos, que buscaram atendimento nas unidades entre
agosto de 2002 e janeiro de 2003, quando foram coletados os dados. Unidade
ambulatorial de hospital público, federal, de referência regional e de ensino no Rio
Grande do Sul (RS) e em unidade básica de saúde do SUS, em município de porte
médio do RS.
Pesquisa exploratório-descritiva com abordagem qualitativa. Entrevista
semiestruturada, com auxilio de gravador de áudio.
A mulher é responsável pelo cuidado a dor em 70% dos casos. Utilizam
medicamento em casa até eliminar a dor. 25% usam somente chás, 18,3% somente
medicamentos, 40% usam os dois, 5% recorrem a Deus, e 11,7% usam massagens
e atividades afins.
As pessoas agem e reagem influenciadas pela herança cultural, com base na
interpretação que faz do vivido. Ressalta-se, ao final, que, para que o processo de
cuidar alcance seus objetivos, ele deve ser compartilhado entre o cuidador e o
sujeito cuidado.
Barros ARR, Griep RH, Rotenberg L. Novembro, 2009. Rio de Janeiro, Brasil.
Rev Lat Am Enfermagem; 17(6): 1015-1022, Nov.Dec. 2009. LILACS
Automedicação entre os trabalhadores de enfermagem de hospitais públicos 8.
Verificar a prevalência de automedicação; identificar os medicamentos mais
consumidos e investigar as características sociodemográficas ocupacionais e os
padrões de saúde associado ao uso de medicamentos.
Amostra de 1509 trabalhadores de enfermagem. Trabalhavam diretamente na
assistência de enfermagem. Um hospital geral de grande porte e um centro de
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referencia para saúde materno-infantil
Estudo epidemiológico transversal, Uso de questionário, prevalência nos últimos 7
dias; Dados digitados no validate (Epi-info 2000) e analise bivariada e teste com
Qui-quadrado de Person
86,6% de mulheres, 44,2% casados, 56,7% possuíam nível superior e 52,3%
trabalhavam como auxiliares de enfermagem. Prevalência de uso foi de 24,2%. Os
grupos de medicamentos mais consumidos foi o sistema nervoso, com 46,7% e
aparelho digestivo, com 15,4%. Os mais utilizados são os analgésicos, os antiinflamatórios, os antirreumáticos e as vitaminas.
O tema é controverso entre benefícios e malefícios. Pode ser favorecidos pela
facilidade ao acesso aos fármacos, difícil acesso aos serviços de saúde, ora por
falta de tempo, por falta de dinheiro para planos de saúde, ou dificuldade do
cuidado de si.
Baggio MA, Formaggio FM. Agosto, 2008. Rio Grande do Sul, Brasil. Rev.
Enferm. UERJ; 17(2): 224-228, abr.jun. 2009. LILACS
Automedicação: desvelando o descuidado de si dos profissionais de enfermagem29.
Compreender o significado do descuidado de si entre profissionais de enfermagem,
a partir da prática da automedicação.
Amostra de 12 profissionais, selecionados aleatoriamente, sendo 04 auxiliares de
enfermagem, 03 técnicos de enfermagem e 05 enfermeiros, atuantes na rede
pública e particular de saúde, no interior do Estado do Rio Grande do Sul, em
diferentes locais: Centro de Atendimento Integrado à Saúde (CAIS), Postos de
Saúde, Hospitais filantrópicos e particulares. A faixa etária varia de 25 a 46 anos e
o tempo de trabalho desses profissionais varia entre 3 e 26 anos
Estudo exploratório descritivo de abordagem qualitativa. Coleta de dados em 2004
por meio de entrevista semiestruturada. Dados analisados por meio de análise
sistemática de conteúdo.
A automedicação é praticada pelos profissionais; Possuem conhecimento e acesso
facilitado às drogas, o que contribui para a prática da automedicação. Relata a
utilização de drogas psicoativas e que a dependência química pode ocorrer com o
uso indiscriminado.
Os profissionais estão susceptíveis a agravos em virtude da relação desgastante
vinculada ao trabalho. A formação fornece conhecimento quanto aos
medicamentos; O uso da automedicação remete aos riscos de intoxicações, reações
alérgicas e interações medicamentosas. O trabalhador deve recorrer a ajudo do
profissional capacitado, contribuindo para a promoção da saúde.
Santos, SRB. 2011. Niterói, RJ, Brasil. Banco de teses ENSP; Rio de Janeiro; s.n;
2011. 98p. LILACS
Sentidos da automedicação para enfermeiras de hospital público do município de
Niterói30.
Descrever o perfil das enfermeiras em relação às condições de vida e trabalho;
conhecer os sentidos atribuídos pela enfermagem à prática de automedicação;
identificar os fatores que influenciam, condicionam ou favorecem a automedicação
com enfoque nas questões de gênero e condições de trabalho.
Amostra 20 enfermeiras, com seleção aleatória simples, no Hospital Universitário
Antonio Pedro, lotadas nos setores de ambulatório, unidade coronariana e clínica
médica, a maioria estatutárias e com faixa etária média de 40 anos.
Pesquisa com abordagem qualitativa, coleta de dados por entrevista com uso de
gravador de áudio, com roteiro semiestruturado. Analisado por análise de conteúdo
de Bardin.
Enfermeiras do ambulatório sofrem das mesmas dificuldades, angústias,
desconfortos e esgotamentos que as demais. Foi identificado que a automedicação
é uma prática reconhecida entre a amostra estudada. Muitas compreendem esta
prática como algo natural e cultural. Existem casos em que a prática é realizada no
próprio ambiente de trabalho. O discurso das profissionais em torno do tempo é
feito no sentido do tempo ser escasso
Diante de más condições de trabalho, recorrem aos conhecimentos farmacológicos
adquiridos durante a formação e prática profissional, realizando autodiagnóstico e
automedicação. Os medicamentos mais utilizados são os analgésicos e os antiinflamatórios, seguidos de antiácidos e laxantes.
Souza LAF, Silva CD, Ferraz GC, Sousa FAEF, Pereira LV. Março, 2011. Goiás,
Brasil. Rev Lat Am Enfermagem; 19(2): 245-251, Mar.Apr. 2011. LILACS
Prevalência e caracterização da prática de automedicação para alívio da dor entre
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estudantes universitários de enfermagem24.
Estimar a prevalência de automedicação entre estudantes universitários de
enfermagem com dor e caracterizar a experiência dolorosa e o alívio obtido, por
meio dos fármacos utilizados.
Amostra 211 participantes, com idades entre 19 e 28 anos, na qual 196 foram
incluídos. Dados colhidos entre março e abril de 2008, na Faculdade Federal de
Goiás, em Goiânia.
Estudo transversal observacional, com entrevista em grupo. Análises realizadas
com auxílio do software SPSS, com qui-quadrado de Pearson, teste de Fisher, entre
outros.
Prevalência de estudantes que praticavam a automedicação em situações de dor foi
de 38,8%. Os principais motivos que levaram os estudantes à prática da
automedicação foram a falta de tempo para ir ao médico (50%), os próprios
conhecimentos ajudam na escolha do medicamento (33,9%) e o acesso ao
balconista da farmácia é mais rápido e barato (5,3%).
A automedicação é frequente entre estudantes universitárias de enfermagem, Os
medicamentos analgésicos mais utilizados pelos estudantes foram a dipirona e o
paracetamol. O tratamento paliativo da dor pode retardar a elucidação do
diagnóstico e o tratamento adequado da dor.

Observamos que os estudos que se propuseram a pesquisar a prevalência ou
incidência da automedicação foram Alvitres e Bejarano 27, que encontraram 71%, Bouza e
Torrado9 descrevem 76,7% de automedicação, Souza e Lopes25 relatam prevalência de
62,5% e Damasceno et al23 referem à incidência de 90,6% de automedicação. Barros et al8
e Souza et al24 encontraram, respectivamente, 24,2% e 38,8% de prevalência na
automedicação. Os artigos de Magaldi e Rocafull21, Mussolin22, Baggio e Formaggio28, 29,
Budó et al26 e Santos30, apesar de não relatar percentualmente a prática da automedicação,
afirmam que esta é praticada em suas amostras estudadas.
Os analgésicos são citados como os medicamentos mais utilizados em 5 artigos, e o
segundo mais utilizado em 2 artigos, sendo citado em todas as pesquisas. Destacamos
também os anti-inflamatórios, citados como mais utilizados em 2 artigos e também com
seu uso confirmado por 7 artigos. Vale ressaltar também que o uso dos antibióticos é
admitido em 57% dos artigos que mencionam os medicamentos mais utilizados na
pesquisa.
Em relação aos fatores que influenciaram a prática da automedicação, podemos
perceber discursos comunicantes entre eles. Nos estudos relacionados aos trabalhadores de
enfermagem ou estudantes, o motivo mais citado para a prática da automedicação é a
facilidade do acesso ao medicamento, seja no âmbito hospitalar ou na aquisição direta na
farmácia, sendo representado por 23,5%. Outros fatores relacionados, com 17,6% foram a
falta de tempo para procurar o profissional adequado, o conhecimento das drogas utilizadas
e fatores econômicos relacionados a consulta ao profissional ou compra do medicamento,
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seguido então da dificuldade do acesso ao serviço de saúde responsável por 11,7% dos
relatos.
Magaldi e Rocafull21, ao determinarem os eventos adversos associados ao consumo
de fármacos, ressaltam a importância de incentivar a prática da farmacovigilância 28, que
consiste, entre outras, de procedimentos relacionados à detecção, avaliação, compreensão e
prevenção de reações adversas a medicamentos. Santos30 credita às más condições de
trabalho como fator incentivador para a prática da automedicação, e destaca que o
conhecimento gerado a partir da rotina profissional e acadêmica são aplicados para este
fim.
Mussolin22 corrobora com Souza e Lopes25 afirmando que a ausência de plano de
assistência a saúde suplementar é um fator que contribui para a prática da automedicação.
Esta atribui à massificação da mídia e do mercado de saúde na influência da
medicalização. Damasceno et al23 conclui que é necessário melhor fiscalização na venda
de medicamentos.
Alvitres e Bejarano 27 e Baggio e Formaggio 28 alertam quanto à necessidade de uma
revalidação do autocuidado, e que a negligencia do cuidado de si, abdicar do uso do tempo
para si em prol do trabalho, remete a preocupação com o uso indiscriminado da
automedicação. Barros et al8 anuncia que é controverso os benefícios e malefícios da
automedicação, sendo que a automedicação responsável tem sido apoiada, como reporta
Bouza e Torrado9. Souza et al24 alerta que o tratamento paliativo da dor pode retardar a
elucidação do diagnóstico e o tratamento adequado, sendo necessária a ajuda de
profissionais capacitados, segundo Baggio e Formaggio 28.
Os autores entram em consenso ao abordar os fatores educacionais que podem
contribuir para uma automedicação mais segura e para redução de riscos. Alvitres e
Bejarano27 frisam a mudança de conduta no autoconsumo de medicamentos, enquanto
Budó et al26 ressalta que as pessoas agem e reagem influenciadas pela herança cultural.
Magaldi e Rocafull21 observam a necessidade de desenvolver campanhas educativas, assim
como Mussolin22 e Damasceno et al23 consideram a educação em saúde fundamental para a
redução de riscos e agravos decorrentes da automedicação.
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2.2 As repercussões do trabalho na visão da psicodinâmica
Tomamos como base para a fundamentação do estudo a Psicodinâmica do
Trabalho, uma linha teórica nascida na França, na década de 50, porém teve seu apogeu
através do psiquiatra francês Christophe Dejours, já na década de 70, analisando as
questões de sofrimento e prazer na classe trabalhadora e suas repercussões no processo de
trabalho31.
Entendemos que os trabalhadores de enfermagem vivenciam este contexto, haja
vista que muitas questões podem, ao mesmo tempo, causar prazer e sofrimento no
cotidiano deste profissional. A psicodinâmica do trabalho tenta compreender como os
trabalhadores alcançam manter certo equilíbrio psíquico, mesmo que estes trabalhadores
estejam imersos num ambiente ou situação de trabalho desestruturante32, admitindo até que
o sofrimento pode não estar presente.
Considera-se o trabalho como eixo central de estruturação do sujeito e prioriza em sua
análise a organização do trabalho para compreender os processos de subjetivação. As vivências
de prazer-sofrimento indicam o sentido do trabalho para o sujeito e tem origem no confronto
entre a organização do trabalho e o aparelho psíquico do sujeito trabalhador. Destacam-se
como importantes fatores de sofrimento no trabalho a pressão para trabalhar mais, o medo da
incompetência e falta de esperança de ser reconhecido33.

Dejours afirma que “o sofrimento é, antes de tudo, um sofrimento do corpo, que
não pode haver sofrimento sem carne”31:19. Mas a vivência de prazer e de sofrimento
depende da interferência entre a subjetividade do trabalhador e as condições sócio
culturais, ambientais, econômicas e políticas nas quais o trabalho está inserido 32.
Distinguem-se aí dois tipos de sofrimento, o patogênico e o criador, onde este está
presente quando pode ser transformado em criatividade, trazendo o trabalho como
mediador para a saúde. O sofrimento patogênico se mostra por frustração, aborrecimento,
medo ou sentimento de incerteza, levando o trabalhador a lançar mão de recursos de
defesa, tentando compensar esse sentimento. Ele surge quando se tem certeza que o nível
de insatisfação não pode mais reduzir, tendo então a inadaptação do trabalhador ao
trabalho, ao salário, à motivação, à adaptação ao conteúdo de suas tarefas 32.
Mendes34 explica que as defesas de proteção são modos de pensar e agir
compensatórios, visando racionalizar as situações geradoras de sofrimento. Assim, evita o
adoecimento se colocando ausente de tais situações. Essa forma de proteção, contudo, pode se

28

esgotar, uma vez que não atua sobre a organização do trabalho e, assim, não muda o que gera o
sofrimento.
Notam-se em muitas situações do trabalho vários sinais considerados como normais do
dia a dia, podem estar relacionados ao sofrimento, tais como cefaleias, insônias, alergias,
irritação, se acabam por ser considerados como estresse natural às pressões do trabalho.

Vemos, neste momento, fatores que podem induzir a prática da automedicação,
quando esta se relaciona com o ambiente de trabalho, que pode ser opressor, rígido,
bloqueando a relação do trabalhador com a instituição de trabalho, o que impossibilita
descarregar a energia no exercício do trabalho, levando o trabalhador a um sentimento de
desprazer e tensão.
É importante resaltar que as intervenções baseadas na psicodinâmica do trabalho
são voltadas para a coletividade. Após identificar o sofrimento psíquico no trabalhador, ele
busca intervenções voltadas para a organização do trabalho na qual os indivíduos estão
envolvidos. É observado que o cuidar do paciente crítico gera conflitos e fatores
estressores, não baseadas no paciente e seu cuidar, mas advindas dos recursos que cercam e
permitem ou não este cuidar com excelência na ótica do trabalhador, estando suas
frustrações baseadas, na verdade, na organização do trabalho.
Já quando o trabalho é reconhecido por seus pares ou superiores, o trabalhador tem
a capacidade de transformar a vivência do sofrimento em prazer, construindo a identidade
e promovendo a saúde no trabalho. Este prazer emerge quando as condições geradoras de
sofrimento podem ser transformadas, com enfrentamento das imposições e pressões do
trabalho, utilizando para isso recursos psicológicos, a inteligência prática e recursos do
coletivo do trabalho 32.
Os trabalhadores de enfermagem vivenciam experiências e situações que despertam
conflitos entre prazer e sofrimento, e esses caminham lado a lado durante sua jornada de
trabalho, durante procedimentos bem sucedidos, que corrobora para o desenvolvimento
pessoal e profissional, às custas de um sofrimento ao paciente, sua dor e de seus familiares.
O paciente terminal, que angustia o trabalhador que o cuida com seu sofrimento, traz certo
prazer (conforto, descanso) na sua morte, por aliviar o sofrimento, que reverte também
neste profissional. E a vivência do trabalhador com esse sofrimento pode ser danosa,
levando a buscar fugas para a situação, podendo este a recorrer à automedicação e até ao
uso de drogas35.
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2.3 O trabalho de enfermagem em oncologia e as repercussões em saúde e doença
O trabalho é tão antigo quanto à raça humana, mas seus efeitos deletérios foram
ignorados durante anos, não sendo associados à manutenção da saúde. A partir da
Revolução Industrial, já no século XVIII surgem os primeiros estudos sobre a saúde do
trabalhador, através do livro do médico italiano Bernardini Ramazzini, descrevendo
doenças associadas à cerca de 50 profissões existentes na época 36.
Com o acontecimento das Grandes Guerras Mundiais, as indústrias necessitavam
manter seus operários trabalhando, mantendo o ritmo da produção, e para isso, era
necessário que o trabalhador mantivesse um bom estado de saúde. Esse é um embrião do
que viria a ser conhecido como serviço de saúde ocupacional, com a participação de
médico voltado exclusivamente para o trabalho.
Trabalho pode ser entendido como a energia gasta para realização de um fim,
modificação ou transformação dos elementos visando à reprodução da vida humana
individual e social37. Pode ser definido pela operação das forças e faculdades humanas para
alcançar determinado fim; atividade coordenada de caráter físico ou intelectual necessária
a qualquer tarefa, serviço ou empreendimento; exercício dessa atividade como ocupação
permanente, ofício ou profissão 38.
A relação que se estabelece com o trabalho e seu processo também modifica o ser
trabalhador, desenvolvendo suas potencialidades e habilidades, mas imputando cargas e
desgastes a este ser39. Para que esse desgaste não venha gerar condições desfavoráveis ou
incapacitantes, é necessário um bom planejamento dos processos de trabalho.
O ato de planejar é a arte de elaborar um plano de um processo de mudança. Para
tal necessita de um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos ordenados de modo a
possibilitar interagir com a realidade, programar as estratégias de ações necessárias, e tudo
o mais que seja delas decorrente, no sentido de tornar possível alcançar os objetivos e
metas desejados e nele preestabelecidos40.
Trazendo esta discussão para o setor saúde, planejamento é o instrumento que
permite melhorar o desempenho, aperfeiçoar a produção e elevar a eficácia e eficiência dos
sistemas no desenvolvimento das funções de proteção, promoção, recuperação e
reabilitação da saúde. Planejamento é a decisão antecipada do que fazer, onde, como fazer
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e quem faz. O planejamento envolve escolhas a partir de várias alternativas e é por
essência um processo proativo e voluntário 41.
Ao conhecer o processo de trabalho no setor saúde, verifica-se que este apresenta
singularidades que o diferencia do trabalho nos outros setores da economia, já que resulta
na ação compartilhada de vários profissionais e suas relações interpessoais entre os
beneficiários e os executores. Produz uma rede de relações que trazem mudanças coletivas
na esfera política, cultural, social, religiosa e jurídica da sociedade e, individualmente, do
psíquico, do subjetivo e do ser trabalhador42.
O trabalho nunca é neutro em relação à saúde, podendo contribuir para
concretização de desejos ou satisfação profissional, ou gerar processos de desgastes,
provocando prejuízos à vida dos trabalhadores. Os desgastes no trabalho então começam
quando o rearranjo do trabalho não é mais possível, quando a relação do trabalhador com a
organização do trabalho é bloqueada43. Os trabalhadores podem adoecer ou morrer por
causas relacionadas ao trabalho, como consequência da profissão que exercem ou
exerceram, ou pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi realizado.
O planejamento está presente nas mais variadas situações, especialmente no serviço
de enfermagem, onde se torna essencial para se evitarem atrasos, desperdícios,
insuficiência de pessoal, baixo nível da assistência, gerando até insatisfação para o trabalho
prestado.
As queixas e doenças relacionadas à situação de trabalho aumentaram nos últimos
anos. Os processos de adoecimento têm se tornado mais graves em função das condições
precárias de trabalho vividas, principalmente, pelas mulheres, caracterizadas por baixos
salários, aumento do trabalho informal e em domicílio, subcontratação, ou por contrato
sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas. As mulheres que somam o serviço de casa
com o trabalho assalariado, não conseguem se recuperar da fadiga e desgaste, ficando mais
sujeitas a dores, doenças e vários tipos de sofrimento físico e mental44.
O conhecimento dos motivos que os levam ao adoecimento possibilita maior
compreensão deles mesmos e de sua realidade, contribuindo para a prática do cuidar de si,
considerando a enfermagem como promotora, mantenedora e recuperadora da saúde e
bem-estar.
Considerando que o maior contingente de uma instituição hospitalar é de
profissionais de enfermagem devido à tarefa primeira de cuidar diretamente do doente45, e
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que estes profissionais permanecem, por muitas horas, dentro do ambiente no qual
predomina a doença, é natural a exposição a elevados níveis estressores como, por
exemplo, carga horária extensa, falta de autonomia e principalmente o trabalho direcionado
ao indivíduo portador de câncer que, por vezes, não tem remissão com o tratamento ou que
apresenta recidiva da doença, gerando frustração e desesperança nos profissionais.
O cuidado na enfermagem em suas diferentes áreas, inclusive na oncológica, vem
se modificando com o passar das décadas, pois o enfermeiro parece reconhecer e valorizar
a necessidade de uma relação interpessoal mais intensa e terapêutica. Desse modo, vem
construindo o seu saber a partir daquele a quem cuida, bem como do cuidado que realiza,
encontrando nas abordagens qualitativas uma opção para também refletir essa prática
envolvida pelo cotidiano assistencial46, 47.
Em oncologia, os enfermeiros se encontram continuamente buscando uma
atualização, pois a clientela se apresenta com necessidades específicas a partir das
condutas terapêuticas usuais no tratamento prescrito; e esse profissional está atento em
todo o processo de assistir ao paciente e seus familiares no que diz respeito à área
preventiva, curativa e paliativa, possibilitando cuidados mais individualizados que
respondam às necessidades sentidas e à capacidade de resposta com o uso do arsenal
técnico-científico requerido, como também ações que privilegiam a subjetividade que
marca o percurso de adoecimento de pacientes oncológicos48, 49.
Os processos de desgaste do trabalhador de enfermagem são oriundos da
diversidade, intensidade e simultaneidade de exposição a estas cargas, pois, cabe à equipe
de enfermagem o acompanhamento dos pacientes em tempo integral, levando a uma maior
exposição aos riscos.
O contato próximo com os pacientes mobiliza emoções e favorece conflitos,
deixando os profissionais susceptíveis ao sofrimento psíquico e adoecimento relacionado
ao trabalho50. A convivência próxima com a morte expõe os profissionais a experiências e
vivencias de sofrimento e angústia, podendo levar ao esgotamento psíquico, chamado de
Burnout, que é a exaustão prolongada e perda de interesse frente às atividades. Esta
situação pode ser resultante da convivência com a terminalidade, fato este comum na
assistência aos pacientes oncológicos. Lidar com paciente com câncer e com a
terminalidade é descrito com de grande exigência do profissional de enfermagem51, 52.
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Como já vimos anteriormente, o processo de trabalho repercute sobre a saúde do
trabalhador e é derivado tanto das condições como da organização deste trabalho. Essas
condições estão relacionadas às condições físicas do ambiente de trabalho que refletirão
sobre o aspecto físico do trabalhador e a organização diz respeito à divisão técnica e social
do trabalhador que repercutirão sobre sua saúde psíquica21.
Acreditamos que há também envolvimento da gestão e planejamento no que tange a
prática da automedicação, estando esta relacionada aos conflitos das relações de trabalho,
entre o gestor e o trabalhador, na especificidade da enfermagem, pelo cumprimento de
carga de trabalho excessiva, más condições de trabalho e descanso, tentativa de
manutenção da própria condição laboral, para manutenção dos ganhos financeiros a
qualquer preço.
A utilização do referencial da Psicodinâmica do trabalho permitirá a avaliação e
discussão sobre a influência da organização e dinâmica do trabalho e os riscos à saúde do
enfermeiro no serviço oncológico.
Na revisão bibliográfica realizada sobre o tema encontramos na maioria das
pesquisas realizadas sobre a automedicação em trabalhadores de enfermagem o uso da
quantificação desta prática. Desta forma,

consideramos oportuno investigar a

automedicação a partir da vivência da própria equipe de enfermagem, buscando sua
experimentação frente ao cotidiano do seu trabalho.
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3- METODOLOGIA
3.1 Método e abordagem do estudo
A pesquisa em enfermagem é a investigação sistemática, destinada a desenvolver
conhecimentos sobre os temas de importância para os enfermeiros, incluindo a prática, o
ensino e a administração da enfermagem. Tem um caráter objetivo, sendo um processo
formal e sistemático de desenvolvimento do método científico 53. Seu objetivo fundamental
é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos.
Esta pesquisa utiliza a abordagem qualitativa, exploratória e descritiva, visto que
procuramos entender o objeto em questão de forma aprofundada, numa perspectiva integral
do fenômeno da automedicação.
A pesquisa exploratória tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores54. Na pesquisa descritiva, usualmente
realizada por pesquisadores sociais que se preocupam com a atuação prática temos como
objetivo primordial a descrição das características de determinada população com o
fenômeno53.

3.2 Local de investigação
Referência no tratamento do câncer pela rede de saúde federal no estado do Rio de
Janeiro, o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) é composto
por 4 unidades de tratamento oncológico, denominados Hospital do Câncer (HC) I, II, III e
IV, onde o atendimento é subdividido por especialidades.
O Hospital do Câncer II (HCII) é a unidade hospitalar do INCA responsável pelo
atendimento a adultos matriculados nos serviços de Ginecologia, Tecido Ósseo e
Conectivo (TOC) e Oncologia Clínica. Recebem pacientes para tratamento ambulatorial,
internações e cirurgias. É composto por 83 leitos e conta com cerca de 500 profissionais.
À Divisão de Saúde do Trabalhador (DISAT) compete coordenar, supervisionar e
orientar as atividades e programas de prevenção de danos, de promoção e de proteção à
saúde, reintegração e readaptação ao trabalho, assim como promover a qualidade de vida
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no ambiente de trabalho55. Cabe ao DISAT averiguar os atestados de licenças trabalhistas,
e por meio destes, traçar condutas quanto aos fatos ocorridos que podem nortear as ações
voltadas ao trabalhador.
A equipe de enfermagem do HCII é composta por enfermeiros, técnicos de
enfermagem e auxiliares de enfermagem, sob o vínculo estatutário, como servidor do
Ministério da Saúde, e contrato de trabalho através da Fundação do Câncer (FAF), sob
regime de Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) 55.
A carga horária semanal é de 40h, e a jornada de trabalho é composta por diaristas,
que trabalham diuturnamente no período de 07 horas até às 16 horas e plantonistas diurnos
e noturnos, do período de 07 horas até às 19 horas ou 19 horas às 07 horas, em plantões de
12 horas trabalhadas e 60 horas de descanso remunerado, com complementações mensais
de 03 plantões, perfazendo um total de 13 plantões.
O quadro funcional de Enfermagem do HCII é composto por 76 enfermeiros, sendo
54 do MS e 22 da FAF e 185 auxiliares e técnicos de enfermagem, composto por 149 do
MS e 36 da FAF, perfazendo um total de 261 trabalhadores.
A unidade eleita para a realização deste estudo é a Unidade de Terapia Intensiva
(UTI ou CTI), composta por 06 leitos para pacientes graves clínicos ou cirúrgicos, tendo
um perfil mais voltado ao cirúrgico, que é base do tratamento oncológico. Por fazer parte
de um todo que compõe o INCA, a UTI do HC2 atende, quando necessário, a pacientes
matriculados no instituto de todas as especialidades, como hematologia, mastologia,
neurologia entre outras, inclusive intercorrências não oncológicas, como cardiológicas,
renais e neurológicas.
É pertinente acrescentar que a área física do CTI em questão dispõe de um salão
com bancada central onde permanecem alguns impressos de protocolos utilizados no
instituto, tendo os leitos em formato de boxes com divisórias e cortinas em volta. O espaço
físico reduzido facilita o deslocamento dos profissionais e a visualização dos pacientes nos
leitos. Há também pequena área com bancada seca e molhada que convencionou-se usar
para preparo de medicamentos, dado sua proximidade com a reserva de armazenamento de
soros, geladeira de medicamentos e carro de medicações do setor e dos pacientes.
Ainda pertence ao CTI uma pequena área de expurgo para materiais e roupas
usadas, quarto de descanso para a equipe médica e para a equipe de enfermagem, cada um
com banheiro, copa e sala de reunião. Os quartos são pequenos, sendo ocupado por
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armários para os profissionais e apenas 1 cama. Para descansar no período noturno, é
necessário utilizar a sala de reuniões e colocar colchões no chão para o descanso. Os
computadores ficam 02 localizados na sala de reunião e 02 no salão principal, sendo
importante ressaltar que devido aos vários procedimentos dependerem dos computadores,
como prescrição e aprazamento dos medicamentos, pedido de exames e visualização
destes, registro da evolução diária do paciente por todas as equipes de saúde, este número
de computadores é insuficiente, causando demora no serviço e até dificuldade na
assistência prestada.

3.3 Os participantes da pesquisa
O universo do estudo é composto por 11 enfermeiros e 27 técnicos de enfermagem
que realizam suas funções na prática assistencial no cenário apresentado, totalizando 38
trabalhadores, resguardando os princípios que rege a pesquisa com seres humanos.
A seleção dos sujeitos deve possibilitar que as diferentes opiniões sobre o tema
surjam do universo das entrevistas, para fazer surgir todas as ideias presentes no campo
pesquisado. A amostragem é o processo de seleção de uma porção da população para
representar toda a população. Justifica-se o uso da amostra por ser mais econômico e
eficiente, sendo possível obter informações relativamente exatas a partir de uma amostra,
sendo estas então, um meio prático para coletar dados54. Foi utilizada uma amostragem por
conveniência. A população estudada foi constituída de acordo com o calculo para
amostragem

de

populações

finitas,

definido

pela

equação

onde N= universo, n=amostra que será calculada, ∂=nível de confiança, e=
erro amostral e p.q=porcentagem pelo qual o fenômeno ocorre 56. Estes procedimentos são
adequados aos critérios de seleção empregados na busca do pensamento do sujeito
coletivo, de acordo com a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) 57.
Adotamos como critérios de inclusão na pesquisa trabalhar na assistência de
enfermagem direta ao paciente, ter pelo menos 1 ano de experiência no cuidado ao
paciente oncológico, e ter interesse e disponibilidade para participar do estudo, sob livre
aceitação, mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. Buscamos
com isso o resgate das ideias socialmente compartilhadas, tendo desta forma pessoas de
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idades, sexo, formações e funções diferentes dentro de um mesmo contexto, mostrando a
coletividade do sujeito, que fala uma única voz57.
Foram excluídos do estudo os profissionais de enfermagem que estavam de férias,
encontram-se licenciados do serviço, seja por questões de licença médica, licença
maternidade e os que se recusaram a participar deste ou não preencheram os critérios de
inclusão. Temos então: N= 33, ∂= 90%, p.q= 50%, e=10%, gerando uma amostra mínima
de 23 entrevistados, dos quais para melhor agrupamento utilizamos amostra de 25
entrevistados.

3.4 Procedimentos éticos na pesquisa
Entende-se por pesquisa envolvendo seres humanos, qualquer pesquisa que,
individual ou coletivamente, envolva o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua
totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de informações ou materiais58.
O Projeto foi submetido para aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da instituição envolvida, em conformidade com a Resolução nº 466/2012, do Conselho
Nacional de Saúde (CNS)58, que estabelece normas e diretrizes à conduta de pesquisas que
envolvem seres humanos, após cadastro prévio na Plataforma Brasil, sendo aprovado em
21

de

dezembro

de

2012,

de

acordo

com

o

parecer

156.271,

CAAE

07330912.1.0000.5274, revalidado pelo parecer 363.664 (ANEXO 1).
Cada participante da pesquisa foi instruído sobre esta, e recebeu o termo de
consentimento livre e esclarecido, autorizando a utilização de seus dados na pesquisa
(APÊNDICE 1).

3.5 Técnica para coleta dos dados
Os fenômenos nos quais o pesquisador está interessado devem ser traduzidos em
conceitos que possam ser observados, registrados e analisados 55. Para a coleta de dados
foram utilizados dois instrumentos que consistiram em um questionário para caracterizar
os participantes da pesquisa, através de 17 questões objetivas, dentre elas sexo, idade, raça,
tempo de trabalho em enfermagem, renda salarial (APÊNDICE 2). Um segundo roteiro
semiestruturado para a técnica de entrevista, método descrito como autorrelato 54, que
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advém da capacidade do ser humano se comunicar verbalmente, em nível sofisticado
(APÊNDICE 3).
O roteiro destinado à entrevista foi pré-categorizado em conceito, valor, motivação,
relação medicamento e trabalho, complicações, acesso e proposta, tendo 13
questionamentos. As entrevistas foram gravadas, transcritas de modo literal e arquivadas
em software processador de texto, para obter com exatidão as respostas advindas dos
questionamentos, colhidas no local de trabalho, sem que houvesse prejuízos para a
assistência prestada ao paciente.
Com intuito de avaliar a adequação do instrumento de coleta de dados aos objetivos
propostos, enviamos por endereço eletrônico o instrumento para 15 trabalhadores de
enfermagem, sendo 10 enfermeiros e 5 técnicos de enfermagem, escolhidos de forma
intencional, com tempo de formação entre 5 e 20 anos, que já vivenciaram o uso da
automedicação, sendo então discutidos e adequados os questionamentos pertinentes.
3.6 Categorização e análise dos dados
Detemos-nos da técnica de Análise de Conteúdo, que são um conjunto de técnicas
de análise das comunicações visando obter através procedimentos sistemáticos e objetivos,
a descrição do conteúdo das mensagens, com indicadores que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção e recepção de mensagens59.
Para ordenação e organização do material empírico produzido nas entrevistas
utilizamos o processo metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, que tem suas
bases na Teoria das Representações Sociais, possibilita organizar o conjunto de discursos
verbais emitidos por um dado conjunto de sujeitos sobre um dado tema 57.
Para proceder à organização, utilizamos as quatro figuras metodológicas do DSC,
as expressões-chave (ECHs), as ideias centrais (ICs), a ancoragem (ACs) e o discurso do
sujeito coletivo.
A primeira se refere a pedaços contínuos ou descontínuos da fala que revelam a
essência do conteúdo de um dado fragmento que compõe o discurso ou a teoria
subjacente; a segunda são expressões linguísticas que descrevem de maneira mais sintética
e precisa o sentido, ou o sentido e tema de cada conjunto homogêneo de ECHs 57.
A terceira é expressão de uma teoria, ideologia ou crença religiosa que o autor do
discurso adota e que está embutida no discurso como se fosse uma afirmação qualquer; o
quarto, uma junção ou soma de partes isoladas de depoimentos, de modo a formar um todo
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discursivo coerente, em que cada uma das partes se reconheça enquanto constituinte deste
todo e este como constituído por estas partes, expressando um posicionamento próprio,
distinto, original, específico frente ao tema em investigação 57.
Essas quatro figuras devem ser vistas cuidadosamente para gerar um resultado que
expresse uma representação real daquilo que foi pesquisado.
Para tanto, tivemos auxílio do software Qualiquantisoft 60 (QQsoft), desenvolvido
com base na teoria do DSC. O QQsoft é um grande banco de dados que auxilia na
arrumação dos resultados da pesquisa, destinado a facilitar a realização de pesquisas
qualitativas realizadas com a técnica do DSC. Nele é possível inserir variáveis sóciodemográficas, cadastrar os participantes da pesquisa, separar os entrevistados por grupos
distintos.
O programa recebe as entrevistas na íntegra e separa por cada questionamento. Ao
iniciar o instrumento de análise de discurso 1 (IAD1), observa-se toda a resposta extraindo
daí o suas expressões chaves e ideias centrais. Passa-se então ao painel de categorização,
onde analisamos as ideias centrais e expressões chaves, podendo gerar as categorias ao
qual se enquadram cada ECHs e ICs.
Após a categorização de todos os questionamentos, com o auxilio do instrumento
de análise de discurso 2 (IAD2), todas as ECHs são agrupadas, cabendo ao pesquisador à
formulação do DSC, que representa na primeira pessoa a voz dos entrevistados.
Com isso, foi realizada a análise individual de cada pergunta e posterior
categorização de temáticas surgidas nos discursos. Assim foram constituídas as tabelas
onde são mostradas essas categorias temáticas, e os discursos, com emergiram dos
fragmentos semelhantes das falas, tomando forma única, que é o DSC, o sujeito que fala na
primeira pessoa, como uma pessoa única.
Ao final, agrupamos os questionamentos em categorias analíticas, de acordo com o
contexto principal ao qual estavam ligados, que são:
1. Conhecimento sobre o uso: concepções e uso da automedicação;
2. Motivos para o uso da automedicação;
3. Valores referentes à automedicação.
3.7 Construindo o produto
As plataformas virtuais têm sido amplamente utilizadas como ferramenta de
pesquisa na saúde, como forma de reunir e unir dados visando melhorias na assistência
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prestada61. A informática facilita a integração dos dados, a informação e o conhecimento
para auxiliar profissionais e pacientes nos seus processos de decisão quanto ao cuidado nas
mais variadas áreas do conhecimento.
Na pesquisa em enfermagem, o uso da internet tem fornecido novos rumos que
facilitam e viabilizam sua atividade, pois têm como principais vantagens o custo menor em
relação aos estudos tradicionais, reduzindo o tempo gasto para entrevistas e busca de
dados; compartilhamento de projetos e validação de instrumentos de pesquisa com o meio
acadêmico de forma imediata; uso de ferramentas de construção coletiva e acesso a grupos
mais vulneráveis ou de difícil acesso, como população carcerária, grupos culturais, entre
outros62.
Na estrutura de trabalho do INCA, utiliza-se da informática durante todos os dias
como meio de sistematizar a assistência. Dentro do Sistema Hospitalar de Informação,
concentra-se uma gama de aplicações que o usuário pode acessar, através de qualquer
computador da instituição, após realizar login no sistema.
Aí se encontra as ferramentas Absolut, responsável pelo fluxo de pacientes dentro
da instituição, sua admissão, alta e transferências internas. O Paccs Web gera visualização
de exames de imagem, o prontuário eletrônico ALLERT permite o registro das informações
clínicas e históricos dos pacientes, assim como pedido de exames de imagens, registro de
sinais vitais e neste prontuário é realizada a evolução diária de todos os pacientes
internados.
A ferramenta denominada Intranet é o portal web de maior utilização no INCA.
Está presente em todas as unidades e pode ser acessado de qualquer HC, sendo
disponibilizado inclusive por meio de ferramenta externa, para uso em computadores fora
do INCA.
Na Intranet são realizadas as aplicações clínicas, como prescrições e seus
aprazamentos, pedidos de exames de imagem e laboratoriais, consulta de resultados de
exames e consulta de pacientes, sendo responsável também para aplicações
administrativas, que englobam as avaliações de desempenho, acesso as plataformas
SISPLAN para requisição de insumos, agendamento de auditório, entre outros.
A Intranet também é responsável por um banco de informações que incluem a
Saúde do Trabalhador, definições sobre riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos,
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dicas de saúde e segurança no trabalho, programas de auxílio à saúde do trabalhador, como
mostram as figuras a seguir:
Figura 1: Intranet INCA

Fonte: INCA
Figura 2: Intranet Inca

Fonte: INCA
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Propomos a possibilidade de inclusão das informações sobre automedicação e
automedicação responsável como uma forma de auxiliar o profissional na manutenção de
hábitos seguros e saudáveis em relação a esta temática, para as plataformas internas e
externas ao INCA.
Como estratégia de comunicação a ser utilizada, temos a criação da campanha “Não
silencie a sua dor”. Nesta, desenvolvida com a participação do DISAT e do serviço de
Educação Permanente, para uma mobilização em prol da saúde, com palestra e utilização
de folders explicativos sobre a automedicação responsável.
Foi efetuada a criação de perfil em rede social de grande circulação, para divulgar
artigos, textos e vídeos que estejam relacionados à automedicação, podendo este se tornar
um fórum online para tratar de questões educacionais sobre o tema.
Foi enviada proposta de inclusão na plataforma Intranet do INCA, nas áreas
relativas à saúde do trabalhador, informações sobre uso seguro da automedicação, podendo
ao ser aceito permanecer disponível para todos os trabalhadores do Instituto Nacional de
Câncer.
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
As entrevistas ocorreram durante o período de trabalho do profissional, em
momentos que não trouxeram prejuízos à assistência de enfermagem. Vale ressaltar que
apesar da estrutura do CTI fornecer uma sala de reuniões, muitas vezes tivemos que
utilizar a copa ou o quarto de descanso por serem os únicos disponíveis. Os trabalhadores
do serviço noturno foram também entrevistados à noite, no início do seu plantão, que é um
pouco mais agitado e corrido, pois é comum pacientes chegarem de cirurgia em horários
próximos à passagem de plantão e essas equipes contam com número reduzido de pessoal.
Ouve um pouco de dificuldade na coleta das entrevistas, visto que os trabalhadores
têm o hábito de trocar com seus colegas o dia de plantão, ocasionando desencontros entre
este e o pesquisador, estendendo o período de coleta de dados.
O uso da automedicação é vista como um problema multidimensional, não bastando
considerá-lo como sendo apenas do profissional e do medicamento. É necessário
considerar a relação de ambos, incluindo os aspectos de valores, crenças, relações sociais,
econômicas, incluindo o trabalho.
A presença de riscos ocupacionais, exposição a agentes estressores, deficiência de
recursos humanos, a multiplicidade de empregos, cargos e funções são fatores que têm
impactado a qualidade do trabalho desenvolvido e da própria qualidade de vida do
trabalhador, e levando este trabalhador de enfermagem a agregar ao seu estilo de vida a
prática da automedicação.

4.1 Perfil dos sujeitos da pesquisa
A pesquisa contou com 25 trabalhadores de enfermagem gerando um total de 6
horas, 59 minutos e 58 segundos de entrevista. Os entrevistados apresentavam as seguintes
características: 72% eram do sexo feminino, com idades que variam de 26 a 62 anos, sendo
28% entre 36 e 40 anos e 24% de 26 a 30 anos; 46% afirmam ser brancos, 36% pardos,
12% negros. Quanto a situação conjugal 56% são casados, 60% possuem filhos, 44% dos
entrevistados tem renda salarial entre 11 e 14 salários mínimos e 36% entre 8 e 10 salários
mínimos.
Em relação à situação funcional, 7 trabalhadores são enfermeiros e 18 trabalham na
função de técnicos de enfermagem. A formação profissional mostra que 44% possuem
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especialização enquanto 40% possuem curso técnico como a maior formação. Quanto ao
tempo de trabalho em enfermagem, 36% tem mais de 20 anos na profissão, 44% trabalham
neste hospital entre 3 e 6 anos e 48% trabalham no CTI entre 3 e 6 anos. Os trabalhadores
do período diurno foram 64%, sendo que 56% ainda trabalham em mais 1 local na
assistência em enfermagem e 12% trabalham em mais 2 locais. Vemos de acordo com a
Tabela 1 os dados gerais dos participantes da pesquisa.
Tabela 1: Descrição dos participantes da pesquisa, RJ 2013 (n=25)
Variáveis

n

%

Masculino
Feminino

7
18

28%
72%

26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
Maior que 50

6
3
7
4
1
4

24%
12%
28%
16%
4%
16%

3
9
12
1

12%
36%
48%
4%

14
2
9

56%
8%
36%

15
10

60%
40%

10
8
4
1
1
1

40%
32%
16%
4%
4%
4%

1
1
9
11
3

4%
4%
36%
44%
12%

2
7
6
5
4
1

8%
28%
24%
20%
16%
4%

10
3

40%
12%

Sexo

Idade

Raça
Negra
Parda
Branca
Amarela
Situação Conjugal
Casado
Divorciado
Solteiro
Filhos
Sim. Quantos
Não
Religião
Católicos
Evangélicos
Espíritas
Candomblecista
Test. Jeová
Deísta
Renda Familiar
Até 5 salários mínimos
Entre 5 e 7 salários mínimos
Entre 8 e 10 salários mínimos
Entre 11 e 14 salários mínimos
Mais de 15 salários mínimos
Quantas pessoas dependem da renda familiar
1
2
3
4
5
6
Maior formação profissional
Curso Técnico
Graduação
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Especialização/Residência
Doutorado
Tempo de trabalho em enfermagem
Até 5 anos
6 a 10 anos
11 a 15 anos
16 a 20 anos
Maior que 20 anos
Tempo de trabalho neste hospital
Até 2 anos
3 a 6 anos
7 a 10 anos
11 a 15 anos
Maior que 15 anos
Tempo de trabalho neste setor
Até 2 anos
3 a 6 anos
7 a 10 anos
11 a 15 anos
Maior que 15 anos
Horário trabalho neste hospital
Plantão diurno
Plantão noturno
Diarista
Trabalha em assistência de enfermagem em outro local
Não
Sim, 1 local
Sim, 2 locais
Possui alguma doença
Não
Sim
Usa no momento algum medicamento prescrito
Não
Sim
E por conta própria (Automedicação)
Não
Sim

11
1

44%
4%

2
5
3
6
9

8%
20%
12%
24%
36%

4
11
3
2
5

16%
44%
12%
8%
20%

5
12
2
2
4

20%
48%
8%
8%
16%

16
7
2

64%
28%
8%

8
14
3

32%
56%
12%

10
15

40%
60%

7
18

28%
72%

2
23

8%
92%

A prática da automedicação é citada por 92% dos trabalhadores participantes da
pesquisa, visto que apenas 02 participantes disseram não tomar medicamentos por conta
própria. Os medicamentos mais utilizados são os analgésicos simples, seguidos pelos antiinflamatórios. Há também relato de uso de ansiolíticos, antidepressivos e antibióticos,
medicamentos que necessitam de retenção da receita nas farmácias e drogarias que são
vendidos.
Quadro 2: Medicamentos consumidos
Medicamento

n

%

Analgésico

21

51,21

Anti-inflamatório

7

17,07

Anti-ulceroso

2

4,88

Antidepressivo

2

4,88

45

Ansiolítico

3

7,32

Vitamina

2

4,88

Anti-hipertensivo

1

2,44

Fitoterápico

1

2,44

Descongestionante nasal

1

2,44

Pomadas

1

2,44

Total de consumos
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4.2 Os depoimentos na voz dos sujeitos da pesquisa
As respostas advindas dos questionamentos emergiram categorias diferenciadas,
que se complementam trazendo sentidos ao tema abordado. Na construção do DSC, foram
analisadas exaustivamente cada expressão chave e suas ideias centrais. Em cada questão,
que são apresentadas juntamente com a frequência em cada resposta, nota-se que é possível
haver mais de uma ideia central, dotada de suas expressões chaves, que dá origem a um
novo discurso dentro de um mesmo questionamento.

Tabela 2: Pergunta 1, RJ 2013 (n=25)
Perguntas
1) O que você entende sobre
automedicação?

Categorias
A- Tomar medicação sem prescrição

n
16

%
64,00%

B - Tomar medicação por conta própria

9

36,00 %

Total de respostas da pergunta

25

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Automedicação é a pessoa tomar a medicação sem ter a prescrição médica, eu
pego e tomo independente de eu ter ido a uma consulta médica ou não. É quando a pessoa
utiliza de qualquer medicamento, indiscriminadamente, sem a orientação médica, sem que
o médico tenha prescrito. A pessoa toma qualquer remédio sem consultar o especialista.
Você faz uma escolha do medicamento e vai e toma a medicação, até porque pelo fato de
você trabalhar dentro da área de saúde e ter conhecimento de medicamentos, sem que ela
vá ao médico pra que ela possa se orientar e sem uma prescrição por escrito, assim, que
entenda a medicação exata que vai combater o teu problema.”
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Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Você toma por conta própria, pelo seu conhecimento, sem nenhum respaldo legal
da parte médica. Você usa um medicamento que você julga teoricamente saber qual é o
efeito desejado. E que você julga que não vai ter efeito colateral nenhum, às vezes você
nem sabe o efeito colateral que a medicação pode ter, mas ela sabe que aquilo pode dar
alguma melhora na dor e resolve se medicar, fazer uma coisa da sua cabeça, que ninguém
prescreveu, porque é bom. Eu faço quando eu tô com dor, quando eu to sentindo alguma
dor, ou alguma coisa eu me automedico, não vou procurar médico pra isso.”
Tabela 3: Pergunta 2, RJ 2013 (n=44)
Perguntas
2) Quais os medicamentos que
na sua opinião podem ser
usados para se automedicar e
quais não podem?

Categorias
A - Nenhum medicamento deve ser
utilizado para automedicação

n
8

%
18,18%

B - Apenas medicações simples, como
analgésicos, antitérmicos e pomadas
devem ser usados como automedicação

14

31,82%

C - Medicamentos em geral como antiinflamatórios, antibióticos, drogas
psicoativas e anti-hipertensivos não devem
ser usados como automedicação

16

36,36%

D - Anti-inflamatórios também podem ser
usados para automedicar.

3

6,82%

E - Todos os medicamentos podem ser
usados como automedicação

1

2,27%

F - Medicamentos que não precisam de
receita médica podem ser usados como
automedicação

1

2,27%

G- Antibióticos podem às vezes servir
como automedicação

1

2,27%

Total de respostas da pergunta
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Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Na realidade nenhum deveria ser usado como automedicação né, tudo o que a
gente usa deveria ser prescrito né. Entendo que qualquer tipo de medicação, seja ela mais
simples que a gente acha, pode trazer danos irreversíveis. Na realidade não deveria usar
nada sem prescrição médica. O certo mesmo é nenhum, a gente faz mas o certo mesmo é
nenhum. E, eu acho que assim, você quando tá se automedicando eu acho que você tá
fugindo um pouco a maneira de como você tem que tratar um tipo de doença. As classes de
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medicamentos devem ter um controle por prescrição... até os não controlados
legalmente... podem acarretar algum dano se tomar a dosagem errada.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Ideal é você não usar nenhum como automedicação, mas acaba que as pessoas
usualmente usam analgésicos, antitérmicos, o medicamento você usa uma vez, você viu
que aquilo faz efeito, quando você tem os sintomas parecidos você acaba retornando o
uso. Quando a gente tem uma gastrite, uma dorzinha assim e agente "faz" uma ranitidina,
um omeprazol. É um tipo de medicamento que você pode usar como automedicação. O
paracetamol, alguns tipos de analgésicos. Tópico, uma pomada, para uma dor, uma
luxação. Eu não gosto de sentir dor. Vai piorar e eu tenho que trabalhar. De tanto eu
tomar lá em casa já tem uma farmácia. Se você se automedica, eu acho que você esconde
um pouco várias patologias que você pode estar tendo. Eu acho que pode ser utilizado é
um analgésico, um antitérmico, caso já saiba que não tem alergia, mesmo assim é pra uso
esporádico sabe.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“Antibióticos e os psicotrópicos não podem né, remédios controlados. Eu concordo
em ninguém fazer automedicação, embora eu faça, mas psicotrópico é muito complicado
de você se automedicar. O anti-hipertensivo e calmante, não podem ser usados
aleatoriamente não. Nunca, de jeito nenhum. Não deve ser usadas medicações de risco,
remédios que poderiam estar te causando alergia, remédio para pressão é perigoso! Não
deve ser usado, mas eu uso. Porque quem trabalha em hospital pode ter uma facilidade de
solicitar a prescrição ao médico. É só besteirinha mesmo que eu uso.”
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“Alguns anti-inflamatórios podem. Remédios controlados não podem ser utilizados.
Um analgésico, eu acho que a gente pode usar, até um anti-inflamatório, não mais do que
isso, porque assim até anti-inflamatório a gente toma, analgésico assim, tipo novalgina,
tilenol, um rinossoro, que é sal no nariz.”
Discurso do Sujeito Coletivo – E
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“Todos os que estão ao seu alcance na farmácia e você puder comprar na
farmácia, tá ao seu alcance pode ser usado. Não tem controle.”
Discurso do Sujeito Coletivo – F
“Geralmente eu faço automedicação, mas de um remédio que eu já fiz uso, que já
foram prescritos em alguma situação eu acabo reutilizando. Geralmente as medicações
não controladas, as de fácil acesso para a maioria da população, geralmente as de fácil
acesso, as que não precisam de retenção de receita nem receita especifica.”
Discurso do Sujeito Coletivo – G
“Só analgésicos mesmo, até antibiótico dependendo do caso.”

Tabela 4: Pergunta 3, RJ 2013 (n=40)
Perguntas

Categorias

n

%

3) Quais os valores positivos
e os valores negativos em
relação à automedicação?

A - A automedicação é uma prática negativa

11

27,50%

B - Automedicação pode ser positiva

20

50,00%

C - Apesar de positivo, automedicação pode

9

22,50%

causar danos
Total de respostas da pergunta

40

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Assim, quem se automedica é a gente mesmo, pode tomar uma medicação que não
tem nada a ver com o que a gente tem. Positivos não. Porque você pode tá gerando um
malefício maior que um benefício, qualquer automedicação é danosa a saúde. Você tem é
que ir ao médico. Na verdade eu acho que automedicação é sempre negativa. Até no
simples analgésico como a dipirona, eu acho que é negativo. Então eu acho que a
automedicação eu acho que só traz mesmo problemas. Tá errado, eu acho. A gente faz,
mas tá errado. Se você desconhece este tipo de alergia você pode estar se prejudicando né,
causando uma reação que pode te prejudicar. E o ponto negativo é que às vezes a pessoa
acha que tá tomando e fazendo um bem pra ela, e às vezes ela não tem entendimento, acha
que vai fazer o bem e acaba fazendo mal. Você confunde a doença que você vai tratar, um
sintoma você pode ter várias coisas. E por fazer a automedicação por tanto tempo você
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pode tá com uma coisa que não é tão grave e pode se agravar devido ao tempo
prolongado.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Positivos talvez que você resolve o seu problema, sem precisar encher mais as
emergências dos hospitais, tipo, você está com uma dor de cabeça, eu acho válido, mas
você não vai no médico por causa de uma dor de cabeça. Eu vejo como positivo, quando
você se conhece, é positivo por você estar se aliviando a sua dor. É bom, a gente ouvi
muita coisa em relação a isso. Levando em conta que o outro está tendo ou tem algo
parecido, ai ele se acha no direito de indicar e a pessoa que está passando por aquilo de
tomar. É o alívio da dor, se você não tiver um médico e você já conhece a medicação, eu
sou a favor de você se automedicar. Numa situação às vezes de emergência, e você tem o
conhecimento da droga, facilita um pouco pra você evitar procurar um serviço de saúde
as vezes sem necessidade. Vou realmente perder tempo, vou onerar ao serviço e não vai
ser muito diferente, você ter acesso ao médico demanda tempo, você tem que se ausentar
do seu trabalho. Eu fico logo boa, não fico sentindo dor. No caso de uma dor de cabeça
pode ser o alívio, pensando pelo lado positivo, às vezes você não tem o acesso fácil a esse
tipo de atendimento, então acaba se automedicando. Ultimamente tem sido muito
complicado o acesso da população a hospitais públicos né, então pra mim a
automedicação resolve a minha vida. Ai quando eu vejo que eu não to dando conta, eu vou
no médico. Eu vejo a automedicação como uma saída, eu resolvo. Eu já tomei essa
medicação, essa medicação foi boa pra mim, resolveu a minha situação, meu problema
sumiu, nesse caso é positivo. Eu que como sou um profissional da área da saúde... poder
avaliar se um analgésico... eu posso fazer uso dele sem trazer nenhum dano. Acho positivo
porque é uma facilidade.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“Os pontos negativos numa visão geral, tipo, de qualquer medicamento, você
acaba mascarando certos sintomas, porque nenhuma dor é normal. De repente você pode
tomar uma coisa errada que pode te fazer mal e você não sabe. É ruim por causa dos
antibióticos, vê quantas bactérias tem aí, a pessoa não sabe o que tem e vai tomando o
antibiótico, vai criando bactérias multirresistentes. De ruim, eu vejo a questão da falta de
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conhecimento, quando a gente vai agregando conhecimento aí você vê que não deve ser
assim. As pessoas podem estar susceptíveis a eventos, a alguma complicação decorrente
da automedicação, ou seja, causando algum dano a saúde, você fazer uma intoxicação...
fazer uma superdosagem, né!”

Tabela 5: Pergunta 4, RJ 2013 (n=29)
Perguntas

Categorias

n

%

4) Para você, como considera

A- Automedicação na minha vida é negativa

11

37,93%

B - Automedicação na minha vida é positiva

16

55,17%

C - Dependendo da situação pode ser bom ou ruim

2

6,90%

a automedicação na sua vida?

Total de respostas da pergunta

29

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Pra mim não é positivo, enfim, é mais problemas com certeza. Muito mais
negativos, muito mais negativos, eu acho que tem determinadas pessoas e determinados
comportamentos que as pessoas adotam principalmente por conhecer, principalmente
assim as pessoas da área de saúde, por conhecer os medicamentos acham que eles podem
ser empregados pra si próprio e às vezes, muitas vezes são empregados da forma errada.
Eu considero que seja negativo sim, não digo que eu não faça mas eu considero que seja
negativo sim. Então, eu não vejo nada de positivo, eu acho que é tudo negativo, porque
pode dar certo, mas pode não dar, então, eu acho sempre negativa a automedicação, como
eu acho que posso tá com uma infecção e achar que posso tomar o antibiótico tal quando
a indicação do antibiótico não é aquele é outro antibiótico. Eu não teria segurança de
tomar medicação do qual eu nunca tomei, negativo seria em algum evento ou efeito que
possa acarretar. As vezes não tem nada haver, eu tava me sentindo mal e não tinha nada
ver, se eu fosse tomar o que eu ia tomar.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Me ajuda. Não necessariamente vou precisar ir a um médico, uma consulta que
ele vai me prescrever. Vou ganhar tempo. Facilita, né, eu considero um benefício, eu me
conheço, já tive o episódio de ir no médico, e ele já passou a medicação e fiquei curado. É
positivo, sim. No caso de emergência, ai nem sei se justifica, mas vou acabar fazendo,
para resolver a situação até poder procurar recurso, né vou fazer sim. Se eu estou
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sentindo dor, se eu to sofrendo. Hoje eu não tomei ainda, to aqui me arrastando mas vou
tomar. Na minha vida o que me facilita é isso, é conhecer os remédios, que eu já uso há
alguns anos. Eu não precisar ir pra uma emergência e muitas vezes não vai resolver o meu
problema então eu já sei o que eu posso usar sem procurar um serviço. Porque em algum
momento na minha vida algum médico prescreveu essa medicação e ai eu tenho segurança
prá tomar, então positivo é nesse caso, é a praticidade, é satisfatório, porque muitas
coisas a gente já conhece. A gente trata sempre o que é imediato, momentâneo. Tem dado
certo comigo. Me facilita bastante, um analgésico que eu to acostumada a tomar, que eu já
faço o uso há muito tempo quando eu tenho dor de cabeça, eu não vejo um ponto negativo
quanto a isso. Minha dor passa, resolveu.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“Se você toma e aliviou a sua dor, não é de tudo ruim, mas você tem que tratar a
causa da dor. Tem sua parte boa e sua parte ruim. Acho que tudo tem o bom e o ruim.
Dependendo do momento e da situação é bom. Hoje em dia por eu conhecer tanto, lidar
tanto com medicação e conhecer muito os efeitos e essas coisas eu sou um pouco mais
criteriosa.”

Tabela 6: Pergunta 5, RJ 2013 (n=46)
Perguntas

Categorias

n

%

5) Na sua visão, o que leva

A - Conhecimento advindo da profissão

15

32,61%

B - Facilidade em obter o medicamento

6

13,04%

C - Falta de tempo por excesso de trabalho

12

26,09%

D - Falta de confiança no profissional médico

2

4,35%

E - Praticidade

3

6,52%

F - A dor e o cansaço

4

8,70%

G - Prática cultural

1

2,17%

H - Medo do diagnóstico

1

2,17%

I - Descaso com a saúde do trabalhador

1

2,17%

J - As propagandas de medicamentos

1

2,17%

os

trabalhadores

enfermagem

a

de
se

automedicar?

Total de respostas da pergunta

46
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Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Porque ele trabalha com a medicação e ele conhece as prescrições, ter um
conhecimento assim um pouco maior dos medicamentos, mas sabe que ah se eu tomar x
coisa sabe que vai melhorar para y coisa porque eu já vi no paciente. A vivência com
medicação, com médicos e com prescrição médica, e aí você acaba vivenciando... você faz
no dia a dia com médicos e com pacientes, e ai você acaba tendo uma experiência de para
quê serve as medicações... o profissional de enfermagem tenha mais essa prática por conta
disso, já conhece os sinais e sintomas, pelo fato de conhecer um pouco o mecanismo de
ação das drogas, ele acha que vai ser viável pra ele tomar naquele momento, entendeu?
Acha que vai poder resolver o problema e só vai procurar o médico realmente se...em
ultimo caso. Somos profissionais da área da saúde e de certa forma temos conhecimento
em relação aos efeitos de algumas medicações. A gente tem uma rotina diária no nosso
trabalho de administração medicamentosa... faz parte da nossa rotina né. O conhecimento
da patologia e do medicamento que me levou a automedicação, ele está acostumado a
usar o medicamento.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“O acesso fácil que eles têm a medicação, é a facilidade, de ter o medicamento
sempre próximo dele, muito fácil, específico do trabalhador de enfermagem, muito
próximo dos remédios, né. Ele pega ali, tem sempre na gaveta, muitas vezes sem controle,
é fácil. Porque o controle muitas vezes não tem né, está sempre perto dele, então é essa
facilidade, porque muitos hospitais ainda não têm a dispensação dos medicamentos pra
cada paciente, então o profissional acaba tendo um acesso maior a esses medicamentos.
A farmácia, você vai à farmácia, ah, eu quero um remédio, isso facilita.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“Assim, o que leva também nós profissionais da saúde a realizar automedicação é
muitas vezes uma carga horária de trabalho do qual, como falei antes, a gente não tem
tempo de ir ao médico para se consultar e até ter certeza que aquela medicação no caso
está sendo adequada. Então eles querem resolver logo o problema deles porque não tem
tempo de ir ao médico. Falta de tempo né, e ai vai e faz, acaba se medicando né. Você
trabalha demais... ou tem aquela consultazinha de corredor, eu acho que isso é errado.
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Tem muito médico que passa, ai o outro chama: Olha doutor, pode passar um remedinho
aí? A bem pouco tempo atrás estava com gastrite ai eu tomei os remédios porque eu não
tinha tempo de ir no médico. Ai quando eu consegui ir ao médico, ela mandou parar o
medicamento e fazer endoscopia. Fiz, peguei o resultado e não levei pra ela. Falta de
tempo pra procurar algum tratamento de tanto que trabalha. Você vive uma vida
atribulada e que você tem um monte de compromissos, você trabalha em regime de
plantão e que você não vai né de repente deixar um furo no seu plantão pra poder você tá
indo num médico, ai você acaba se automedicando. Essa coisa da correria, muitos
empregos, vai e vem, eu vou perder tempo, vou enfrentar fila, vou perder duas três horas
para ir no médico se eu posso resolver em casa. Poupar tempo pra fazer as outras coisas
que você acha mais importante que a própria saúde. É um fator que contribui, mesmo. Ele
vai ali, pega o medicamento e pronto.”
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“A falta de confiança no médico. A gente trabalha com eles e vê todas as besteiras
que eles fazem, então a gente não confia. Hoje em dia você marca uma consulta e demora
3 semanas para ir ao médico.”
Discurso do Sujeito Coletivo – E
“Então eu acho que a gente usa mais pela praticidade mesmo, me ajuda em
otimizar o meu tempo, e não precisar ir até o gastro, não gastar mais dinheiro na
consulta. Eu não vou sair da minha casa porque eu to com uma dor... mas dentro de um
limite de simplicidade.”
Discurso do Sujeito Coletivo – F
“Acho que é isso, pra fugir da dor, do cansaço. É tentar... um refugio né? Tem que
dormir então vou tomar os controlados... percebo muita gente que usa, muita, muita. É, eu
fico só me controlando, meu Deus isso não pode acontecer comigo. E elas relatam assim
que no inicio não precisava mas que agora... E o profissional de enfermagem também ele
convive com a dor muitas vezes, e é muito ruim você trabalhar com dor, com esse
incômodo, então você acaba abrindo mão e fazendo a automedicação. Eu preciso
trabalhar, estou sentindo dor, mas não posso deixar de trabalhar, eu acho que pode ser
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um motivacional. Muitas vezes eu mesmo chego aqui e estou com dor de cabeça ai eu já
tomo uma dipirona antes de começar meu turno de trabalho, porque eu não vou conseguir
me concentrar no plantão se estiver com dor.”
Discurso do Sujeito Coletivo – G
“Eu acho que são os mesmos que levam a população a se automedicar. Eu acho
que a gente tem uma cultura no Brasil da automedicação. Então é uma cultura que te
estimula a você se automedicar. Ai fica complicado, as pessoas consomem mesmo, vários
motivos, começando pela cultura de estímulo à automedicação.”
Discurso do Sujeito Coletivo – H
“Vejo que até mesmo medo de doença, porque à medida que você procura um
médico, um especialista, que você vai procurar o porquê daquilo.”
Discurso do Sujeito Coletivo – I
“Porque você é feito como um escravo, você vem, você trabalha e como você tá se
sentindo mal não interessa, o que interessa é que você venha. Não interessa nem o tipo de
qualidade de serviço que você tá produzindo. Interessa o número e ai é que você se
automedica.”
Discurso do Sujeito Coletivo – J
“A gente tem propaganda, né, estimulando a automedicação. Aqui você é
estimulado a comprar, consumir, e ai vem escrito embaixo e falam rapidinho, se
persistirem os sintomas, coisa e tal, tudo muito rápido, né.”

Tabela 7: Pergunta 6, RJ 2013 (n=31)
Perguntas
6)

Há

relação

entre

trabalhar em enfermagem e

Categorias

n

%

A - Trabalhar na enfermagem influencia na

10

32,26%

2

6,45%

prática da automedicação

se automedicar?
B - A facilidade de acesso ao medicamento pela
enfermagem influencia a automedicação
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C - A experiência com o medicamento pela

12

38,71%

D - Não há relação, pois é uma prática comum

4

12,90%

E - A facilidade da enfermagem obter o

2

6,45%

1

3,23%

enfermagem influencia a automedicação

medicamento está relacionada à automedicação
F - Não há relação entre trabalhar na
enfermagem e se automedicar
Total de respostas da pergunta

31

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“O pessoal da enfermagem usa, por exemplo, quando a pessoa tem algum
problema, sente alguma dor... Normalmente se automedica mesmo né, até... isso em
consequência do trabalho. Porque quando eu "tô" de férias eu não uso, não preciso.
Voltei a trabalhar, descontrola tudo. To estressada, to cansada... Isso eu vejo, por essas
facilidades todas... depende de como a pessoa é, da carga horária que ela exerce, acho
que isso tem uma influencia sim. É o esforço que você faz, é o peso que você pega. Não
diria mentalmente, é o esforço físico. Mentalmente você dorme, penso assim eu, você
descansa, você melhora, mas a dor, pode não passar né, se você não tratar ela ou não se
automedicar.Tem profissões que são mais estressantes, e a enfermagem está entre as
quatro mais estressantes, né. Você fica mais seguro daquilo que você tá fazendo, se
automedica porque trabalha com enfermagem. As pessoas não querem trabalhar em um
só... com essa jornada muito grande... eu por exemplo penso assim, você tem que tá bem
onde eu estou... pra isso não me prejudicar no meu serviço, eu penso assim. Na
enfermagem a gente usa mais quantidade de medicamentos.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Com certeza. Acho que o excesso de carga horária que favorece ao estresse, que
favorece certos tipos de medicação... você tem uma facilidade de acesso... pela facilidade
de acesso experimentaram... E se viciaram pela facilidade de acesso. É muito... fácil
acesso né, quem é da enfermagem tem fácil acesso... conseguir uma receita de controlado,
conseguir receita de antibiótico sem fazer um exame.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
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“É, acho que, tem muitos que tomam remédio... não vou perder meu tempo pra
prescrever isso que eu já sei que ele vai prescrever. Ao profissional de enfermagem, está
muito diretamente ligado a isso, né. O fato de trabalhar, de lidar com isso no dia a dia,
deixando ele mais confiante... Pelo fato que você tem contato direto com isso, digamos
assim, da facilidade, e de você achar que você conhece algumas coisas em relação ao
medicamento. Eu não vou indicar pra ninguém, nem mesmo pra mim uma tinta boa de
cabelo ou sei lá, qualquer coisa que eu não esteja dentro da área entendeu? Quanto mais
você conhece a droga e a diversidade de medicamentos... ai mais que você acaba
realmente usando né. Porque você tem mais acesso, você tem mais conhecimento,
realmente a gente que é profissional de saúde, enfermagem, tem mais, acho que tem mais
essa coisa de fazer essa automedicação. É a facilidade, o conhecimento, entendeu... ele
entende, tem muito mais conhecimento que a pessoa comum... Dá pra ele uma segurança e
faça com que ele demore um pouco pra ir num médico. Se não fosse da enfermagem não ia
saber. Então é relação de trabalhar na enfermagem e saber o que usar. Ela pega
experiência, já sabe pra que serve cada coisa. É como o chá. Acaba que a gente vira meio
índio, já está acostumado a usar... se isso serve pra ele, pra mim também serve. Às vezes
da certo né. E a gente ainda tem acesso a nome de outras drogas né, não é só aquela que
qualquer um conhece. Devido à enfermagem ser uma profissão que lida diariamente com
remédio... isso facilita o acesso e o conhecimento.”
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“Vejo sim. A questão da experiência. Não apenas do trabalhador, mas um hábito
do cotidiano. É geral. Todo mundo faz, todo mundo tem pouco de médico e louco, eu acho
que qualquer pessoa se automedica. Eu conheço gente que não trabalha em enfermagem
que se automedica e ainda prescreve pros outros.”
Discurso do Sujeito Coletivo – E
“Você chega pro colega e diz: Pô, to precisando de um diazepan. Ele vai lá, vai
prescrever e você vai comprar, então essa facilidade de você conseguir até os controlados
ajuda muito você se automedicar... então se vai pro colega e pede Rivotril, isso acontece
muito. Tem facilidade de encontrar o remédio também, porque está disponível, e essa
disponibilidade pode facilitar, entendeu.”
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Discurso do Sujeito Coletivo – F

Tabela 8: Pergunta 7, RJ 2013 (n=26)
Perguntas
7)

Você

relacionaria

automedicação

no

a

Categorias

n

%

A - Trabalhar a noite leva a automedicação

3

11,54%

B - Os trabalhadores de enfermagem se

16

61,54%

3

11,54%

D - O trabalhador quer se cuidar

3

11,54%

E - O trabalhador tem medo de descobrir

1

3,85%

seu

cotidiano e seu trabalho em
enfermagem?

automedicam para descansar
C - Não relaciono a automedicação com o meu
trabalho

doenças
Total de respostas da pergunta

26

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Acho que as pessoas que trabalham a noite às vezes têm mais problemas... vai
descansar mal, ela não vai ter o sono completo, das horas necessárias, e ai no dia seguinte
de repente ela vai ficar muito agitada, tem muita gente, trabalhando a noite, que toma
remédio no outro dia que não vai trabalhar para poder dormir. Você tá sempre ligado
porque altera o padrão de sono e repouso a nossa rotina... você faz um plantão a noite fica
acordado até às três horas da manhã. Eu mesmo quantas vezes já tomei remédio pra
relaxar. É, acho que as pessoas da enfermagem tomam muito remédio mesmo, né...”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Quando a pessoa tem algum problema, ela vai usar uma medicação que ela
conhece. Normalmente se automedica mesmo né... isso em consequência do trabalho. O
fato da pessoa dar plantão estressante, chegar em casa, tá com dor de cabeça, com as
pernas doendo... vai tomar alguma coisa pra relaxar, nem que seja um chá de ervas, mas
vai tomar. Então eu relaciono sim a rotina do cotidiano, não só do serviço, mas a rotina
corrida eu relaciono sim a automedicação. Mesmo porque quando eu to em casa, eu to de
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folga não faço de automedicação nenhuma, eu saio de casa relaxada, tranquila. Mas por
conta do trabalho mesmo eu evito, mas já vi colegas contando aqui no trabalho que usam,
para dar uma relaxada, e tal. Eu nunca tomei lexotan, nem rivotril, nem nada, mas tem
muita gente que toma e já está até viciada nisto. Com certeza está ligada com o trabalho,
o estresse, a rotina, tudo relacionado ao trabalho. No dia que eu fiz muito esforço, peguei
peso, e eu senti que não tava passando bem, eu sai daqui, já fui sentindo dor no ônibus, eu
cheguei em casa, eu preciso tomar medicação, se eu quiser voltar a trabalhar amanhã.
Você vai e toma uma valerianazinha, um remedinho pra tentar relaxar... às vezes essa
sobrecarga no trabalho, meu corpo descompensa um pouco e ai o que que acontece, eu
aumento a dosagem desse remédio, dessa medicação pra poder me sentir melhor,
entendeu? Muitas vezes ao sair do plantão e chegar em casa eu to com dor muscular, ai eu
acabo tomando um dorflex. O trabalho é um fator que pode estar associado à
automedicação sim, eu não quero sentir dor amanhã, então se eu acordar e tiver com dor
nas costas, eu vou tomar mesmo, porque eu quero passar o dia intero bem. No plantão que
eu dei aqui no domingo passado, caraça, eu saí daqui cheio de dor nas juntas. Era 7 horas
da manhã e eu tava quase pedindo uma cadeira de rodas... Eu falei: Jesus eu preciso de
um anti-inflamatório, porque eu não aguentava de dor, to sem conseguir andar e ainda
tinha um plantão de 12 horas, um remédio pra dor. Trabalham na enfermagem e tinha 2
empregos... O conhecimento que ela tinha daquilo ela já colocava em prática ali mesmo e
ela mesmo se automedicava. A gente já conhece muitos colegas que usam medicamentos
controlados porque dizem que trabalham muito, porque ficam cansadas e não conseguem
dormir. Pra eu vir trabalhar, eu tenho que tomar o remédio então eu já to tomando todo
dia porque eu já to num nível alto de estresse, eu vim com o rivotril meio comprimido, de
tarde eu tomei outro. Então eu preciso do remédio pra poder trabalhar. A gente da um
plantão aqui super estressante, rala pra caramba. Chega no dia seguinte to em casa, meu
dia de ficar descansando... to todo moído, todo quebrado... vou tomar um negócio. Um
lexotanzinho só pra relaxar, pra ficar melhor, porque trabalhei demais. Por conta do
trabalho, cansaço, estresse, pra dar uma relaxada. Nós sofremos uma ação diária que
ataca nosso sistema nervoso, nosso psicológico, nosso emocional. É uma doença que
progride muito rápido e as pessoas são depressivas, desesperadas, e isso acaba afetando a
gente também. A carga psíquica é muito grande, absurda. Extremamente danosa, a gente
convive com paciente vivo morto né.”
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Discurso do Sujeito Coletivo – C
“Eu nunca precisei passar por essas coisas, no meu dia a dia. Se eu falar que não
fico cansada, também não vou falar porque estaria mentindo... ter que tomar um relaxante
por causa do meu trabalho, não. Às vezes vejo os colegas de trabalho, a gente dá um
banho, ai fica, ai to com dor, isso, aquilo, não tenho isso não. Eu prefiro ter o desgaste
físico né, o que você já tá habituado, sabe que vai ter, do que recorrer a algum tipo de
medicação... eu até uso se eu tiver sentindo alguma coisa, uma coisa mais patológica, tipo
uma dor de cabeça. Só em caso tiver com muita dor, ai sim eu realmente eu faço uso de
remédios mais conhecidos, mas em caso extremo.”
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“Se você chega em casa cansada, sobrecarregada, e vai se automedicar, se não
muda seus hábitos, vai continuar da mesma maneira. Tem que procurar a causa. Existe
uma carga psíquica que leva não a fazer uso de medicações, mas de querer se cuidar mais,
procurar mais. Então, automedicação pra mim é positiva quando usada de forma
esporádica. Se tem uma situação que me afeta diariamente ou frequentemente é caso de
procurar um acompanhamento melhor.”
Discurso do Sujeito Coletivo – E
“Eu acho que, acaba que pra gente da saúde, da enfermagem, vendo tanta coisa no
ambiente hospitalar, vai ver que quanto menos você procurar, melhor. Aí se automedica.”

Tabela 9: Pergunta 8, RJ 2013 (n=26)
Perguntas

Categorias

n

%

8) A automedicação pode

A - A automedicação contribui para o bem estar

8

30,77%

B - A automedicação não contribui para o bem

9

34,62%

6

23,08%

contribuir para o bem estar
do

trabalhador

de

enfermagem?

estar
C - A automedicação contribui para o bem estar
mas pode causar danos à saúde
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D - O bem estar da automedicação é incerto
Total de respostas da pergunta

3

11,54%

26

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Sim, pode... porque se não for isso vai piorar. A pessoa chega em casa estressada,
cansada, vai se automedicar e vai melhorar, tem o ponto positivo... fui lá na farmácia e
comprei, usei e vim trabalhar... foi benefício pra mim e pro serviço. É um aliado, ele se
sente bem sim. Eu faço e é bom pra mim... eu só tomo analgesia, você esta sentindo uma
dor, e toma um remédio e ele passa a tua dor... um alívio imediato sim... você já tem o
conhecimento, você já fez uso daquele remédio e sabe que não vai te fazer nenhum efeito
colateral.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Eu acho que não, eu acho que não. Porque a pessoa, ela acaba tomando, ai meio
que perdem o controle... o psiquiatra dela mesmo recomendava: você pode tomar cinco
rivotril SOS e no sexto rivotril tem que me ligar antes de fazer uso... eu não vejo nenhum
benefício, eu não acho que pode contribuir... mudar sua rotina e não tentar melhorar isso
com a automedicação. Ela acha que ta se ajudando mas... o psicotrópico, ela vai se
tornar dependente daquilo né?! Eu conheço muita gente da enfermagem que toma
diazepan e essas coisas... e depois fica dependente mesmo. Eu acho que ele se engana, né.
A pessoa fala que depois ela fica meio dependente daquilo, não é bem estar, sabe por quê?
Não está tratando a base, aquilo que realmente tem que ser. É um paliativo. Falso
positivo. Porque você dá uma acelerada no cérebro que não é natural dele naquele
momento, quando ele tá te pedindo um descanso, né! A partir do momento que ele se
automedica ele está se agredindo... ele tem direitos, a saúde, a assistência, a licença
médica para quando ele precisar se cuidar. Tá todo mundo totalmente descompensado...
muitas vezes você tá há vinte anos no setor dando patada em todo mundo, você não
aguenta mais tá ali... então o cara se automedica e vai fazendo como quer. Você faz, a
gente faz mas tá errado. Eu sou uma que não vou a médico, saio correndo dele. Tenho que
tá muito ruim.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“A medicação sim, mas como você está se automedicando você não vai ter o
controle... pode acabar fazendo o uso maior que o necessário. Não sei se bem estar.
Relaxa. Ele vivendo naquela carga de trabalho excessiva, de estresse, mas isso pode trazer
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um dano, né! Até dependência, vai tomar um diazepan, um lexotan, pode desencadear
outro problema, né. Tem gente que é muito fácil realmente viciar no remédio porque é
cômodo... o Rivotril que é famoso na nossa área porque te dar bem estar... mais
disposição pra você trabalhar amanhã né, pra você dormir bem... é muito complicado
porque as pessoas viciam, sentiu uma dorzinha... Então, temporariamente eu acho que
sim. Momentaneamente, ele vê que tá bem, beleza... Depois que aquilo virar um vício, ai
vai virar uma coisa complicada pra ela, porque ela acaba viciada em usar essas
medicações, porque dão sensação de bem estar pra ela. Contribui, né. Não é a maneira
mais certa mas contribui. A gente não quer investigar o motivo pelo qual você tá sentindo
uma dor. Você quer é passar a dor, acabar com aquela dor”.
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“Sei lá, isso é tão relativo... no primeiro momento você acha que aquilo ali foi
perfeito pro seu bem estar... mais tarde se você por exemplo tiver uma reação ou se você
tiver algum efeito contrário, aquilo tudo ai você vai até se auto censurar: pô porque eu fui
tomar aquele remédio... Você não procura um médico. Enquanto ta dando certo a gente
vai usando, tá sendo útil.”

Tabela 10: Pergunta 9, RJ 2013 (n=27)
Perguntas

Categorias

n

%

9) A automedicação pode

A - A automedicação não evita complicações

5

18,52%

B - A automedicação pode diminuir complicações

5

18,52%

C - A automedicação pode provocar danos à saúde

14

51,85%

D - A automedicação tem benefícios e malefícios

2

7,41%

E - A terapia não medicamentosa pode ser mais

1

3,70%

ajudar

a

evitar

complicações de saúde no
trabalho?

na saúde

eficaz que a automedicação
Total de respostas da pergunta

Discurso do Sujeito Coletivo – A

27
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“Não, acredito que não. Evitar complicação de saúde não. É o que eu falei, você
auto se medica e acaba mascarando certos sintomas que podem ser patologias... Vai te
dar aquele alivio momentâneo... quando você chega a tomar o remédio é porque alguma
coisa tá errada. Eu tomo e eu sei que passa naquele momento... pela praticidade, pela
comodidade, a gente vai se automedicando, né. Ai vai mascarando, né. Você tá sem
avaliação do médico, você não sabe que tipo de problema você tem.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Automedicação pode evitar a não piorar o que a pessoa tá sentindo, se a piora for
uma complicação, a resposta é sim, ela pode ajudar, acho que pode sim. Porque a minha
gastrite era leve e de repente se não estivesse tomando ela poderia passar de leve a uma
gastrite mais grave, né. Quando é o nosso tratamento a gente nunca tem tempo a gente
sempre coloca um obstáculo. Você vai esquecendo de você mesmo e vai se
automedicando.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“Acho que pelo contrário, ela pode trazer mais danos do que benefícios. O
problema continua. Acho que pode piorar... vê o Zé que fica ai tomando um monte de
remédio, mas não trata da coluna, adianta? O problema persiste né. Pode estar
diretamente contribuindo para cessar aquela dor naquele momento, mas indiretamente
pode estar contribuindo para um problema maior pra ele... Piora mais ainda, mascarando
até uma dor que poderia ser tratada antes que fique mais séria. Automedicação pesada,
tem gente que faz uso de antibiótico, de remédio pra dormir, psicotrópico, tem gente que
faz uso mesmo. Eu acho que acaba sendo prejudicial, a longo prazo ela pode ser um
complicador pra vida desse profissional. De repente até mais complicações. Eu acho que
ele gera as complicações. Eu to com alguma coisa me incomodando, tomei um analgésico,
e aquilo ali me deu conforto... prevenir complicação de jeito nenhum. Pode até causar
complicações. Na verdade ele trata o efeito do excesso de trabalho, não a causa, né.
Porque ele não vai estar indo atrás da causa... tem que evitar e procurar a resolver o
problema na base. A pessoa tá cansada, ela precisa fazer muitos plantões, e passa a fazer
uso de medicamentos controlados, aí já causa um efeito negativo, pode até complicar
mais... quando você vier a descobrir já pode estar com câncer, problema cardíaco. O uso
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indiscriminado ou além da indiscriminação do uso, desconhecimento da substância... pode
trazer prejuízo a saúde.”
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“Ela vai ser seu aliado só pra tirar a dor pra você trabalhar bem... Eu sei ali o que
diz a bula, mais ou menos o que ela é prejudicial, mas será que só aquilo ali é verdade?
Não sei, você vai ter alguns benefícios e malefícios que deveriam estar sendo controlados
periodicamente por um médico... eu me automedico, eu também me autoavalio. Então
periodicamente eu faço exames.”
Discurso do Sujeito Coletivo – E
“Devia fazer um exercício, um esporte, uma academia, uma terapia, um
relaxamento. Seria mil vezes melhor que a automedicação.”
Tabela 11: Pergunta 10, RJ 2013 (n=27)
Perguntas

Categorias

n

%

10) Você já vivenciou alguma
complicação pelo uso de
automedicação ou conhece
alguma ocorrência com
trabalhadores de
enfermagem?

A - Não tem relato de complicações

8

29,63%

B - Uso da automedicação sem conhecimento do

3

11,11%

C - Reações adversas a medicamentos simples

6

22,22%

D - O uso do medicamento controlado

6

22,22%

E - A influencia dos colegas de plantão

3

11,11%

F - A automedicação prolongada

1

3,70%

próprio organismo

Total de respostas da pergunta

27

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Não tive, desconheço ou não me contam. Nunca vivenciei isto com nenhum colega
de trabalho não.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
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“Eu tomei anti-inflamatório que, na verdade eu não sabia que eu tinha alergia...
que tive até que ficar internada; tomei buscopan porque todo mundo toma, e eu tive
hipotensão severa com buscopan... tomei, porque eu não tomava, tomei e diziam que é
bom; Já tomei um omeprazol uma vez, e ai fiquei toda empolada. Ai teve que chamar o
médico e ai fez hidrocortisona para poder melhorar.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“Eu tive alergia a dipirona... O evento ruim é exatamente isso, você pode se
sensibilizar; Eu usei tylenol e dipirona ao mesmo tempo e eu senti que os dois juntos não
fazem bem. Tive muita falta de ar; quando eu tomei digesan... Eu tava com uma dor no
estomago... vou tomar, nunca tive nada não... Caramba me deu um mal estar uma vontade
de correr que nunca mais tomei... uma medicação boba né, boba; eu fiz uso de antiinflamatório, um voltaren... sei que acabei fazendo uma úlcera... tive que tratar depois,
tive uma gastrite e que acabou virando uma úlcera; Ah já, quando eu usei bromoprida. Eu
fiquei alucinada... sudorese, sensação de desmaio, tonteira, agitada, taquicardia, fiquei
assim. Não sei o que era pior, se era o vômito ou se era a alucinação; já tive complicação
quando usei um suplemento mais forte durante a minha atividade na academia e eu fiquei
com sobrepeso... e por indicação de colegas da academia. Eu descobri que o meu mal
estar era associado à cafeína que eu tomava durante o dia no café normal, mais a super
dosagem que eu fazia pré-academia... isso começou a me dar taquicardia.”
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“Ela se automedicava com dormonid e ai ela teve um mal súbito no meio do
plantão... tava toda picada e foi ela mesma que injetava; Já vi gente que toma psicotrópico
e fica depois dependente né?! Depois não consegue parar e ainda tem que aumentar a
dose; Eu trabalhei com uma menina que ela fazia uso desses remédios, mas ela já até
faleceu, mas fatos assim as pessoas não comentam muito comigo não; Conheço casos que
as pessoas já tentaram se matar, e morreu. A técnica chegou muito revoltada da vida, e aí
ela pegou o curare e se aplicou e morreu. O problema maior é a disponibilidade que tem,
tudo na mão; Eu já vi pessoas amigas que já morreram por conta de dependência, não foi
um, não foi duas, até no próprio setor, pela dependência química... ser encontrada no
setor, no banheiro com a seringa do lado; trabalhei com um rapaz que fazia uso de
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fentanil, ele dizia que relaxava, que era bom... não procurava atendimento porque não
tinha tempo... acabou fazendo uma insuficiência respiratória... ainda com a seringa no
braço, morto e a ampola de fentanil na pia. Teve outra que tinha a minha idade... ela fez o
dripping, puncionou a própria veia, e ligou lá pro hospital: manda a ambulância buscar o
meu corpo que estou me matando... ai intubou ela lá dentro da sala dela e trouxe ela... Ela
disse: eu queria me matar e eu peguei daqui da caixinha.”
Discurso do Sujeito Coletivo – E
“Eu tive uma experiência muito ruim com tylex... toma um tylex tu vai ver só como
tu vai melhorar... eu tava uma vez aqui no plantão a sorte é que eu estava dentro do
hospital... eu tive uma arritmia, comecei a fazer hipotensão... foi uma pessoa que mandou
eu tomar e ai eu acabei tomando. Eu estava com muita dor no estomago e fui deitar... era
um pantozol que tinha sobrado na gaveta. Mas ai ela adicionou digesan, e eu tive
acatizia... mas eu na minha dor, nem perguntei nada, né, era profissional de enfermagem
também, eu confiei nela. Eu tomo buscopan direto pra cólica... Eu vou lá e faço venoso, na
UPA é certo, buscopan venoso, vou lá, faz logo que eu quero ficar boa, não quero ficar
passando mal não.”
Discurso do Sujeito Coletivo – F
“Fica tomando analgésico por tanto tempo, quando foi ver tava enfartando, tava
quase indo, colegas de enfermagem mesmo, não aceitando de jeito nenhum que estava com
problema mais sério.”

Tabela 12: Pergunta 11, RJ 2013 (n=33)
Perguntas

Categorias

n

%

11) Como você faz para ter
acesso aos medicamentos?

A - Comprar na farmácia

13

39,39%

B - Conseguir com amigos

3

9,09%

C - Uso o que tiver no setor

7

21,21%

D - Um médico conhecido faz a receita para mim

6

18,18%

E - As farmácias vendem qualquer medicamento

4

12,12%

Total de respostas da pergunta

Discurso do Sujeito Coletivo – A

33
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“Medicação que eu uso, na farmácia. Ai a enfermagem usa o conhecimento dela
né?! Eu vou na farmácia, é muito fácil pra eu ter acesso, né, eu vou lá fora em qualquer
farmácia pra comprar, com muita tranquilidade... a televisão já te diz quantas vezes você
tem que tomar por dia. Eu compro, eu tenho sempre em casa, sem precisar de receita.
Estou em casa e não tem nada eu ligo pra farmácia e eles me levam em casa, simples
assim.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“É anônimo né? Conheço um farmacêutico e ai ele consegue pra mim. Às vezes a
gente pega com colegas: ah, tem na bolsa? Ah, tenho. A minha amiga do plantão, ela tem
tudo mesmo, não falta nada... se quiser é só pegar.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“Então, aqui eu tenho uma facilidade de acesso muito grande... eu pego uma
ampolinha e bebo, aqui pela facilidade de acesso eu vou tomar o que tiver... em casa a
gente já generaliza muito... então se sentiu dor de cabeça toma dorflex, dor muscular,
toma dorflex, tá com infecção urinária, toma dorflex. Quando eu estou no trabalho, e não
tenho nada guardado comigo, eu peço. Quando não tem e tem uma sobra, eu pego, sempre
vai na reserva e pega, é verdade né. A facilidade do ambiente de trabalho... sempre pega
sobra do hospital, né. Eu trabalho na emergência, então é certo, nem vou lá no doutor,
como a gente trabalha na área da enfermagem... é bem mais fácil, o acesso é fácil, o
medicamento está ali, e estiver com dor de cabeça, e tiver dipirona gotas, ai eu tomo
também, não trouxe o meu analgésico, tomo o do hospital umas gotinhas, né”.
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“O corticoide às vezes eu consigo, mas por causa disso, eu pego uma receita, eu
pego, peço a alguém que faz, lanço mão dos médicos colegas, falo o que tem, fazem uma
consultinha e medicam, né... eu vou comprar ele sempre, se ele está me fazendo bem... mas
eu sei que aquilo não é bom pro fígado... eu não posso tomar ele todo dia porque ele me
deixa dopado. Senão eu não consigo vir trabalhar. Facilidade também de ter receituário,
de ter carimbo... você não tem o poder de carimbo, de prescrição, você pede pro colega
prescrever, mas na verdade você está se automedicando.”
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Discurso do Sujeito Coletivo – E
“Compro na farmácia normalmente... tem farmácias que ainda burlam essa coisa...
já aconteceu de eu ter esquecido a receita e chegar lá e consegui comprar. A grande parte
das medicações são acessíveis. Independente de prescrição ou não, todos, qualquer um.
Até os sem receita, chega pro farmacêutico e diz preciso do remédio tal e ele vende.
Sempre tem quem venda. Numa farmacinha de bairro você consegue comprar sem receita
e os efeitos colaterais você toma junto com um "omeprazolzinho" que você compra sem
receita.”

Tabela 13: Pergunta 12, RJ 2013 (n=39)
Perguntas

Categorias

n

%

12) Como os colegas de

A - Uso o que tiver no setor

18

46,15%

B - Um médico conhecido faz a receita para

10

25,64%

C - Comprar na farmácia

3

7,69%

D - Conseguir com amigos

5

12,82%

qualquer

2

5,13%

F - Subtrair o medicamento prescrito para o

1

2,56%

trabalho fazem para ter
acesso aos

medicamentos

para se automedicar?

mim

E

-

As

farmácias

vendem

medicamento

paciente internado
Total de respostas da pergunta

39

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“O uso do próprio medicamento que tem na instituição. Ah.. acho que eles pegam.
Tem acesso... Agora os outros (controlados), quem trabalha em hospital normalmente tem
o acesso fácil, acho que tudo é a facilidade de acesso... ainda mais em terapia intensiva...
não vou conseguir dormir essa hora, vou ter que dormir no primeiro horário?! Se tiver o
rivotril lá na caixinha...tsiiii... e pingava lá, perdia a conta. Dava um jato lá e ia se deitar.
É porque é meio chato falar... acontece com a maioria das pessoas da enfermagem. Se
tiver facilidade para pegar aquele medicamento, tem ele ali, uso ele mesmo, quando é
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gotas é mais fácil, né só umas gotinhas, ninguém dá falta. Quem sempre usa dá sempre um
jeito para ter a disposição. Já ouve casos aqui num passado lá atrás, que a nossa
gavetinha ai, tinha que guardar e bem guardado. Ah, vou levar um diazepan porque eu tô,
não tô dormindo bem, eu tô muito ansioso, sabe?! Ah..ta sobrando dipirona, ah eu vou
levar uma dipirona, ah ta sobrando luftal, eu vou levar um luftal. Geralmente é mais fácil
de pegar uma ampolinha, você tem reserva, porque é uma forma legal, você ter reserva
dos medicamentos no setor, ou às vezes sobra dos pacientes ai as pessoas acabam tendo
acesso. Controlados, antibióticos, tem sempre uma "treta" que as pessoas sempre
conseguem... uma médica que ela era viciada em dolantina, então ela mesmo prescrevia a
dolantina pros pacientes e pegava. O cara pega da farmácia do hospital mesmo, se tem
conhecimento o cara libera. É a rede do oi... é obvio, o acesso é fácil. O trabalhador de
enfermagem lida com medicamento no dia a dia né... a qualquer classe de remédio
controlados e não controlados... obtendo no trabalho”.
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Prescrito por algum médico que conhece, você pede pro médico e ele passa. Você
não está sendo examinado... legalmente está prescrito... às vezes você pediu nem para
você, é pra minha esposa, mas ele vai e te dá a receita. As vezes é mentira tua, ela nem
toma, mas o cara vai na confiança e te dá a receita, sempre tem um médico conhecido...
ninguém tem parado e ido ao médico. Começa com esse, é fraquinho, ai vai aumentando.
Dá uma receita aí... O médico não te avaliou, o colega médico não sabe o que você tem,
mas o amigo vai se virar, pedir pra alguém prescrever. Se você toma medicamento
controlado, você pede receita ao médico, ou pega a receita no local de trabalho... Mas
geralmente eu já tenho as minhas receitas na manga, porque eu faço uso disso.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“A pessoa já conhece o que ela quer tomar ela compra, ela não vai esperar. Ah,
fora da unidade comprando... comprando também, e várias outras maneiras pra obter, até
ilícitas né. Os medicamentos que dá pra comprar a gente vai na farmácia e compra.”
Discurso do Sujeito Coletivo – D
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“Mesmo lá no outro hospital eu pego autorização pela direção eu vou lá na
farmácia e pego a medicação quando eu preciso. Tem os colegas de trabalho que
fornecem, o pessoal até indica pros colegas, porque eles também querem experimentar, ai
acaba viciando. Agora tem pessoas que não aguentam, pessoas daqui que já tomaram, que
eu dei um comprimido no outro dia tava aqui andando caindo pelas tabelas. Outro dia eu
não me senti bem, ai falei com elas, to cansada, ai elas falaram, toma a metade. Eu falei,
não, eu durmo muito, vou ficar ali parada e vocês não vão nem perceber, nem dar a falta.
Agora você vê, a gente sabe que não pode, né... toma e ainda dá pro outro. Tem uma
colega ai que o marido é farmacêutico, então ele sempre consegue as coisas pra ela ou
pros colegas.”
Discurso do Sujeito Coletivo – E
“Na farmácia, independente de prescrição ou não, porque tem farmácias que
vendem sem receita mesmo.”
Discurso do Sujeito Coletivo – F
“Outra forma que pode ter também é uma forma ilícita, o cara roubando mesmo a
medicação. Uma vez eu coloquei o dripping de fentanil e aí, num deu 5 minutos... o médico
roubou o dripping que eu tinha acabado de colocar... vi o cara saindo com uma seringa
cheia de dentro do Box.”

Tabela 14: Pergunta 13, RJ 2013 (n=38)
Perguntas

Categorias

n

%

13) O que você propõe como
ferramentas que possam
amparar ou auxiliar a
automedicação segura?

A - Não acredita em automedicação segura

11

28,95%

B - Orientar sobre os princípios da automedicação

6

15,79%

6

15,79%

8

21,05%

E - As propagandas de medicamentos

2

5,26%

F - Controlar o acesso aos medicamentos no setor

1

2,63%

segura
C - Dispor de médico do trabalho para atendimento
no próprio hospital
D - Conhecer o medicamento que vai ser usado
como automedicação
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de trabalho
G - Implementar a prática de exercícios físicos

1

2,63%

H - Criar uma roda de escuta

1

2,63%

I - Investigar as doenças mais prevalentes nos

2

5,26%

laborais

trabalhadores de enfermagem
Total de respostas da pergunta

38

Discurso do Sujeito Coletivo – A
“Automedicação segura é difícil... falar com as pessoas sobre automedicação e
dizer, olha, você pode se automedicar até um certo ponto. É difícil, eu não acho que tenha
automedicação segura. Acho que o correto mesmo seria procurar um profissional mais
capacitado porque essa relação de automedicação acho que não tem como ter segurança,
né! De antemão, não consigo enxergar com bons olhos nenhuma ferramenta ou estratégia
para a automedicação mais segura. Eu não sei se existe automedicação segura, eu não sei
se existe automedicação segura e se eu acreditar na automedicação segura eu vou
acreditar que o que eu faço não é errado então isso vai me dar liberdade de auto me
medicar por eu achar que seja necessário né. Mas você, acha a automedicação segura?
Eu desconheço. Olha, é meio difícil, porque o profissional já sabe que não é certo, mas
por causa da facilidade, ele acaba fazendo. Então, conseguir uma estratégia é meio
complicado... mas assim, eu não vejo muita coisa positiva em automedicação não, não tem
como cara. O cara se automedicar é muito complicado, viu. Vai melhorar uma coisa, mas
vai piorar outra.”
Discurso do Sujeito Coletivo – B
“Poderia estar fazendo uma campanha de sensibilização a respeito dos perigos da
automedicação. Acho que é só informar mesmo, né. Informar sobre os riscos de usar os
medicamentos de qualquer jeito. Uma reeducação, você tem que reeducar realmente o
profissional... nem toda dor é um analgésico que vai resolver às vezes é uma coisa bem
mais séria. Botar umas plaquinhas pequenininhas, assim AUTOMEDICAÇÃO, só pra
sinalizar assim, sabe. Nada também muito que choque, porque se não eles não vão aceitar.
Ele deve ser informado quanto a essa possibilidade da automedicação segura... O ideal é
que ele não fizesse de forma nenhuma, mas se é pra fazer, que seja com segurança, com
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orientação, né. A melhor fórmula ainda pra lidar com esse tipo de situação é a informação
e o acesso melhor a saúde do trabalhador.”
Discurso do Sujeito Coletivo – C
“No local de trabalho tivesse um médico do trabalho que fosse conversar com a
pessoa... que você marcasse a consulta no próprio horário de trabalho... porque ela diz
"não fui ao médico porque não tive tempo". Um médico especialista no problema que você
tem, pra ele te orientar... de preferência especialista nos problemas específicos que você
tem. Deveria haver uma avaliação psicológica a cada seis meses dentro dos setores pra
você ver como está esse profissional, porque é difícil, tem 3 empregos, como é que ele vai?
Mas nessa falta de tempo o ideal é ter um médico do trabalho disponível pra gente. Nosso
DISAT é muito pobre... esse canal facilitado de comunicação do trabalhador a área
responsável por ele pra que ele possa ser ouvido e ter as suas queixas afagadas... acesso
mais fácil ao DISAT pra que a comunicação seja mais efetiva.”
Discurso do Sujeito Coletivo – D
“Talvez criar um protocolo de transcrição... ter tomado aquele remédio pelo
menos uma vez, ai quando acontecer você pode tomar esse remédio de novo. No princípio
de tudo, em relação à automedicação, você tem que saber se você tem algum tipo de
alergia. Devia padronizar os tipos de medicamentos que poderiam ser utilizados na
automedicação, porque a medicação tem o lado A e o lado B, né... eu quero é saber o que
eu tenho, não pode é estar pensando que está tratando uma coisa e estar alimentando
outra. Eu acho que prá você se automedicar, você tem que conhecer seu organismo, né.
Saber se você pode tomar aquilo, né. Só através do conhecimento mesmo. Adquirir
conhecimento daqueles medicamentos, que ela leia pelo menos a bula né, do medicamento
pra saber os eventos adversos. Tinha que ter os mais indicados né, colocar uma
listagem,ter acesso a uma listagem dos que são nocivos e dos que não são.”
Discurso do Sujeito Coletivo – E
“O grande problema é essa questão que a gente vive, da porcaria do consumo da
automedicação é fácil, porque você consegue fácil, você liga prá farmácia e você compra.
O que você vai fazer? Como é que se muda isso? Tá difícil. Quanto mais caro mais fácil de
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comprar, aí é que eles querem te vender mesmo. Hoje em dia a mídia difunde aquilo como
se fosse uma coisa bacana, eles fazem propaganda dos medicamentos e não estão nem aí.
Eu acho doideira mesmo.”
Discurso do Sujeito Coletivo – F
“Acho que o pessoal tem mais muito mais dificuldade de ter acesso ao
medicamento pra conseguir fazer automedicação eu acho que isso hoje já existe, o fato de
você ter esse controle, de ter esse fornecimento de medicação pro paciente hoje
individualizado todos os dias, entendeu.”
Discurso do Sujeito Coletivo – G
“Eu acho que todo hospital deveria ter uma academia, porque você deveria fazer a
parte de relaxamento, de exercício físico, porque a nossa prática de exercício é nenhuma,
somos todos sedentários.”
Discurso do Sujeito Coletivo – H
“Se tivesse esse acesso, essa conversa, essa roda, acho que minimizaria os
problemas em equipes, tipo uma Roda de escuta, vamos botar pra fora, você ta faltando
por quê? O que ta havendo na sua vida? Você tá mal, você tem mãe, você tem avó, você
tem marido, você brigou, separou...”
Discurso do Sujeito Coletivo – I
“Acho que é só educativo mesmo, é trabalho educativo. Dentro da instituição,
trabalhar isso, desde identificar qual é a maior causa de automedicação, pesquisar mais
quais são os distúrbios mais frequentes principalmente do pessoal da enfermagem... se
pudesse traçar diagnósticos e correlacioná-los àquela categoria profissional, eu acho que
poderia ser feito um trabalho de sensibilização... quais analgésicos eu posso tá utilizando
como automedicação; a partir de que ponto eu tenho que recorrer a um especialista.”
4.3 Categorização dos resultados
Depois de revelado os discursos dos sujeitos coletivos direcionados a cada
questionamento das entrevistas, as categorias analíticas mostram suas composições e
desdobramentos, visualizado no quadro abaixo:
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Quadro 3: Descrição das categorias analíticas
Categorias Analíticas

1. Conhecimento sobre o uso:
Concepções e uso da automedicação

Questões

01

Conhecimento sobre automedicação

02

Tipos de medicamentos

10

Complicações devido ao uso

11

Meu acesso ao medicamento

12

Acesso ao medicamento por outros

05

07

Motivos declarados para o uso da
automedicação
Relação com a realidade de trabalho em
enfermagem
Relação com o trabalho

03

Valores positivos e negativos

04

Valores pessoais sobre automedicação

08

O bem estar

09

As complicações

13

Estratégias para automedicação segura

2. Motivos para o uso da
automedicação;

3. Valores referentes à automedicação.

Descrição

relacionadas

06
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A pesquisa aponta para situações conhecidas como delicadas e críticas no que tange
a enfermagem como profissão emergida na área de saúde, tendo seu foco de trabalho no
cuidar. O cuidar de si tem sido relegado a um segundo plano, contribuindo para o uso de
medicamentos sem a devida orientação. A presença de fatores estressores no serviço, carga
horária elevada de trabalho, multiplicidade de empregos e de jornadas, exposição a riscos
ocupacionais, deficiência de pessoal para trabalhar mostra-se comum aos diversos cenários
da assistência em enfermagem, e tem impactado negativamente a qualidade dessa
assistência e do próprio cuidar de quem cuida.
5.1 O conhecimento sobre o uso: concepções e uso da automedicação
O uso da automedicação tem sido apontado como uma prática frequente da
população. Nesta pesquisa, identificamos que os trabalhadores de enfermagem do serviço
de terapia intensiva oncológica têm na automedicação uma prática de auxílio ao cuidado à
saúde. Estudos sobre o consumo de medicamentos mostram valores também elevados da
sua prática, quando relacionados com os trabalhadores de enfermagem8,

9, 12, 27

. Os

discursos 1A e 1B definem como automedicação:
“Automedicação é a pessoa tomar a medicação sem ter a prescrição médica...” e
“Você toma por conta própria, pelo seu conhecimento...”.

A definição retratada é consoante com a literatura, igualmente elaboradas, quando a
tratam como o consumo de um produto pela iniciativa do paciente ou seu responsável,
buscando aliviar os sintomas percebidos

3, 12

. Cada trabalhador define a automedicação

através de suas vivências e experimentações, embutido nelas valores e crenças, formações
de suas próprias mentes.
O consumo de medicamentos como vimos anteriormente nos dados foi de 92%.
Apesar desta prática elevada, quando perguntados quais tipos de medicamentos podem ser
utilizados para se automedicar, há uma divergência entre as afirmativas que retratam os
discursos, legitimando o uso ou defendendo o não uso de medicamentos por meio da
automedicação.
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No discurso 2A os trabalhadores afirmam que não são a favor da existência da
automedicação, posicionando-se radicalmente contra seu uso, que é uma estratégia de
autocuidado justificada pela própria Organização Mundial da Saúde1, evidenciando isto no
discurso:
“Na realidade nenhum deveria ser usado como automedicação né, tudo o que a
gente usa deveria ser prescrito né.”

Há certa precaução quanto ao uso do medicamento, mesmo se tratando de
profissionais de saúde, tendo experiência e conhecimento quanto ao seu uso e aos sinais e
sintomas que podem apresentar. Entende-se que o risco de erro na automedicação suprime
o seu benefício, e traz uma associação aos dizeres de Paracelso63: 1045, por volta do século
XV, ao referir-se que “ todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja
veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio”.
O discurso 2B e 2C apresentam como forma ideal o não uso de medicamentos, mas
abrem exceção para o uso esporádico de medicamentos já conhecidos. O discurso ético do
enfermeiro perpassa seu próprio julgo. Vemos essas ideias quando ele diz:
“Ideal é você não usar nenhum como automedicação, mas acaba que as pessoas
usualmente usam analgésicos, antitérmicos...” e
“Antibióticos e os psicotrópicos não podem né, remédios controlados. Eu concordo
em ninguém fazer automedicação, embora eu faça...”

Os discursos são pontuais ao afirmar que a automedicação não deveria ser utilizada.
Os medicamentos deveriam ser consumidos após consulta e prescrição do médico ou
profissional responsável.
Segundo a OMS, os medicamentos chamados Over The Counter (OTC) onde sua
tradução literal é “sobre o balcão”, são medicamentos considerados de livre acesso e venda
livre64. No Brasil essa regulamentação se dá através da RDC nº 138/2003, que trata dos
medicamentos isentos de prescrição 65. Essas regulações, apesar de existirem, não trazem
segurança para alguns trabalhadores de enfermagem em se automedicar, mesmo que estes
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tenham conhecimento dos efeitos terapêuticos e nocivos dos medicamentos. Entendem que
seu uso é um mal, sendo às vezes um mal necessário, enfatizando a possibilidade de uso.
Mas neste uso é reconhecido que daí pode emergir patologias e também sofrimento
psíquico, que ficam escondidos através do uso de medicamentos paliativos, como vemos
no relato 2B:
“Se você se automedica, eu acho que você esconde um pouco várias patologias que
você pode estar tendo.”

O conhecimento a cerca das drogas e seus riscos na perspectiva do profissional de
enfermagem permite visualizar sua compreensão, que contribui para o uso ou não uso das
drogas. Os medicamentos tentam iludir ou funcionar como paliativo para o sofrimento dos
indivíduos, através da realidade da sua eficácia científica66. Mas o profissional detém do
conhecimento para compreender os riscos ao qual está se submetendo, e decidir se deve ou
não seguir com este risco.
Há uma gradação entre o não uso e o favorável ao uso do medicamento, onde se
pode notar a atitude ética do profissional em respeitar as prescrições e a legislação sobre os
medicamentos. É importante salientar que alguns depoimentos são favoráveis ao uso do
medicamento, indo paralelo aos princípios definidos pela OMS 1, onde o uso racional de
medicamentos é evidenciado nos discursos 2D e 2F, podendo utilizar os medicamentos já
conhecidos, livres de prescrição.
“Alguns anti-inflamatórios podem. Remédios controlados não podem ser
utilizados.”
“Geralmente eu faço automedicação, mas de um remédio que eu já fiz uso, que já
foram prescritos em alguma situação eu acabo reutilizando.”

Diante disto, verificamos que os analgésicos são citados como os mais usados pelos
trabalhadores, seguindo os trabalhos encontrados na literatura nacional e mundial
67

8, 9, 10, 27,

. O uso dos analgésicos está fortemente ligado ao trabalho na assistência e cuidado ao

outro, na qual este é utilizado em virtude da dor, até que não possam mais resolver seus
problemas dessa forma e precise faltar o serviço para ir ao médico se tratar68. Essa dor está
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relacionada ao estresse advindo do cuidar, devido às condições que são submetidas às
equipes de enfermagem, pela pressão exercida pelos superiores em resultados, número
desgastante de procedimentos e atendimentos realizados, tendo um quantitativo de
profissionais

reduzidos

e

também

às

lesões

osteomusculares,

comuns

nestes

trabalhadores69, mostrando sintomas físicos e psicológicos do estresse70.
Os estudos apontam sobrecargas físicas importantes no trabalho de enfermagem
que podem culminar em problemas osteomusculares, interferindo na saúde dos
trabalhadores, onde há predomínio do vício postural na execução de procedimentos ou na
mobilização de pacientes. Há também a repetição de movimentos, pressão sobre
determinadas áreas corpóreas, choques e impactos que são tidas como principais causas de
lesões69, refletindo no uso dos analgésicos.
Neste estudo destacamos que 29,63% dos entrevistados relataram não ter
experiências de complicações com a automedicação, quando referiam a si próprios ou
vivenciadas e compartilhadas por seus colegas de trabalho, formando um discurso
esclarecedor, apresentada no DSC 10A:
“Não tive, desconheço ou não me contam. Nunca vivenciei isto com nenhum colega
de trabalho não.”

Ao relatar não ter vivenciado complicações não afasta o trabalhador dos riscos que
são abordados devido ao uso inadequado de medicamentos. Quando os princípios da
automedicação segura são observados, acredita-se que é possível sim a redução de
intercorrências, possibilitando ao profissional participar da manutenção de sua saúde.
Apesar disso, é preocupante o número de reações adversas aos medicamentos
utilizados, sendo que muitos medicamentos são considerados simples, com sua venda
liberada para a população em qualquer farmácia. Estudos anteriores relatam que o uso
indevido de medicações consideradas banais às vezes pode acarretar diversas
consequências como resistência bacteriana, hipersensibilidade, dependência ou aumento do
risco de desenvolver outras doenças, pois não são inócuos ao organismo 71. Percebeu-se nos
depoimentos manifestações graves, devido ao desconhecimento das reações no próprio
organismo, o uso de medicamentos por tempo prolongado e uso do medicamento pela
influência de colegas de plantão, sendo retratado nos discursos10B, 10C e 10E seguintes:
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“Eu tomei anti-inflamatório que, na verdade eu não sabia que eu tinha alergia...
que tive até que ficar internada; Eu tive alergia a dipirona... uma medicação boba né...
quando eu usei bromoprida... Eu fiquei alucinada... mas eu na minha dor, nem perguntei
nada, né, era profissional de enfermagem também, eu confiei nela... eu tava uma vez aqui
no plantão a sorte é que eu estava dentro do hospital...”.

Estes relatos são muito preocupantes e remetem ao pensar do profissional de
enfermagem frente ao medicamento. O uso de substâncias consideradas seguras, simples,
pode induzir o trabalhador a reações que não são esperadas, comprometendo a sua saúde.
Faz-se necessário lembram que são drogas como outra qualquer, necessitando
responsabilidade frente à posologia, indicação adequada e tempo de tratamento. Ao definir
medicamento, associa-se este a drogas, considerando-as como lícitas e ilícitas, percebendo
em certo momento como causador de danos ao organismo, podendo levar inclusive a
morte35, 72.
Assim como na população em geral, os trabalhadores de enfermagem também
estimulam, oferecem ou indicam determinados medicamentos que muita das vezes fazem
ou já fizeram uso, ou que adquiriram confiança por manipular com certa frequência aos
seus pares, mesmo durante a jornada de trabalho dentro da unidade hospitalar, na qual
poderia ser realizada uma consulta com médico desta unidade, seja ela formal ou informal.
E por esse uso, aparecem consequências indesejadas, que nem sempre é uma
manifestação nova devido ao uso do medicamento em si, mas até o agravamento de
problemas que foram tratados erroneamente. Ao manter-se automedicando por períodos
longos, perde-se a noção de gravidade da doença, acreditando que o analgésico está “mais
fraco”, precisando de um analgésico melhor, mais potente. O DSC 10F nos exemplifica
esta situação:
“Fica tomando analgésico por tanto tempo, quando foi ver tava enfartando, tava
quase indo, colegas de enfermagem mesmo, não aceitando de jeito nenhum que estava com
problema mais sério.”
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Na contramão dessas opiniões, na enfermagem há trabalhadores que entendem o
uso da automedicação de acordo com as necessidades imediatas de se sentir cuidadas,
como vemos nos discursos 2E e 2G, podendo ser empregados inclusive medicações que
necessitam de controle e retenção de receita médica73:
“Todos os que estão ao seu alcance na farmácia e você puder comprar na
farmácia, tá ao seu alcance pode ser usado...”.
“Só analgésicos mesmo, até antibiótico dependendo do caso.”

Os serviços de saúde pública nacional e mundial têm discutido fortemente medidas
de restrição para o uso seguro de antimicrobianos74, 75, 76, 77. No Brasil desde 2009 a venda
dos antibióticos é efetuada mediante a retenção de receita médica18, porém o que se vê é a
venda livre por parte de balconistas de farmácias, que se interessa em satisfazer às
necessidades dos clientes e com isso obter maior lucro. É de conhecimento dos
trabalhadores da saúde que o uso indiscriminado de antimicrobianos pode resultar em
infecções mais difíceis de serem tratadas, seleção de cepas resistentes, riscos à saúde
devido a erros de posologia ou interações.
Revela-se nesses discursos um grito de liberdade pela sua autonomia plena, a fim
de cuidar da própria saúde. O autocuidado é definido pela atividade que o indivíduo pratica
em seu benefício para manter a vida, a saúde e o seu bem estar 78. Apesar disso, os
profissionais de enfermagem estão cientes da negligência do cuidado de si, ao utilizarem a
automedicação, sabendo que esta é paliativa e poderá acarretar em prejuízos sistêmicos à
saúde29.
Esses profissionais se cercam de subterfúgios para amenizar suas responsabilidades
frente ao uso responsável do medicamento, podendo ser considerada uma ideologia
defensiva, estratégias que objetivam conter ou mascarar sintomas de ansiedade.
Deve também ser entendida nesse contexto a questão do gênero que compõe a
maioria da força de trabalho na enfermagem, o sexo feminino. Levam-se em conta os
pressupostos que devido às muitas funções exercidas pelas mulheres frente à sociedade,
ainda cuidadora do lar, zelando por filhos, marido, estudos e trabalho, recai sobre esta uma
carga extenuante, mantendo dupla e tripla jornada, sem ter tempo para o cuidado de si.
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O estudo revela que 72% da amostra é formada por mulheres, um reflexo da
profissão ainda bastante feminina, pois tem nos seus valores de cuidado ser historicamente
um trabalho voltado para as mulheres79. Ainda constatamos que 60% possuem filhos e 64%
informam que sua renda familiar é compartilhada por 3 ou mais pessoas, sendo que muitas
dessas pessoas que compõem a renda familiar acabam por ser dependentes da profissional
em questão, e sendo ela a provedora de suas necessidades que incluem também o cuidado,
diminuindo o tempo que esta dedica ao cuidado de si.
Há uma satisfação pessoal na profissão que exercem, mas ainda assim o somatório
das jornadas de trabalho assalariado e doméstico exacerba o cansaço, sintomas de estresse,
fadiga, depressão e irritabilidade contribuindo com desgaste e desajuste dessas
profissionais80.
Não podemos ignorar um fato que tem se tornado crescente frente aos trabalhadores
de saúde que é o consumo de drogas psicoativas, também conhecidas como medicamentos
psicotrópicos ou controlados, alvo de estudos no serviço de enfermagem2, 35, 81, 82. Essas
substâncias são drogas que alteram o funcionamento do sistema nervoso central, podendo
alterar seu comportamento e cognição e induzir a um estado de dependência de tais
substancias83.
Na categoria 10D denominada “O uso do medicamento controlado”, descobrimos
experiências e experimentações frente aos medicamentos controlados, substancias essas
que são cercadas de preconceitos e implicações sociais, econômicas, individuais e éticas.
Alguns entrevistados relatam a ocorrência de morte de profissionais devido ao abuso
dessas substancias como mostra os fragmentos destacados desta categoria:
“Ela se automedicava com dormonid e ai ela teve um mal súbito no meio do
plantão... tava toda picada e foi ela mesma que injetava...” “... ela fez o dripping,
puncionou a própria veia, e ligou lá pro hospital: manda a ambulância buscar o meu
corpo que estou me matando... ai intubou ela lá dentro da sala dela e trouxe ela...”.

Os trabalhadores de enfermagem que atuam em hospitais ficam expostos a agravos
à saúde física e psíquica, podendo as condições precárias de trabalho e as dificuldades
cotidianas favorecerem o uso de substâncias psicoativas82. E essa vulnerabilidade pode
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refletir em depressão, cansaço e doenças ocupacionais desses profissionais, que acabam
por procurar alternativas diversas, inclusive a automedicação.
As substancia em questão são utilizadas como sedativo de pacientes graves ou no
auxílio da anestesia para cirurgias, devendo o paciente ser monitorado quanto a possíveis
efeitos de depressão respiratória, que pode induzir a morte se não for assistida a tempo. A
pessoa faz uso de medicamentos que alteram seu estado de consciência, deixando-a mais
vulnerável a usar outras substancias. É como se rompesse uma barreira moral que a leva a
experimentar outras substâncias chegando a níveis de dependência.
“... A técnica chegou muito revoltada da vida, e aí ela pegou o curare e se aplicou
e morreu... já vi pessoas amigas que já morreram por conta de dependência, não foi um,
não foi duas, até no próprio setor... ainda com a seringa no braço, morto e a ampola de
fentanil na pia... não procurava atendimento porque não tinha tempo...”

Percebe-se que há um somatório de fatores que incentivam o trabalhador a se
refugiar através das drogas controladas, como estratégia de fuga da realidade de seus
problemas, e fazem isto com subterfúgios de não ter tempo para cuidar da própria saúde.
Assim, usar medicamentos para relaxar pode se tornar um princípio de um processo que
culmina na morte desse trabalhador.
Notamos também que há um desajuste induvíduo-trabalho que pode ser formado
por cargas de trabalho, controle no trabalho, relacionamento com colegas e valores
pessoais que interferem na saúde mental do trabalhador 84 e incrementam o
desenvolvimento de burnout. Os sujeitos buscam ativamente se proteger e se defender
através de mecanismos e estratégias de defesa variados, mas quando o trabalhador utiliza
todos os seus recursos intelectuais e psicoafetivos para dar conta das demandas que lhe
foram impostas e não o conseguem surge então o processo patológico 85.
Vemos também que a disponibilidade do medicamento é um fator fundamental para
elevar o seu uso. Tal fato é bastante discutido na literatura atual2,

7, 8, 10, 22,23

, e foi

constatado neste estudo também. Os profissionais de enfermagem que atuam no centro de
terapia intensiva estão diretamente em contato com as drogas psicotrópicas, promovendo
aprendizado e familiaridade com esses medicamentos e podendo por isso dar a falsa visão
de segurança por conhecer os seus efeitos no paciente:
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“... a disponibilidade que tem, tudo na mão... Ela disse: eu queria me matar e eu
peguei daqui da caixinha.”

Buscando entender como os profissionais adquirem os medicamentos para se
automedicar, visto que nesse processo há medicamentos que necessitam de retenção de
receituário médico, controle rígido através de legislação, perguntamos aos sujeitos da
pesquisa de que forma estes têm acesso aos medicamentos e como eles viam seus colegas
de trabalho adquirindo medicamentos para consumo próprio. Nesses questionamentos
emergiram categorias semelhantes, revelando que o modo de conseguir os medicamentos é
similar. Os discursos mostram que comprar o medicamento na farmácia é uma prática
comum em todas as pessoas, como exemplificado nos discursos 11A e 11E:
“Medicação que eu uso, (adquiro) na farmácia. Ai a enfermagem usa o
conhecimento dela né?!... com muita tranquilidade...” “Independente de prescrição ou
não, todos, qualquer um... tem farmácias que ainda burlam essa coisa... Sempre tem quem
venda”.

E também é assim que veem seus colegas de trabalho agir para adquirir
medicamentos para consumo próprio, como mostra os discursos 12C e 12E:
“Os medicamentos que dá pra comprar a gente vai na farmácia e compra...
independente de prescrição ou não, porque tem farmácias que vendem sem receita
mesmo.”

Apesar da legislação específica para a venda de medicamentos, as indústrias
farmacêuticas parecem se mostrar distante quanto a sua função embutida na venda, que é a
orientação ao consumidor e a responsabilidade como coparticipante daquele ato. Em sua
fala, o sujeito coletivo afirma que pose ser comprado qualquer tipo de medicamento na
farmácia bastando apenas solicitar ao vendedor, mesmo que não tenha receituário para tal.
O interesse das indústrias farmacêuticas na farmácia se dá porque ela é a grande
intermediária entre a prescrição e o paciente, e muitas vezes ela substitui o médico,
influenciando no consumo dos medicamentos. Pode demonstrar o pouco caso ou até
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desconhecimento de regulamentações e evidencia ainda uma atenção médica e
farmacêutica inadequada4.
O trabalhador também utiliza da rede de conhecimento que possui para conseguir
os medicamentos que julga necessitar. Afirma que uma forma de conseguir o medicamento
é pedir aos amigos ou conseguir receituário com profissionais conhecidos para comprá-los,
evidenciado nos discursos 11B e 11D, refletindo também na sua visão do outro que se
automedica, mostrados nos discursos 12B e 12D.
“É anônimo né? Conheço um farmacêutico e ai ele consegue pra mim... A minha
amiga do plantão, ela tem tudo mesmo, não falta nada.”
“... eu pego uma receita, eu pego, peço a alguém que faz, lanço mão dos médicos
colegas... você não tem o poder de carimbo, de prescrição, você pede pro colega
prescrever, mas na verdade você está se automedicando.”
“... às vezes você pediu nem para você, é pra minha esposa, mas ele vai e te dá a
receita. As vezes é mentira tua, ela nem toma, mas o cara vai na confiança e te dá a
receita, sempre tem um médico conhecido...”
“Agora você vê, a gente sabe que não pode, né... toma e ainda dá pro outro. Tem
uma colega ai que o marido é farmacêutico, então ele sempre consegue as coisas pra ela
ou pros colegas.”

Como podemos notar os trabalhadores compartilham os medicamentos que fazem
uso com seus colegas de trabalho, e em alguns casos indicam essas medicações para os
outros. É uma prática comum dentro do perfil da população brasileira4 esse modo de
automedicação na qual o usuário indica um produto para outro frente às suas
experimentações, prescreve para si e para seus parentes, amigos e vizinhos.
Descobrimos nesses discursos a participação de profissionais de áreas diversas
alimentando os recursos de automedicação. A presença de farmacêuticos que facilitam a
compra dos medicamentos diversos para os profissionais fazerem uso, sem que esses sejam
legalmente prescritos é um caso de saúde pública que ocorre no Brasil, já discutido
anteriormente.
Mas fato interessante de se notar é o envolvimento de profissionais médicos que de
certa forma legalizam a automedicação. Segundo a OMS 1 as boas práticas de uso de
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medicamentos inclui que esses medicamentos devem ser eficazes, confiáveis, seguros e de
fácil uso, necessitando então de orientações quanto ao seu uso, informações precisas sobre
seu risco. Ao ser prescrito, o médico que o faz deve ter certeza de sua indicação. Segundo a
Resolução do Conselho Federal de Medicina CFM nº 1931/2009 que regula o código de
ética médica86, em seu capítulo III, artigo 5 diz ser proibido ao médico assumir
responsabilidade por ato que não participou ou não praticou e no capítulo V artigo 37 é
proibido prescrever tratamentos ou procedimentos sem exame direto do paciente,
excetuando os casos de urgência e emergência.
Por mais nobre que seja as relações de amizade que as equipes de saúde
desenvolvem, há dentro do âmbito hospitalar uma facilidade em legitimar o ato da
automedicação através de favores dos profissionais em geral, e o convívio eleva a
confiança do médico no profissional de enfermagem.
Na visão do depoente ao pedir receituário para compra do medicamento, alguns
fazem uma rápida consulta com o médico dizendo o que tem e o remédio que faz uso
rotineiramente, porém outros solicitam ao médico receitas para adquirir o medicamento
dizendo ser para uso de parentes que já utilizam há algum tempo, onde na verdade pode ser
para uso próprio. Verifica-se que há um sentido de ilegalidade e senso ético que permeia o
pensamento do profissional de enfermagem, que poderia ser considerada uma ideologia
defensiva32 negando o uso próprio de medicamentos controlados principalmente.
Fato exclusivo dos trabalhadores da saúde, chamando atenção ainda maior para os
profissionais de enfermagem são o contato e convívio com os medicamentos no dia a dia.
Daí emergiu discursos categoricamente semelhantes quanto ao uso do medicamento que há
no próprio setor de trabalho, afirmando no DSC que é uma estratégia para ter acesso ao
medicamento e sendo visto isso se refletir em toda a equipe de enfermagem, conforme
indicam os discursos 11C e 12A:
“... eu pego uma ampolinha e bebo, aqui pela facilidade de acesso eu vou tomar o
que tiver... tem uma sobra, eu pego, sempre vai na reserva e pega, é verdade né... não
trouxe o meu analgésico, tomo o do hospital umas gotinhas, né”.
“Ah... acho que eles pegam... acho que tudo é a facilidade de acesso... Se tiver o
rivotril lá na caixinha... tsiiii... e pingava lá, perdia a conta... né só umas gotinhas,
ninguém dá falta... É a rede do oi.”
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A automedicação parece ser uma prática comum e aceita dentro do ambiente
hospitalar. O profissional relata que a disponibilidade de ter o medicamento próximo a ele,
ter fácil acesso ao medicamento, pois este fica acondicionado em seu próprio ambiente,
sob sua responsabilidade, está diretamente interligado ao fato de consumir tal
medicamento, estando ainda associado à autoconfiança por ter conhecimento vasto sobre
as drogas e seus efeitos30. Essa facilidade em obter o medicamento também é descrita em
outros trabalhos sobre automedicação 27.
Fato ainda relevante a destacar é o uso de psicofármacos pelos profissionais durante
sua jornada de trabalho. Autores afirmam que trabalhar sob uso de substâncias
entorpecentes contraria os preceitos éticos da enfermagem e de biossegurança em relação
ao próprio profissional e aos clientes sobre seus cuidados, pois imputem a estes possíveis
riscos decorrentes de procedimentos realizados na presteza da assistência de
enfermagem81.
Percebe-se que os medicamentos para combate ao estresse e ansiedade são referidos
com maior frequência. Algumas medicações são encaradas como tendo um poder
inofensivo, até com desdém, e a utilizam sem critérios de segurança, como dito no discurso
acima. Por trabalharem em unidade de terapia intensiva, local com alta complexidade de
cuidado e tecnológica, presença de pacientes gravemente enfermos e constância de morte
maior que em outros setores do hospital, entendemos os motivos de tais medicações serem
as mais citadas.
Os desgastes físico e psíquico são somados a outros possíveis problemas que
podem estar presentes no ambiente de trabalho, como a baixa remuneração, o trabalho em
turnos, ambiente inadequado para trabalho e descanso profissional, associado a
determinantes pessoais como a predisposição à droga dicção, relacionamento familiar entre
outros81,

84, 87

. Vemos esse conjunto de fatores como danosos ao trabalhador, levando-o

então a busca de mecanismos de escape das pressões que aí são geradas, compensadoras de
um sofrimento patogênico que afligem o trabalhador33, 87.
Ainda na linha do uso de medicações que se encontram no setor, temos um DSC
único que retrata a experiência do profissional de enfermagem frente aos mais inovadores
meios de alcançar o medicamento é subtrair do paciente o medicamento para o qual foi
prescrito. O depoente traz o relato de uma ilicitude sucedida da dependência pelo
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psicofármaco que é utilizado no serviço para sedação dos pacientes. Diferente dos demais
que utilizam medicamento que há no setor de trabalho, neste caso o medicamento já se
encontrava sendo administrado, apresentado no discurso 12F:
“... o médico roubou o dripping que eu tinha acabado de colocar... vi o cara saindo
com uma seringa cheia de dentro do Box.”

O uso do psicotrópico ainda é visto com certa desconfiança e discriminação,
associando seu usuário a doentes portadores de transtornos comportamentais. Logo, tende
a se isolar não procurando auxílio para seu problema, que contribui ainda mais ao uso e
abuso dos medicamentos psicotrópicos.
Entendemos que há fatores de risco, características individuais, condições
situacionais ou contextos que aumentam a probabilidade de usar drogas psicotrópicas ou
elevar seu uso, da mesma forma que há fatores de proteção que bloqueiam ou minimizam
esta situação88.
É preciso reconhecer que esse uso não se reflete na maioria dos trabalhadores, mas
não se trata de um trabalho fácil identificar tais trabalhadores dependentes de
psicofármacos. Apesar de não ser dirigido especificamente ao trabalhador de enfermagem
e sim a sua vivência cotidiana com outros profissionais, seria enganoso não acreditar que
tais atitudes podem ser encontradas nos demais trabalhadores também. Ações de promoção
da saúde que avaliem periodicamente o estado emocional da saúde dos trabalhadores são
necessárias, com maior atenção para os grupos mais vulneráveis ao uso de substâncias
psicoativas.

5.2 Motivos para o uso da automedicação

Compreendida pelas questões 5, 6 e 7, retrata a visão dos entrevistados através do
discurso coletivo os motivos apresentados como justificativas para a prática da
automedicação. Em geral, as motivações comuns estão ligadas a uma sensação de
desequilíbrio das necessidades do ser humano, na questão do atendimento médico, do
cansaço pela jornada extenuante de trabalho, do cumprimento de elevadas cargas horárias,
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das necessidades financeiras pelo valor dos medicamentos, exames, custeio da assistência
de saúde suplementar, entre outros.
Ao discursar sobre o que leva os trabalhadores de enfermagem a se automedicar,
lembramos que este profissional está em contato com os medicamentos em seu processo de
trabalho e aliado à sua formação, adquire uma gama de conhecimentos sobre as drogas
utilizadas, associando então à automedicação. Retrata no discurso 5A tal conhecimento:
“Porque ele trabalha com a medicação e ele conhece as prescrições... ah se eu
tomar x coisa sabe que vai melhorar para y coisa porque eu já vi no paciente... já conhece
os sinais e sintomas, pelo fato de conhecer um pouco o mecanismo de ação das drogas... A
gente tem uma rotina diária no nosso trabalho de administração medicamentosa”.

Nesta pesquisa, o conhecimento do medicamento se destaca com 32,61% dos
apontamentos como indutor do profissional de enfermagem a automedicação.
A rotina do profissional de enfermagem envolve a manipulação de diversos
medicamentos. O conhecimento gerado por meio da profissão no que diz respeito ao cuidar
utilizando medicamentos é revertido para o uso da automedicação do profissional. Os
estudos apontam que o maior conhecimento sobre medicamentos está associado ao maior
consumo27, 67 e outros que analisam a prevalência da automedicação os níveis acadêmicos
mais elevados estão mais sujeitos ao maior uso de medicamentos 8, 9, sendo ainda revelado
que é mais predominante em enfermeiros que em técnicos de enfermagem10, 89.
Assim como visto anteriormente, o acesso ao medicamento está ligado ao fato de
trabalhar na área da saúde, e este acesso tem sido colocado como facilitador para o uso de
medicamentos. O discurso 5B trata a respeito deste acesso como motivador para o
consumo das drogas:
“O acesso fácil que eles têm a medicação, é a facilidade, de ter o medicamento
sempre próximo dele, muito fácil, específico do trabalhador de enfermagem, muito
próximo dos remédios, né.”

A escolha do medicamento a ser usado sofre influência da disponibilidade, da
facilidade de acesso e da exposição. Ao perceber uma necessidade, o trabalhador de
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enfermagem se vê diante da solução, que é no seu pensar o medicamento, de fácil acesso e
gratuitamente. O profissional neste momento está tentando se livrar de situações
incômodas para enfrentar a jornada de trabalho e não se dá conta dos riscos que pode estar
relacionados à sua atitude imediatista2, 35.
A dispensação de medicamentos, apesar de ser individualizada, ou seja, separada a
dose prescrita para cada paciente internado, não é eficaz ao fato que ao término do dia as
sobras destes, por motivos de suspensão do medicamento, óbito do paciente, ou na
dispensação de frascos de multidoses, devem ser devolvidas à farmácia central. Este
procedimento, diferente do momento de recebimento da medicação, não é dotado de
conferência, dando margem para o desvio destas. Neste processo, deparamos com a criação
de “reservas” privadas pelos plantões que são usadas para os próprios pacientes, enquanto
o medicamento prescrito em outro momento não é dispensado da farmácia como forma de
agilizar sua administração ou para uso pessoal dos trabalhadores.
Os profissionais de enfermagem entendem que a profissão vive um momento muito
delicado, pleiteando redução da carga horária de trabalho no Brasil. Como justificativas
para este fim, as entidades representativas mostram dados que atrelam esta redução a
melhores práticas assistenciais para pacientes e trabalhadores, inclusive sob recomendação
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), estabelecendo a jornada de trabalho
diária em 6 horas e semanal em 30 horas90.
Trilhando este caminho, entendem que a falta de tempo para se cuidar, comparecer
a consulta médica ou de outros profissionais devido ao excesso de trabalho é também um
significante para a prática da automedicação, tendo representatividade por 26,04%
amparada pelo discurso 5C:
“... é muitas vezes uma carga horária de trabalho do qual, como falei antes, a
gente não tem tempo de ir ao médico para se consultar e até ter certeza que aquela
medicação no caso está sendo adequada... Ai quando eu consegui ir ao médico, ela
mandou parar o medicamento e fazer endoscopia. Fiz, peguei o resultado e não levei pra
ela. Falta de tempo pra procurar algum tratamento de tanto que trabalha... você trabalha
em regime de plantão e que você não vai né de repente deixar um furo no seu plantão pra
poder você tá indo num médico, ai você acaba se automedicando.”
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Deve-se levar em conta a jornada de trabalho desenvolvida na instituição, que
difere das demais instituições de saúde da esfera pública federal no estado do Rio de
Janeiro. Os hospitais vinculados ao MS cumprem carga horária semanal de 30 horas, de
acordo com a Portaria Nº 1.281 do Ministério da Saúde91. Por fazer parte também do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e seus trabalhadores estarem ligados à carreira
da Ciência e Tecnologia (C & T), o INCA não aderiu a esta carga horária. Fato este leva a
sentimentos de frustração dos seus servidores por se comparar aos profissionais de saúde
das demais unidades do MS, onde muitos servidores que participaram da pesquisa
acumulam o vínculo de trabalho.
Vemos no discurso que o trabalhador credita à falta de tempo ao excesso de
trabalho na enfermagem. Isso se reflete nos dados da pesquisa, onde 68% dos entrevistados
trabalham em dois ou mais locais, trabalhando no mínimo 60 horas por semana na
assistência em enfermagem, quando este segundo vínculo é em instituição de saúde da rede
pública, podendo ultrapassar 80 horas quando há vínculo com instituição de saúde privada.
Levando em consideração o período de sono e repouso e o tempo perdido nos
deslocamentos entre residência e trabalho, resta a este profissional apenas 42 horas por
semana em que ele divide para o lazer, cuidar de sua saúde, estudar, cuidar da família, da
casa, enfim, várias tarefas que compõem o cotidiano dos trabalhadores.
Usam medicamentos sem prescrição porque não conseguem ir ao médico para se
consultar, haja vista que é um processo um tanto complexo, necessitando agendamento
prévio, espera em consultório, realização de posteriores exames diagnósticos e retorno a
este médico. Na fala cima, vemos que parte do processo começa, mas não termina,
justificando-se a falta de tempo novamente. Esta falta de tempo para si pode comprometer
a saúde desse trabalhador, a satisfação no trabalho e a qualidade as assistência prestada.
Estudos apontam uma probabilidade maior de consultar um médico em indivíduos
que trabalham menos de 40 horas semanais, pois dispondo de maior tempo livre, este
trabalhador tem maior oportunidade de cuidar da própria saúde 92. O profissional tem
consciência que a busca por atendimento especializado é importante, mas se refugia na
falta de tempo para manter-se automedicando.
Há também as questões ligadas ao comprometimento com a equipe de trabalho, já
que o número de profissionais é reduzido. Ao trilhar para enfrentar todo aquele processo
que culmina na consulta médica, em razão de trabalhar muito, acredita que teria que faltar
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ao trabalho para poder ir ao médico. Sendo assim, sobrecarregaria ainda mais sua equipe
reduzida, maximizando as possibilidades de licenças em decorrência de excesso de
trabalho aos que estavam no plantão, justificando-se por se manter automedicando.
Diversos estudos apontam que a enfermagem trabalha sobrecarregada, seja por
excesso de tarefas realizadas durante a jornada, ou por uma relação paciente/cuidador
muito aquém das preconizadas pelos órgãos de classe, devido ao número reduzido de
profissionais de enfermagem nas instituições de saúde, e até pelos muitos vínculos
trabalhistas que estes se envolvem8,

29, 30, 35, 44, 46, 69, 89, 93

, estando embutidos riscos por

acidentes de trabalho resultantes dessas más condições. O trabalho de excelência prestado
pela enfermagem acaba ficando de lado, devido ao desgaste provocado pelo excesso de
atividades que lhes são atribuídas.
Há também algumas questões ligadas a formação profissional da carreira médica
que são abordadas como motivacionais para a automedicação na enfermagem. O discurso
5D revela que existe naqueles profissionais uma falta de confiança referente ao profissional
que irá atendê-los:
“A falta de confiança no médico... vê todas as besteiras que eles fazem, então a
gente não confia.”

É crescente o número de processos judiciais decorrentes de atos que envolvem a
participação de médicos, sejam devidos a erros cometidos com os pacientes, ou éticos, por
ausência aos plantões em que deveriam estar trabalhando ou não comprometimento com
suas instituições, principalmente nos hospitais públicos. Remetem-se estes fatos à
desconfiança e descrença dos trabalhadores de enfermagem que participam da assistência
prestada e presenciam estes erros, seja por imperícia do profissional, por imprudência ou
até negligência do cuidado prestado.
Autores tratam a formação médica atual como deficitária, pois tem seus conteúdos
acadêmicos ministrados com pouca interação e integração entre teoria e prática, tornando o
processo de aprendizagem menos produtivo 94,

95

, não deixando de lado o contexto do

docente que se divide em atividades de ensino na graduação e pós-graduação, sobrecargas
das atividades assistenciais e administrativas e ainda atendimento nas clínicas e
consultórios, traduzindo em má formação dos novos profissionais do mercado94. Todos os
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profissionais da área da saúde estão sujeitos a erros no cuidar de doentes, sendo as más
condições de trabalho e também de formação, assim como o excesso de trabalho prestado
fatores que se relacionam com tais erros.
Mas há de se notar que não apenas as condições relacionadas ao trabalho levam o
profissional de enfermagem a se automedicar, estando aí fatores intrínsecos a estas nuances
do trabalho, mas que não se relacionam diretamente a ele. Ao observar o discurso 5E e 5G
entendemos perfeitamente que a automedicação é vista como uma prática que está
arraigada no cotidiano da população brasileira, se justificando pela economia de tempo e
recursos financeiros:
“Então eu acho que a gente usa mais pela praticidade mesmo, me ajuda em
otimizar o meu tempo, e não precisar ir até o gastro, não gastar mais dinheiro na
consulta.”
“Eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil da automedicação”
O medicamento é visto pela sociedade como um simbolismo de saúde 6 e o ato de se
automedicar integra a cultura da nossa sociedade, fortemente ligada a padrões de consumo.
Então, tende-se a consumir medicamentos entendendo que estamos consumindo saúde, e o
profissional de enfermagem traz esses valores consigo.
A prática da automedicação surge ainda na infância ou adolescência, influenciada
pelos familiares ou amigos, que são responsáveis por 51% das recomendações de uso de
medicamentos nas pessoas leigas4, mantendo estes hábitos mesmo após se tornarem
trabalhadores da saúde. Refletem aí os custos atribuídos as consultas com especialistas,
considerando a grande demanda por serviços especializados que se mostra nas longas filas
para atendimento nos hospitais públicos e privados, e demora nas marcações de consultas
nos consultórios médicos.
Atrelados aos hábitos populacionais, a influência da automedicação também é
creditada às propagandas de medicamentos, descrita no discurso 5J:
“A gente tem propaganda, né, estimulando a automedicação. Aqui você é
estimulado a comprar, consumir...”.
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O estímulo através das propagandas é discutido desde a década de 70 e 80 no
Brasil12,

66, 96

, tomando uma face mercantil da saúde. Os consumidores têm sido

bombardeados de propagandas sobre medicamentos na mídia nacional, permitindo que
sejam feitos autodiagnósticos e autoprescrição por associação a músicas executadas
durante tais propagandas. Os gastos mundiais com propagandas giram em torno de US$ 14
bilhões, sendo que cerca de 50% é gasto apenas com os prescritores, em congressos,
viagens e brindes. No Brasil, consome-se com medicamentos cerca de R$ 70 bilhões
estimados em 2013, tornando o 8º maior mercado consumidor no mundo. Por ano, cada
indivíduo gasta cerca de R$ 430,92 com medicamentos, segundo dados estimados pelo
Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE)97.
Autores relatam que as propagandas são grande incentivador do consumo de
medicamentos, disseminando o uso pela sociedade para tratar diversas doenças, muitas
vezes com medicamentos que deveriam ser prescritos8,

30, 98

. Tal atitude leva a uma

medicalização da sociedade cada vez maior, tendo como preocupante o aumento
considerável de intoxicação medicamentosa17.
Outros dados apontam que as propagandas influenciam inclusive os prescritores
levando a utilização de medicamentos mais modernos e geralmente mais caros, mas não
necessariamente mais eficazes. As principais fontes para a escolha de uma nova terapia são
as empresas farmacêuticas através de seus representantes, seguido pelas literaturas de
menor qualidade, as mídias e os colegas, deixando cerca de 1% para as literaturas
científicas99.
Estas práticas refletem no profissional de enfermagem a vontade pelo consumo de
medicamentos e o trazem a justificar este consumo também devido ao cansaço e a dor que
sentem. Afirmam no discurso 5F que se torna um refúgio para poder se manter ativo no
trabalho:
“Acho que é isso, pra fugir da dor, do cansaço. É tentar... um refugio né? Eu
preciso trabalhar, estou sentindo dor, mas não posso deixar de trabalhar... Tem que
dormir então vou tomar os controlados... percebo muita gente que usa, muita, muita. E
elas relatam assim que no inicio não precisava mas que agora...”
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Quando afirmam que o profissional de enfermagem trabalha sentindo dor, associam
essa dor ao cansaço, novamente atribuindo seus problemas ao excesso de trabalho. A rotina
extenuante que praticam produzem condições que levam a sentir tais dores. É necessário
citar que as lesões por esforço repetitivo (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho (DORT) tem acometido muitos profissionais trabalhadores da saúde,
principalmente trabalhadores de enfermagem, pois está associado aos movimentos
executados nas tarefas diárias, ao dar o banho, mobilizar o paciente no leito ou fora deste, a
manipulação de seringas diversas vezes ao dia, o agachamento e levantar para puncionar
veias, deslocamento de materiais pesados, além dos riscos biológicos que também estão
submetidos39. Tais fatores podem gerar tensões que são interpretadas na forma de dores
pelo corpo, levando o trabalhador a recorrer ao tratamento.
Esse tratamento é dado pela automedicação, como visto no discurso, pois há um
comprometimento do trabalhador com seu trabalho e sua equipe, além da alegação de falta
de tempo vista anteriormente, que faz com que o trabalhador se mantenha neste ciclo de
consumo de medicamentos para manter suas atividades. Isto é entendido como estratégia
de compensação dos transtornos uma vez que o trabalhador reconhece suas dificuldades e
enfrenta as demandas que lhes é imposta.
Mas nota-se que neste momento ele discursa sobre o uso de medicamentos
controlados para auxiliar a enfrentar a jornada de trabalho e traz uma revelação
preocupante ao afirmar que este medicamento é usado por muitos e dá sinais de
dependência neste uso.
Pesquisas mostram que o ansiolítico Clonazepan é o segundo medicamento mais
vendido no Brasil, sendo superado apenas por um anticoncepcional que é distribuído pelo
Ministério da Saúde nos programas do governo, justificando estar em primeiro lugar 100. É
necessário refletir que se trata de uma medicação que deve ter venda precedida de retenção
do receituário médico, sendo mais consumido que analgésico mais simples como o
Paracetamol.
Os profissionais de enfermagem não estão imunes aos transtornos ocasionados
pelo estresse ou pelos comportamentos de risco à saúde, sendo estes 30 a 100 vezes mais
propensos a se tornarem quimicamente dependentes que a população em geral,
apresentando ainda um elevado grau de síndrome de burnout quando comparado a outros
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profissionais, sendo os mais propensos a se tornarem dependentes de medicamentos para
aliviar o estresse87.
Ainda reportando ao fato do trabalhador compartilhar que trabalha com dor, ele
exacerba suas frustrações com a instituição, mostrando aí mais uma forma de fuga do
problema, transferindo para a organização de trabalho o seu problema de saúde. Isto é
reportado no discurso 5I:
“Porque você é feito como um escravo, você vem, você trabalha e como você tá se
sentindo mal não interessa... Interessa o número e ai é que você se automedica.”

As condições de trabalho oferecidas pelos hospitais aos trabalhadores de
enfermagem são consideradas inadequadas e responsáveis por desequilíbrios na saúde
deste trabalhador84. Ao compartilhar este discurso, ele interpreta a visão da instituição
como se o trabalhador fosse “escravo” do seu trabalho e sendo assim, mesmo que não
esteja bem de saúde deverá comparecer ao trabalho, e para que isso ocorra deverá se
refugiar na automedicação.
Mas é lícito ao trabalhador que se afaste de suas obrigações para cuidar da sua
saúde, não lhe impondo penalidades para tal. O MS ao instituir as diretrizes da política
nacional de promoção da saúde do trabalhador do SUS, traz nos seus princípios a
qualidade de trabalho, permitindo a promoção e proteção do trabalhador, a valorização dos
trabalhadores, reconhecendo seu papel fundamental na atenção à saúde da população, com
intuito de garantir ao trabalhador a atenção à saúde no estabelecimento de saúde onde
trabalha ou serviço de referência, conforme a complexidade exigida 101.
Esta fuga também se apresenta através do medo em descobrir algo que a desagrada.
A partir daí, trata seus próprios sintomas sem pesquisar com especialistas quais as causas
de tais sintomas, e relata isto no discurso 5H e reafirma novamente ao discutir o sobre a
relação do seu cotidiano de trabalho com a automedicação, no discurso 7E:
“Vejo que até mesmo medo de doença, porque à medida que você procura um
médico, um especialista, que você vai procurar o porquê daquilo.”
“..., vendo tanta coisa no ambiente hospitalar, vai ver que quanto menos você
procurar, melhor. Aí se automedica.”
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Estudos mostram que os profissionais de enfermagem em oncologia que trabalham
com pacientes considerados em situação de terminalidade externam sentimentos de
tristeza, medo, preocupação e apreensão52, pois o câncer tem o poder de modificar as
pessoas, tanto os pacientes com seus familiares como os profissionais, haja vista que a
convivência com esta situação diariamente fragiliza o trabalhador 69. O paciente com câncer
ainda é visto como sentenciado à morte, levando este estigma para o hospital quando está
em tratamento, e os profissionais compartilham todas estas emoções com os pacientes,
agindo no cuidado psíquico do paciente, dentro de uma visão holística do cuidado de
enfermagem.
Igualmente o trabalhador como ser humano que é, por presenciar muitas histórias
de cada doente que cuida, tem medo de ser diagnosticado com alguma doença que possa
deixá-lo nesta situação. Daí ele usa seu amplo conhecimento sobre doenças, sintomatologia
e tratamento medicamentoso para se automedicar e não procurar a causa de seus
problemas, que entendemos como estratégias de enfrentamento pessoal frente ao medo do
desconhecido.
Focando no saber desse profissional, entendendo que parte dele se deve à
especificidade de sua profissão e outra aos fatores extrínsecos a ela, como a vivência
pessoal e hábitos culturais, os entrevistados trazem para o campo do debate a relação entre
a prática da automedicação e o serviço de enfermagem. Tal relação é representada por 6
subcategorias, onde 4 desses discursos revelam que trabalhar na enfermagem está
diretamente relacionado com a prática da automedicação, representando 83,87% das
opiniões formadoras do discurso.
Os trabalhadores de enfermagem acreditam que trabalhar nesta profissão tem
influência direta com a automedicação por entenderem que possuem mais segurança ao
usar os medicamentos em detrimento de outras classes trabalhadoras e que a profissão está
constantemente cercada de alto nível de estresse físico e psíquico. Relatam no discurso 6A
estas associações, creditando à enfermagem de uma forma geral a maior tendência de
consumir medicamentos por conta própria:
“Normalmente se automedica mesmo né, até... isso em consequência do trabalho.
Porque quando eu "tô" de férias eu não uso, não preciso. Voltei a trabalhar, descontrola
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tudo. É o esforço que você faz, é o peso que você pega... Tem profissões que são mais
estressantes, e a enfermagem está entre as quatro mais estressantes, né... Você fica mais
seguro daquilo que você tá fazendo, se automedica porque trabalha com enfermagem... Na
enfermagem a gente usa mais quantidade de medicamentos”.

Os tipos de desgastes que os trabalhadores de enfermagem estão submetidos de
forma intensa e contínua em seus locais de trabalho agregam fatores para o adoecimento ao
qual eles tendem a tratar da forma mais prática e rápida que encontram que é através da
automedicação30. O trabalho em turnos, o trabalho noturno, a sobrecarga qualitativa e
quantitativa de trabalho, a falta de controle sobre as atividades, a exposição a situações de
enfrentamento são alguns fatores que têm sido relacionados ao estresse ocupacional10.
O trabalhador discursa que sua profissão gera um grande nível de estresse. O
convívio com o sofrimento alheio, sua dor e morte tão constante justifica essa percepção 70.
Soma-se ainda ao fato dos sujeitos em questão estarem imersos numa unidade de terapia
intensiva oncológica, que mescla as peculiaridades de uma UTI convencional, já
comparada aos estabelecimentos penitenciários70, dado ao seu sistema de vida interna
chamado nos hospitais de setores fechados, com normas, padrões e rotinas próprios e que
apesar de ser o melhor local para o tratamento de doentes graves, são vistos como
aterrorizantes, sombrios e tensos, às particularidades do cuidado ao paciente oncológico.
O cansaço advindo da manipulação de vários equipamentos e procedimentos
complexos e muitas vezes imediatos e livres de erros, pois poderia implicar em morte do
paciente, se soma ao dia a dia de sua rotina com outras jornadas de trabalho, estudo e
cuidado de casa, família entre outros é levado em consideração e ele finaliza dizendo que
por essa soma de fatores a enfermagem consome maior quantidade de medicamentos, não
se igualando à população em geral.
Novamente o trabalhador se vê interligado com a automedicação porque trabalha
com medicamentos em suas mãos e cria com ele relação de empatia e confiança. Os
discursos 6B, 6C e 6E tratam exatamente das relações do profissional de enfermagem com
o medicamento, ligando sua disponibilidade, facilidade de obter o medicamento e a
experiência de uso nos pacientes como motivos que os facilitam a se automedicarem:
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“... você tem uma facilidade de acesso... pela facilidade de acesso
experimentaram... E se viciaram pela facilidade de acesso.”
“O fato de trabalhar, de lidar com isso no dia a dia, deixando ele mais confiante...
Eu não vou indicar pra ninguém, nem mesmo pra mim uma tinta boa de cabelo ou sei lá,
qualquer coisa que eu não esteja dentro da área entendeu?... tem muito mais
conhecimento que a pessoa comum... Acaba que a gente vira meio índio, já está
acostumado a usar...”.
“Você chega pro colega e diz: Pô, to precisando de um diazepan. Ele vai lá, vai
prescrever e você vai comprar...”.

A relação automedicação e trabalho dentro da enfermagem são pautados
principalmente na forma que este profissional alcança o medicamento para fazer uso. As
drogas utilizadas nos postos de trabalho permanecem sob custódia da equipe de
enfermagem deste local até que é entregue ao seu consumidor final, o paciente quando a
toma ou a farmácia quando esta medicação não é utilizada sendo então devolvida. Então
esta medicação fica disponível para o trabalhador durante toda a sua jornada de trabalho,
revelando a fragilidade da atenção ao medicamento, de fácil acesso para o uso indevido
pelos profissionais. E por esse uso indevido e contínuo acabam por tornar-se dependente da
medicação para prosseguir trabalhando.
Estudos tratam do acesso ao medicamento como influenciador no seu consumo, e
neste caso consideram os trabalhadores de enfermagem afetados por tais facilidades 8, 25, 30,
35

. Os trabalhadores conhecem os medicamentos que vão utilizar e entendem que são

drogas perigosas à saúde se não forem utilizadas com moderação e responsabilidade.
Quando este consumo se dá com psicotrópico, pode estar interligada dupla
responsabilidade dos profissionais de enfermagem, dado ao fato que todas as medicações
psicoativas devem ser conferidas pelos enfermeiros e acondicionadas em locais fechados
com chave, sendo esta de responsabilidade do enfermeiro de plantão, tornando-se então
participante do ato de se medicar com droga psicoativa pelo dever de manter os
medicamentos guardados.
Mas há de se reconhecer que em muitos hospitais estes medicamentos ficam em
caixas ou gavetas abertas, ou quando estes podem ser trancados, permanecem abertos, pois
agiliza o serviço. Não pode aqui eximir a instituição no seu dever de criar meios de
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controle dos medicamentos, como protocolos de conferências, número suficiente de
profissionais para o trabalho e locais apropriados para armazenamento das substâncias.
Ao discursar, os depoentes lembram que o medicamento faz parte do seu arsenal de
cuidados e que o conhece bem. De fato, o compara a situações corriqueiras do cotidiano de
qualquer pessoa, mas exalta que seu conhecimento é maior e mais apurado que a
população comum, por estar imerso neste ambiente. E trás referencia as sabedoria popular
se comparando ao índio, que era responsável por “medicar” os habitantes de sua tribo em
caso de doenças102.
Outro aspecto importante a mencionar, que já trouxemos à tona anteriormente, é a
facilidade que tem este profissional de enfermagem em obter receitas médicas para adquirir
os medicamentos. Como no próprio discurso, é facilitado aos trabalhadores de hospitais e
mais ainda aos de enfermagem, obter receitas de medicamentos diversos, inclusive os
psicoativos, com os médicos de plantão que trabalham juntos na instituição. Estes achados
são compartilhados com outros pesquisadores que alertam para as relações sociais e
interpessoais dentro das equipes de saúde pode se tornar um risco para a automedicação 28,
29, 67

, a medida que o médico esquece do seu papel e sua responsabilidade, levando em

consideração as relações de afeto que nutrem entre cada trabalhador.
Na contramão dessas opiniões, há discursos que tratam a automedicação como
prática comum da população em que estão inseridos, não tendo ligação com o fato de ser
trabalhador de enfermagem. Estatisticamente responsáveis por 16,13% das opiniões
formadoras dos discursos, dando origem a 2 subcategorias, tratam que não há relação em
se automedicar e trabalhar na enfermagem e que esta é uma prática comum, como mostram
os discursos 6D e 6F:
“É geral. Todo mundo faz, todo mundo tem pouco de médico e louco, eu acho que
qualquer pessoa se automedica.”
“Eu não vejo como interligado com a automedicação. Eu acho que não tem nada a
ver não.”

Evidentemente, há um crescimento mundial no consumo de medicamentos como
tem sido reportado nos meios de informação científico e secular 4,

12, 96, 97, 98

. No Brasil

cerca de 80 milhões de pessoas são adeptas a automedicação e seu consumo vem crescendo
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cerca de 12% ao ano. Na população em geral, as condições de risco atribuídas à prática da
automedicação se dá pelo acesso deficitário aos sistemas de saúde, grau de instrução e
informação dos usuários sobre medicamentos, além da disponibilidade dos medicamentos 4.
Quando se refere ao trabalhador de enfermagem como ser participante de um todo
que é a população em geral, entende-se que ele recebe influência dos mesmos fatores,
inclusive familiares, vindos de pais, tios e avós, com a prescrição de chás e medicações
para o cuidado residencial. Mas percebe-se que não pode afastar que estes fatores são mais
evidentes nos trabalhadores que lidam com medicamentos e os têm sob guarda
diariamente. Somados aos fatores de risco que a população está submetida, os
trabalhadores de enfermagem acabam por ser exigidos na sua atividade diária e
aumentando exponencialmente sua propensão ao uso de medicamentos.
Estes discursos se comunicam com a questão apresentada a seguir nesta categoria,
tratando da relação da automedicação não apenas com a enfermagem como profissão, mas
seu cotidiano de trabalho em turnos, ritmo intenso e excesso de carga horária. Vendo desta
forma, 88,46% das entrevistas formadoras de discurso concordam que o trabalho que
desenvolvem está relacionado com a automedicação. Dito isto, este sujeito coletivo aborda
alguns desses aspectos no seu discurso 7A, afirmando que o trabalho noturno é um
preditivo para automedicação:
“... vai descansar mal, ela não vai ter o sono completo, das horas necessárias...
tem muita gente, trabalhando a noite, que toma remédio no outro dia que não vai
trabalhar para poder dormir. Eu mesmo quantas vezes já tomei remédio pra relaxar.”

O trabalho noturno leva a mudanças no padrão de sono, nas funções fisiológicas e
cognitivas, podendo refletir em problemas biológicos e saciais uma vez que o cansaço pelo
sono irregular no período diurno se configura em desinteresse pela vida social e
irritabilidade a barulhos constantes, como dos alarmes apresentados dentro de uma UTI,
podendo então contribuir para situações de imprudência ou negligência103. Ao estudar a
qualidade do sono das equipes de enfermagem num determinado hospital, verificou-se que
92% destes referem má qualidade do sono 103.
O trabalho noturno interfere na capacidade de pensar e em tarefas que exigem
precisão, rapidez e vigilância, aumentando a sobrecarga do trabalhador. Também associado
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ao trabalho no período noturno, pesquisadores afirmam que este é um fator de risco para o
desenvolvimento de angústia e ansiedade, convergindo para depressão maior104.
Temos que considerar as condições em que se dá o descanso desses profissionais de
enfermagem no período noturno. As equipes de serviço noturno são menores que as
encontradas no período diurno, visto que o número de procedimentos é igualmente menor,
apesar de muitos serviços trabalharem com banhos noturnos e diurnos, que envolve a troca
de curativos e a mobilização mais intensa do paciente no leito. E por estarem em menor
número, os revezamentos de horários para refeição e descanso são mais dificultosos. Acaba
sendo constante o fato de ficar apenas 1 profissional de enfermagem acordado durante
certo período enquanto os demais descansam. E leva-se em conta ainda que em muitas
unidades há apenas 1 enfermeiro na equipe noturna, ficando este responsável durante toda
a noite, podendo muitas vezes não conseguir descansar durante todo o plantão.
Ao declarar o uso do remédio para relaxar, o trabalhador levanta mais uma vez a
questão do uso de medicamentos que podem levar a dependência, para que possa retomar
sua atividade diária, seja seus compromissos do cotidiano ou seu sono nos dias que não
está trabalhando, suscitando um ciclo perigoso contra sua própria saúde. É apontado na
literatura teorias que defendem a existência de fatores de natureza laboral como causa
fundamental no consumo de drogas35, destacando o trabalho noturno, jornadas de trabalho
prolongadas, fadiga ao finalizar a jornada laboral, estresse e insatisfação com a atividade
realizada.
Temos visto na voz dos sujeitos da pesquisa que o cansaço advindo das atividades
desenvolvidas pela enfermagem é visto como predisponente ao uso de medicamentos.
Relatam que usam medicamentos no seu cotidiano para se recuperar da jornada extenuante
de trabalho, retratada no discurso 7B:
“O fato da pessoa dar plantão estressante, chegar em casa, tá com dor de cabeça...
vai tomar alguma coisa pra relaxar, nem que seja um chá de ervas, mas vai tomar... eu to
de folga não faço de automedicação nenhuma, eu saio de casa relaxada, tranquila... mas
já vi colegas contando aqui no trabalho que usam ...e já está até viciada nisto... o estresse,
a rotina, tudo relacionado ao trabalho... eu preciso tomar medicação, se eu quiser voltar a
trabalhar amanhã... uma valerianazinha... eu aumento a dosagem desse remédio, dessa
medicação pra poder me sentir melhor... eu vou tomar mesmo, porque eu quero passar o
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dia intero bem... eu vim com o rivotril meio comprimido, de tarde eu tomei outro. Um
lexotanzinho só pra relaxar, pra ficar melhor, porque trabalhei demais. A carga psíquica é
muito grande, absurda... convive com paciente vivo morto né.”

Esta subcategoria é

formada por

61,54% dos discursos extraídos do

questionamento, representando com maior força e expressividade o pensamento da equipe
de enfermagem. O trabalhador mostra que o trabalho é muito cansativo, chegando a ser
penoso e insalubre, e que lhe afeta a saúde física e psíquica. Por conta disso, usa
medicamentos que lhe confira a sensação de bem estar, facilitando seu descanso, muitas
vezes tendo em mente o próximo dia de trabalho que está por vir. Apesar desta
constatação, alguns estudos apontam que não há influência entre o consumo de
medicamentos e as condições de trabalho 8, enquanto outro verifica que a prevalência é
maior devido às condições desgastantes que as condições de trabalho proporcionam ao
trabalhador de enfermagem10.
Outra pesquisa realizada com enfermeiros sobre sua percepção sobre os problemas
de saúde e sua relação com as condições de trabalho o autor encontra entre seus dados o
estresse, dores lombares, mudanças de humor e depressão 69, identificadas como de
natureza psicossomática, podendo estar relacionado com a gravidade dos pacientes e sendo
desencadeados pelo contato com seu sofrimento.
Com o intuito de minimizar o impacto causado pelas precárias condições de
trabalho, lembrando que esta não se retrata apenas pela estrutura física, tecnológica ou
material, mas se dá também pelo pessoal disponível para realizar o trabalho e o quão cheio
de complexidades este trabalho requer, os trabalhadores usam da inteligência astuciosa, um
saber advindo de conhecimentos informais e criatividade a partir da experiência vivenciada
de cada um na sua jornada diária32, 43.
Fato é que novamente vem à tona o consumo de medicações psicoativas para o
trabalhador se refugiar, neste momento do cansaço gerado pela jornada de trabalho,
externando o problema da dependência ao medicamento. O fato de se relacionar com os
medicamentos torna o profissional íntimo da medicação com o uso de termos como
“valeranazinha” ou “lexotanzinho” remete ao valor de proximidade, diminuindo sua
condição de droga, dando a ela uma face mais agradável, inofensiva.
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Este momento mostra que o trabalhador sofre ao cuidar dos pacientes e às vezes vê
o doente portador de câncer que está sob seus cuidados sem a perspectiva de melhora
daquela situação, como se já estivesse morrido. Então considera que seu trabalho é em vão,
pois olha pela lógica biomédica de tratar o paciente e não a pessoa no seu contexto
biopsicossocial, tendendo a se sentir angustiado e impotente, se refugiando nas drogas
psicoativas105.
Ao olhar distanciado, parece que o trabalhador está acostumado com essa situação,
por vivenciá-la com certa frequência, pois paira nele certo “silêncio” emocional. Mas
quando se encontram artifícios, estratégias desse trabalhador para enfrentar tais situações,
entende-se que estado já referido como estado de normalidade não deve ser confundido
com um estado saudável85. Há neste ensejo um equilíbrio entre forças desestabilizadoras e
o esforço de se manter atuante à custa de um sofrimento que se estenderá também na sua
vida fora do trabalho, que não se manifesta porque o trabalhador visa constantemente se
proteger e se defender através de mecanismos e estratégias individuais ou em grupo 31.
Esses mecanismos são sugeridos no discurso 7D como recursos de enfrentamento
das pressões geradas no dia a dia do trabalhador de enfermagem mostrando que entende as
necessidades reais de cuidado a sua própria saúde:
“... se não muda seus hábitos, vai continuar da mesma maneira. Existe uma carga
psíquica que leva não a fazer uso de medicações, mas de querer se cuidar mais... Se tem
uma situação que me afeta diariamente ou frequentemente é caso de procurar um
acompanhamento melhor.”

Como vimos, o trabalhador está consciente dos riscos que sua profissão lhe implica
e entende que modificações na sua atitude frente sua própria saúde é fundamental inclusive
para uma automedicação segura. É possível compreender a problemática do uso de
medicamentos e considerar que esses trabalhadores podem enfrentar momentos de
dificuldades que torna possível então usar automedicação como estratégia para o
autocuidado, mas deve ter atenção para não chegar ao abuso e dependência de tais
substancias.
Todo ser humano tende a se cuidar quando sente que algo está atrapalhando a sua
saúde, repercutindo nos seus hábitos de vida. São estratégias defensivas que os
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trabalhadores utilizam para diminuir a percepção das pressões da organização do trabalho
que geram sofrimento 43. Acontecem primeiramente a nível mental do indivíduo, não tendo
mudança real na pressão ocorrida, mas é uma forma de defesa do indivíduo.
Vem à tona o que é prioridade na utilização do tempo para tais profissionais, em
que o mau uso desse tempo reflete no seu dispêndio com atividades mal planejadas ou não
planejamento de atividades como o cuidado à saúde. O cuidado de si relativo à qualidade
de vida e prevenção de doenças pode tornar-se desvalorizado pelo profissional ao ocupar
seu tempo com atividades visando melhor posicionamento no mercado de trabalho 30, e não
dando real valor à procura de cuidado amplo e especializado, que este mesmo profissional
de enfermagem tem cientificidade para discernir sua necessidade. Parte dessas estratégias
acaba sendo mesmo a automedicação, pois ao invés de procurar tratamento correto, os
trabalhadores pode não o fazer devido ao medo de descobrir algo que o afete mais que o
sintoma, no caso a patologia.
Mas essa relação do trabalho com a automedicação não é compartilhada por todos.
No discurso 7C os depoentes compreendem que o trabalho que desempenham não se
reflete como precursor ao uso de medicamentos:
“Se eu falar que não fico cansada, também não vou falar porque estaria
mentindo... ter que tomar um relaxante por causa do meu trabalho, não. Só em caso tiver
com muita dor, ai sim eu realmente eu faço uso de remédios mais conhecidos, mas em caso
extremo.”

É visto que um percentual de 11,52% dos trabalhadores não vê na automedicação
um subterfúgio para se livrar do cansaço ao qual não escondem que existe decorrente do
trabalho, mas admitem que usem medicamentos em casos controlados e bem definidos
como analgesia. Deve-se ter certo cuidado com o trabalho em condições que geram
cansaço extremo a seus executores, pois quanto mais cansados se apresentarem os
trabalhadores de enfermagem, mais propensos de erros serão e poderão mais facilmente
sofrer acidentes de trabalho 106. Quando os trabalhadores estão cansados, podem acabar
priorizando uma parte do serviço em detrimento de outra igualmente importante, vindo a
ocasionar atritos nas relações com os colegas84.
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Observando tais pensamentos refletimos a cerca de uma visão dicotômica do
trabalho como causador de sofrimento e de prazer, entendendo que o trabalho está dotado
de particularidades que vão desestruturar o ser trabalhador, mas que não é responsável pelo
enlouquecimento desse trabalhador107. Como de fato o próprio depoente se vê como
participante de um processo que lhe causará um dano suportável e entende seus direitos
como trabalhador de uma instituição e como responsável por suas atitudes inclusive frente
ao uso de medicamentos de forma segura e responsável.

5.3 Valores referentes à automedicação
Nesta categoria iremos tratar sobre os valores agregados pelos depoentes ao uso da
automedicação abordando através da questão 03 os valores positivos e negativos da
automedicação, a questão 04 tratando dos valores pessoais sobre a automedicação, a
questão 08 sobre o bem estar gerado pelo uso da automedicação, a questão 09 contendo
relatos de complicações apresentadas pelos usuários da automedicação e a questão 13
formulando na visão dos DSC possíveis estratégias para automedicação segura.
Os dados estatísticos do trabalho apresentados na questão 03 apontam que 72,5%
dos participantes acreditam que a automedicação pode ser positiva, enquanto 27,5% são
contrários a este pensamento quando visto num contexto geral. Mas quando são específicos
tratando da automedicação na sua própria vida, a compreensão de negatividade da
automedicação sobe para 37,93% e o sentimento de positividade da automedicação passa a
ser de 62,07%. Entendendo a automedicação como uma prática negativa, o discurso 3A
traz uma posição consolidada sobre o assunto:
“Positivos não. Porque você pode tá gerando um malefício maior que um
benefício, qualquer automedicação é danosa à saúde. Na verdade eu acho que
automedicação é sempre negativa... Você confunde a doença que você vai tratar, um
sintoma você pode ter várias coisas.”

Seguindo uma expressiva parte de médicos e até da população, a automedicação se
apresenta com conotações negativas3,

30

, em parte por não ser vista na sua essência da

responsabilidade. Alguns medicamentos realmente podem ser consumidos sem prescrição
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médica, pois são destinados a sintomas sem gravidade, mas o maior problema é que os
medicamentos mais consumidos são os que necessitam de receita médica 73. O consumo de
medicamentos sem devida orientação ou prescrição médica ainda é visto com cautela e
pode ser realmente entendido como ilegal quando tal uso é feito de forma inapropriada,
através de fármacos que devem ser prescritos.
Dentro deste contexto o trabalhador de enfermagem concorda que pode haver
falhas vindas do seu saber que tornariam o ato de se automedicar como uma ferramenta
negativa relatando este pensamento no discurso 4A:
“Pra mim não é positivo, enfim, é mais problemas com certeza... não digo que eu
não faça mas eu considero que seja negativo sim... porque pode dar certo, mas pode não
dar, então, eu acho sempre negativa a automedicação... Eu não teria segurança de tomar
medicação do qual eu nunca tomei... eu tava me sentindo mal e não tinha nada ver, se eu
fosse tomar o que eu ia tomar.”
Apesar da afirmação da ABIMIP5 em respaldar a automedicação pela sociedade em
geral garantindo que as propagandas veiculam informações amplas sobre os medicamentos
e seu uso, há contestação pela ANVISA99 em que as estratégias de marketing são utilizadas
muitas vezes com a finalidade de ampliar o lucro em detrimento de tais informações,
ocultando ou diminuindo os aspectos negativos e superestimando os benefícios dos
medicamentos.
Os trabalhadores da saúde e consequentemente os de enfermagem geralmente são
mais esclarecidos que os trabalhadores que estão fora deste contexto, ainda assim se
sentem desconfortáveis quanto aos riscos que podem correm com a automedicação,
justificando então o motivo que os levam a ser contra este tipo de autocuidado, uma prática
respaldada pelos organismos de saúde nacional e mundial, conforme descrevemos
anteriormente1, 3, 14,18.
Apontado por alguns autores, o estado de completo bem estar é impossível de se
atingir, uma utopia, sendo a saúde um objetivo a ser alcançado 109. O bem estar favorece o
desenvolvimento das potencialidades profissionais, o que garante, de forma efetiva, a
qualidade da assistência prestada a uma clientela tão fragilizada e a satisfação no trabalho.
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As satisfações concretas estão associadas à proteção da vida, ao bem estar físico,
biológico e mental, ou seja, à saúde do corpo, enquanto as satisfações simbólicas tratam da
vivência qualitativa da tarefa que desenvolvem33. Nessa perspectiva, é o sentido e a
significação do trabalho que importam nas suas relações com o desejo e com as
motivações.
O bem estar é composto por uma dimensão cognitiva que emite um juízo avaliativo
exposto em termos de satisfação com a vida e uma dimensão emocional, positiva ou
negativa, expressando de forma geral sentimentos e emoções específicos, como felicidade
ou seu contrário110. Relacionando estes pensamentos discursivos a formação do discurso
8B, os depoentes declaram que a automedicação não contribui para a sensação de bem
estar no seu usuário, mostrando um valor percentual de 34,62% desta subcategoria:
“... ela acaba tomando, ai meio que perdem o controle... eu não vejo nenhum
benefício, eu não acho que pode contribuir... o psicotrópico, ela vai se tornar dependente
daquilo né!... não é bem estar, sabe por quê? Não está tratando a base... ele tem direitos, a
saúde, a assistência, a licença médica para quando ele precisar se cuidar.”

Inicialmente interpretam que o bem estar é ameaçado pelo exagero ou falta de
controle do próprio usuário da automedicação. Isto é um fator a se considerar, já que o
usuário está de posse do medicamento e pode seguir seus próprios critérios para tomá-lo,
seja o alívio dos transtornos ou a dose recomendada.
Outro ponto em destaque abordado por vários estudos é o sentimento de tratamento
paliativo que a automedicação confere7,

9, 24, 29, 39

, interpretada por alguns como uma

negatividade, já que minimiza os sinais e sintomas, mas não trata o problema que pode
ressurgir potencializado. Retornam novamente ao uso dos fármacos psicoativos,
lembrando-se do risco de dependência psíquica inerentes a tais medicamentos. O ritmo e a
complexidade do mundo moderno por si só já é considerado fator de risco para o uso de
substâncias psicoativas e criam condições favorecedoras para o suposto mundo irreal de
bem estar trazido pelo alívio dos problemas35, entendendo saúde como mercadoria66.
Finalizam então trazendo novamente os direitos dos trabalhadores justificadamente
em se licenciar para cuidar de sua saúde. Vimos anteriormente a licitude do afastamento
para tratamento de saúde do trabalhador garantido através da política nacional de
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promoção à saúde do trabalhador do SUS101, tido então como uma melhor estratégia de
cuidado à saúde e alternativa melhor que a automedicação.
Indo na posição contrária a tais discursos, os valores gerais apresentados pelo
discurso 3B tende a acreditar que a automedicação pode ser uma prática positiva. Este
discurso é comunicante ao discurso 4B quando os depoentes demonstram a positividade da
automedicação no seu viver cotidiano refletindo neles as políticas públicas sobre a
automedicação:
“Positivos talvez que você resolve o seu problema, sem precisar encher mais as
emergências dos hospitais... você já conhece a medicação, eu sou a favor de você se
automedicar... Numa situação às vezes de emergência, e você tem o conhecimento da
droga... sou um profissional da área da saúde... Ai quando eu vejo que eu não to dando
conta, eu vou no médico.”
“Me ajuda. Não necessariamente vou precisar ir a um médico... Facilita, né, eu
considero um benefício, eu me conheço... No caso de emergência... Se eu estou sentindo
dor... na minha vida algum médico prescreveu essa medicação e ai eu tenho segurança
prá tomar.”

Podemos notar que o trabalhador tem interesse em cuidar da sua saúde e sabe que
pode fazer isso também através da automedicação, mostrando que esta estratégia de
autocuidado pode ser segura. Ao se automedicar, o profissional acredita que contribui com
a saúde pública ao reduzir o número de atendimentos desnecessários nos hospitais. É
plausível citar que tais atendimentos têm sido alvo de críticas tanto na rede pública quanto
na rede privada dado o tempo de espera para ser atendido e o grande número de pessoas
que comparecem aos hospitais, por vezes para resolver problemas mais simples, que
deveriam ser tratados através do atendimento ambulatorial.
A resolução imediata do problema é visto como algo natural e que deve ser
atingido, ao ponto que se conhece os medicamentos que vai utilizar, já os tomou
anteriormente, tendo experiência pessoal prévia com a medicação, ou em casos
justificáveis de situações emergenciais, a automedicação trará benefícios ao ser que a
emprega.
Não pode ser desprezado o conhecimento do trabalhador de enfermagem adquirido
no longo de seus estudos e jornadas de trabalho com os medicamentos, que realmente o
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respalda a utilizar de medicamentos isentos de prescrição médica para se cuidar, quando
assim for necessário.
Neste emprego da automedicação, o trabalhador prevê que sua ida ao serviço
médico pode acarretar em ausência do trabalho, lembrando que na visão do trabalhador a
automedicação é influenciada também pela falta de tempo em procurar o serviço de saúde.
Tal fato remete ao comprometimento deste trabalhador com sua equipe de trabalho e com
os pacientes que são alvos do seu cuidado, e sua ausência será sentida tornando o trabalho
a ser desempenhado mais árduo.
A automedicação inadequada, assim como a prescrição errônea, pode ter como
consequência efeitos indesejáveis, enfermidades iatrogênicas e mascaramento de doenças
evolutivas4. Estudos evidenciam que o risco dessa prática está correlacionado com o grau
de instrução e informação dos usuários sobre medicamentos, bem como com a
acessibilidade dos mesmos ao sistema de saúde3, 4, 8. Sabendo de sua capacidade para tratar
males menores, o trabalhador discursa que ao perceber a gravidade de seus sintomas, ele
então procura o atendimento especializado, reduzindo as chances de erro por sua terapia
com medicamentos passando a ser visto pelo profissional certo na hora certa.
Aceitando assim a automedicação como uma prática segura, que auxilia e facilita o
seu cotidiano, esse trabalhador de enfermagem afirma que a automedicação contribui para
o seu bem estar e revela no discurso 8A sua visão quanto a isso:
“A pessoa chega em casa estressada, cansada, vai se automedicar e vai melhorar,
tem o ponto positivo... fui lá na farmácia e comprei, usei e vim trabalhar... foi benefício
pra mim e pro serviço... você já tem o conhecimento, você já fez uso daquele remédio e
sabe que não vai te fazer nenhum efeito colateral.”

Apresentando os motivos que o leva a se automedicar, no DSC se torna evidente a
associação da automedicação com o cansaço gerado pela jornada extenuante de trabalho. A
automedicação é usada como forma de reduzir o impacto gerado pelo trabalho e atenuar o
cansaço, trazendo então sensação de bem estar para o seu usuário. Ainda dentro desta
concepção, mostra que pode beneficiar a instituição que faz parte, já que reduz o
absenteísmo.
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Mas é preciso ficar claro para o profissional que a “troca” da ausência para o
cuidado da saúde pela automedicação não pode se configurar como saída ou solução, e
ainda não deve ser encarada com receio ao trabalhador, omitindo seus sintomas para não
ser rotulado como “doente”, não quer nada”, ou “vive de licença”, devendo ser bem
avaliado pelo servidor cada ponto46.
Ainda que usada de forma adequada originando benefícios para a população, a
automedicação é por vezes vista com ressalvas, onde tem seu momento de benefício e
também seu momento de malefício. No discurso 3C é visto que apesar de ser um ato
positivo, a automedicação pode causar danos e no discurso 4C há uma posição ambivalente
que ora pode ser bom ora pode ser ruim, dependendo da situação que estiver imerso:
“de qualquer medicamento, você acaba mascarando certos sintomas, porque
nenhuma dor é normal... você pode tomar uma coisa errada que pode te fazer mal... É
ruim por causa dos antibióticos... a questão da falta de conhecimento... você fazer uma
intoxicação... fazer uma superdosagem, né!”
“Acho que tudo tem o bom e o ruim. Hoje em dia por eu conhecer tanto, lidar tanto
com medicação e conhecer muito os efeitos e essas coisas eu sou um pouco mais
criteriosa.”

A ambivalência que abordamos neste momento é uma ambivalência normal e
fisiológica108, que leva o seu usuário a admitir que automedicação tenha seu benefício para
ele e para a sociedade, não fechando seus olhos para um possível problema que esta pode
trazer, mostrando até sentimentos conflitantes. Assim, mostra exemplos que podem tornar
a automedicação um malefício, ainda que não a veja dessa forma.
Reconhece que por trabalhar com os medicamentos, profissionais como eles são
diferenciados e mais criteriosos no uso dos fármacos dado sua experiência com os
medicamentos. Neste ponto, a positividade encontrada na automedicação entra em sintonia
com as políticas públicas, na qual há um lugar válido para a sua existência no autocuidado
dentro das sociedades30, principalmente visando o conhecimento dos seus usuários.
Esse pensamento reflete também na sensação de bem estar do pessoal de
enfermagem, representado pelo discurso 8C, onde o trabalhador de enfermagem observa
que a sensação de bem estar não deve ser confundida. Este sentimento existe, mas é fruto
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do efeito da medicação podendo se perder, deixar de existir quando não há mais o efeito no
organismo:
“Não sei se bem estar. Relaxa. Ele vivendo naquela carga de trabalho excessiva,
de estresse, mas isso pode trazer um dano, né! o Rivotril que é famoso na nossa área
porque te dar bem estar... mais disposição pra você trabalhar amanhã né, pra você dormir
bem... porque ela acaba viciada em usar essas medicações, porque dão sensação de bem
estar pra ela. Não é a maneira mais certa mas contribui.

Nota-se ainda que em muitas falas presente nos discursos apresentados, os
depoentes se reportam ao uso de medicamentos como uma prática do outro e não sua,
referindo a “eles” ou “nós”, visando isentar-se da automedicação, caracterizando com isso
estratégias defensivas de negação 34.
Essa negação aparece durante o discurso ainda por acreditar a automedicação não é
a maneira mais certa de cuidar da saúde, deixando em evidência que existe a dúvida em se
automedicar ou não, visto que pode trazer danos a sua saúde, caso a terapia que escolheu
esteja errada, seja na dosagem, seja no medicamento, ou também no tempo de uso.
E aborda com muita preocupação o medicamento Rivotril, uma droga psicoativa
ansiolítica, usado para tratar sintomas de ansiedade, afirmando que este medicamento tem
uma relação de empatia com os profissionais de enfermagem justamente por proporcionar
a sensação de bem estar que tanto almejam. Faz ainda um alerta reconhecendo que tais
medicamentos podem induzir a dependência química.
É importante salientar que o trabalho desempenhado pela enfermagem nos hospitais
brasileiros difere em muito dos demais trabalhadores da saúde, por ser contínuo,
desgastante, exaustivo, por vezes tratado com desdém e minorado frente aos outros,
desenvolvido através de relações interpessoais com os pacientes e ainda assim capaz de
proporcionar alegria, satisfação e prazer sem os quais seria impossível continuar nesta
profissão105. Mas tais dificuldades por vezes minam o discernimento dos profissionais
frente ao uso de fármacos psicoativos, maximizando o risco de dependência.
Dado ao risco considerado existente na automedicação, a visão de bem estar acaba
por ser vista como relativa, incerta, já que não se pode afirmar se tal sentimento é
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compatível com o risco considerado pelo ato de se automedicar. Daí trazem no discurso 8D
os valores que permeiam sua preocupação:
“... no primeiro momento você acha que aquilo ali foi perfeito pro seu bem estar...
mais tarde se você, por exemplo, tiver uma reação ou se você tiver algum efeito contrário,
aquilo tudo ai você vai até se autocensurar...”.

Existe um sentimento de medo revelado no momento em que se utilizam
medicamentos por conta própria, que algo pode dar errado e trazer arrependimento a este
trabalhador. O sentimento de bem estar que conduz o trabalhador a um melhor
aproveitamento do seu tempo e melhor aproveitamento do seu trabalho passa a ser
discutido e duvidado, mostrando que pode dar lugar a frustração consigo devido a um erro
cometido com a sua própria saúde. Por isso, interpreta que também é dúbia a possibilidade
de reduzir complicações através da prática da automedicação, abordando no discurso 9D
que a automedicação tem benefícios e malefícios quando se trata dessa complicação:
“Ela vai ser seu aliado só pra tirar a dor pra você trabalhar bem... você vai ter
alguns benefícios e malefícios que deveriam estar sendo controlados periodicamente por
um médico.”

De fato, ter acesso à assistência médica e aos medicamentos não implica
necessariamente em melhores condições de saúde ou qualidade de vida, pois os maus
hábitos prescritivos, as falhas na dispensação e a automedicação podem levar a tratamentos
ineficazes e pouco seguros. No entanto, é evidente que a possibilidade de receber o
tratamento adequado e quando necessário, reduz a incidência de agravos à saúde, bem
como a mortalidade para muitas doenças.
Assim sendo, coube dentro dos valores relacionados à automedicação saber na voz
dos depoentes se esta é uma prática que pode auxiliar evitando complicações de saúde aos
profissionais de enfermagem. A fim de trilhar por este caminho, desenvolvemos a questão
9, responsável pelas subcategorias A e B opostas, onde A diz que não evita complicações e
B contrariamente afirmam que a automedicação pode sim diminuir as complicações na
saúde dos trabalhadores, apresentando ainda valores percentuais iguais em 18,52%.
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A ideia do discurso 9A reflete a preocupação quanto à ausência do diagnóstico
médico, caracterizando a automedicação como tratamento paliativo:
“Evitar complicação de saúde não... quando você chega a tomar o remédio é
porque alguma coisa tá errada. Você tá sem avaliação do médico, você não sabe que tipo
de problema você tem.”

Com isso, traz aparente desvalorização do saber pertencente ao trabalhador de
enfermagem, demonstrado neste estudo como pertinente sobre os medicamentos dado sua
experiência com os fármacos, as prescrições e administração de cada um. A fim de cuidar
de si, é preciso autoconhecimento e valorização do saber do próprio profissional, buscando
caminhos que possam favorecer suas práticas87.
No consumo de medicações há uma complexa rede de fatores e motivações que está
associada a valores pessoais e outros predominantes em nossa sociedade. É inegável que a
automedicação não pode e não deve substituir o diagnóstico clínico, mas não se é possível
caracterizar o uso da automedicação como uma prática irresponsável e findada ao fracasso
ou erro.
Sendo assim, o discurso 9B trata da possibilidade de minimizar as complicações
fazendo uso de medicamentos sem prescrição. Atrelam essa possibilidade na medida em
que podem assim intervir precocemente num dado sintoma, resolvendo parcialmente até
que procure diagnóstico e tratamento conclusivo:
“Automedicação pode evitar a não piorar o que a pessoa tá sentindo... era leve e
de repente se não estivesse tomando ela poderia passar de leve a uma gastrite mais grave,
né.”

Ao exemplificar que os sintomas que referia tiveram melhora após usar a
medicação, o profissional percebe que foi eficaz e assim minimizou possíveis
complicações que viria a ter com a progressão de sua patologia, mediante os saberes que
adquiriu no curso de sua profissão e relação com os medicamentos. Neste contexto paira
um ar de valorização do profissional, através do seu conhecimento, que foi empregado de
forma positiva no cuidado com sua própria saúde. O cuidado de si, no ponto vista da
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qualidade da saúde torna-se valorizado por seu ato e não negligenciado, pois reconhece os
sintomas que apresenta e pode intervir com uso da terapia correta e segura.
Formando um discurso que abarcou a maioria das opiniões deste questionamento, a
subcategoria 9C desponta com 51,85% que a automedicação pode provocar danos à saúde:
“Acho que pelo contrário, ela pode trazer mais danos do que benefícios. O
problema continua. Piora mais ainda, mascarando até uma dor que poderia ser tratada
antes que fique mais séria. Automedicação pesada, tem gente que faz uso de antibiótico, de
remédio pra dormir, psicotrópico... Na verdade ele trata o efeito do excesso de trabalho,
não a causa, né. O uso indiscriminado ou além da indiscriminação do uso,
desconhecimento da substância...”

Sob um olhar crítico, decisivo e direto, o discurso apresentado acima desponta que
a automedicação pode trazer mais danos que benefícios, e apresenta nas suas linhas de
defesa para tal ideia o uso de medicamentos proibidos para venda sem prescrição médica,
como antibióticos e psicotrópicos, o tratamento paliativo, o uso inadvertido dos fármacos,
seja por aumento ou redução de doses, alteração do tempo correto de uso e também por
desconhecer os medicamentos que estão ingerindo.
No tocante aos valores estatísticos é importante notar os conflitos que surgem
quando 92% dos entrevistados se declaram praticantes da automedicação enquanto parte
destes usuários, que contribuíram para a adoção desta subcategoria visualiza no seu ato a
possibilidade trazer mais danos que benefícios à sua a saúde.
O uso de medicamentos, ainda que em posologia correta, remete ao profissional um
ar de descuidado com a própria saúde29. O profissional de enfermagem deve estar ciente de
que, na condição de acometimento da sua saúde, seja física ou psíquica, deve recorrer à
ajuda do profissional capacitado.
Novamente cabe ressaltar que a automedicação segura se dá por meio de
medicamentos de venda livre, que não exija a apresentação de prescrição médica,
conferindo então maior segurança para seu usuário. A autoadministração de fármacos que
exijam controle de prescrição continuará sendo vista como perigosa e irresponsável,
trazendo danos ao organismo, como descrito no discurso, pelo seu uso indiscriminado.
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Assumindo as condições de trabalho como valores predisponentes ao emprego da
automedicação, o trabalhador deixa transparecer que essa terapia é praticada para levá-lo a
descansar por trabalhar em excesso, não sendo esta a forma adequada de resolver este
problema, considerando um paliativo perigoso, prestes a explodir.
O desequilíbrio do excesso de esforço dedicado na realização do trabalho e a baixa
recompensa que se percebe por ela pode gerar situações consideradas estressantes 8,
desencadeando problemas físicos e psíquicos, podendo estes fatores contribuir
significativamente para o uso e abuso de medicamentos como forma de aliviar as tensões e
problemas de saúde destes profissionais, opinião esta compartilhada por vários autores 30, 35,
69, 81, 105

.

É importante salientar que entre as características do trabalho no setor saúde estão o
trabalho prescrito, aquele que é vinculado às regras e objetivos da organização com suas
características específicas e o trabalho real, aquilo que realmente é realizado para se chegar
aos objetivos propostos109. Este trabalho real é cheio de estratégias de enfrentamento para
se chegarem ao seu fim, entre elas as confraternizações no setor, o distanciamento da
família, o afastamento do paciente e as orações111, dentre os quais se encontra também a
automedicação como auxílio ao trabalhador.
O trabalhador de enfermagem precisa participar pessoalmente do processo de
cuidar e, para isso, além da competência técnica e científica, deve ter também um conjunto
de habilidades que envolvam sua condição humana, de maneira que a satisfação no
trabalho seja algo primordial para a qualidade de vida de quem cuida e da eficiência do
cuidado112.
A partir deste contexto, a terapia não medicamentosa pode ser mais eficaz que a
automedicação, sendo atribuído um grau de superioridade por deixar de lado os perigos do
uso do medicamento, surgindo tal proposta através do discurso 9E, porém compartilhada
por pequena porcentagem descritiva da categoria com 3,70%:
“Devia fazer um exercício, um esporte, uma academia, uma terapia, um
relaxamento. Seria mil vezes melhor que a automedicação.”

As terapias não medicamentosas são listadas como parte de indicadores de
condições de saúde dos trabalhadores, estando à ausência da prática de exercícios físicos
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relacionado com distúrbios psíquicos menores entre os trabalhadores de enfermagem e
aumento no consumo de medicamentos8. O exercício físico aliado a bons hábitos
nutricionais podem melhorar a saúde e a boa condição física global dos trabalhadores,
reduzindo suas vulnerabilidades de exposição a riscos e lesões69, 113, tendo influência direta
no consumo de medicamentos. Por isso, é imprescindível lembrar que o uso dos fármacos
não se constitui numa fonte de qualidade de vida saudável, mas sim numa estratégia de
auxílio à saúde dos trabalhadores e da população em geral, devendo ser abordada com
cautela.
Diante deste pensamento, abordamos os profissionais na questão 13 a fim de
levantar estratégias, ferramentas que possam servir de auxílio ao trabalhador a cerca da
automedicação, formando então 9 subcategorias de discurso coletivo.
Apesar da legislação específica sobre automedicação, fluxograma de orientação
para aquisição, escolha e uso dos medicamentos através dos pilares cuidar, escolher, ler e
parar, assistimos ao destaque da subcategoria 13A referindo não acreditar em
automedicação segura, através de 28,95% dos discursos diretos:
“... dizer, olha, você pode se automedicar até um certo ponto... É difícil, eu não
acho que tenha automedicação segura... não consigo enxergar com bons olhos nenhuma
ferramenta ou estratégia... se eu acreditar na automedicação segura eu vou acreditar que
o que eu faço não é errado... mas por causa da facilidade, ele acaba fazendo.”

Apesar de ser considerada por especialistas como importante ferramenta do
autocuidado, a automedicação pode ser potencialmente nociva a saúde, pois nenhum
medicamento está livre de riscos. O uso indevido de medicamentos muitas vezes
considerados banais pela população, como antibióticos, alguns ansiolíticos como
Clonazepan e anti-inflamatórios pode levar a consequências sérias, como reações de
hipersensibilidade,

resistência

bacteriana,

dependência

química

e

alterações

cardiovasculares114. Tais perigos permeiam o pensamento dos trabalhadores de
enfermagem e os levam a duvidar da possibilidade de segurança no uso dos medicamentos.
Dessa forma, compreendem a automedicação como um problema de saúde pública,
que não deveria ser compartilhada pela população, e apesar de ser profissional de saúde, ter
experiência com uso dos medicamentos nos pacientes e até neles próprios, não se veem
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preparados para assumir parte da responsabilidade com o cuidado de si, estabelecendo que
deva acreditar que a automedicação não é errada para então assumir que tal prática pode
ser segura e responsável. Tal fato pode estar presente devido ao mau hábito de utilizar
qualquer tipo de medicamento sem prescrição, maior problemática da automedicação pela
população, quando alguns fármacos apenas poderiam ser vendidos sem a necessidade da
prescrição73.
Não compartilhando de tal pensamento, os depoentes responsáveis por 71,05% dos
discursos formaram outras 08 subcategorias em que detalham ferramentas ou estratégias
que auxiliarão os profissionais no emprego da automedicação responsável, dentro dos
padrões de segurança para o autocuidado.
No discurso 13B traçam como fundamental para uma prática adequada de
utilização de medicamentos um melhor o nível de informação dos usuários quanto aos
princípios da automedicação segura:
“Poderia estar fazendo uma campanha de sensibilização a respeito dos perigos da
automedicação. Informar sobre os riscos de usar os medicamentos de qualquer jeito. Uma
reeducação... A melhor fórmula ainda pra lidar com esse tipo de situação é a informação e
o acesso melhor a saúde do trabalhador.”

O reconhecimento dos riscos de usar medicamentos é um importante aliado dos
trabalhadores de enfermagem, pois estes detém conhecimento abrangente dos
medicamentos em uso. Por vezes, devido a fatores já mencionados como falta de tempo,
vontade imediata de resolver seus problemas e facilidade em obter o medicamento, esses
trabalhadores se descuidam e ignoram os bons princípios da automedicação. Assim, tornase necessário disponibilizar informações adequadas sobre o assunto, com a intenção de
orientar as boas práticas da automedicação.
A educação e a informação são ferramentas fundamentais para a promoção da
saúde, que tem significativa relação com a redução do mau uso dos fármacos 35. Trata-se
também de parte das estratégias para desenvolver o uso racional de medicamentos proposto
pela Política Nacional de Medicamentos cultivada pelo Ministério da Saúde 14, objetivando
ampliar o acesso da população a educação e informação. Outros estudos21, 22, 27 concluem
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ser relevante a necessidade de educação voltada para a conscientização quanto ao uso
indiscriminado da automedicação, numa medida para minimizar seus riscos.
Vislumbrando que um dos motivos relatado para o emprego da automedicação
pelos trabalhadores de enfermagem é a falta de tempo para cuidar da sua saúde, propõe-se
que haja no local de trabalho um profissional médico que atenda os trabalhadores, podendo
estes usufruir de parte da sua jornada de trabalho para ir ao local de atendimento, dentro da
própria instituição, apontando isto no discurso 13C:
“No local de trabalho tivesse um médico do trabalho que fosse conversar com a
pessoa... porque ela diz "não fui ao médico porque não tive tempo"... haver uma avaliação
psicológica a cada seis meses dentro dos setores... Nosso DISAT é muito pobre...”.

A busca por atendimento especializado é um desafio para a população nos dias de
hoje, mediante a demora em marcar as consultas e nas salas de espera, dificuldade em
conciliar os horários de atendimento com os horários disponíveis pelos trabalhadores.
Desta forma, o atendimento do profissional dentro da própria unidade visa legitimar seu
tratamento, tendendo a minimizar os impactos dos riscos da automedicação. Os serviços de
saúde contam com a Divisão de Saúde do Trabalhador, responsável por acompanhar os
profissionais que se licenciam do trabalho e promover ferramentas para a manutenção da
saúde no ambiente de trabalho, mas não conseguem abraçar este desejo do profissional,
visto que conta com poucos trabalhadores para uma grande demanda de funcionários.
Esta estratégia é compartilhada em estudos sobre as condições de trabalho e saúde
dos enfermeiros em oncologia, onde recomenda a implementação de programa de
acompanhamento individual com atenção biopsicossocial, conscientizando sobre os riscos
e estabelecendo medidas de promoção da saúde69.
Trilhando o caminho da melhoria das informações disponíveis aos usuários da
automedicação, encontramos através do discurso 13D ser necessário melhor conhecimento
dos medicamentos que serão utilizados, primordial para o sucesso da autoterapia com
medicamentos:
“... ter tomado aquele remédio pelo menos uma vez, ai quando acontecer você pode
tomar esse remédio de novo... você tem que saber se você tem algum tipo de alergia... os
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tipos de medicamentos que poderiam ser utilizados... Só através do conhecimento mesmo.
Adquirir conhecimento daqueles medicamentos... ter acesso a uma listagem dos que são
nocivos e dos que não são.”

Destarte, a repetição de prescrição é considerada pelos depoentes como estratégia
válida de automedicação, pois já foi prescrita e utilizada num momento anterior,
conferindo maior segurança uma vez que conhece seus efeitos no organismo, estando
menos susceptível a eventos adversos. Vale ressaltar que a autoprescrição 5 se dá quando a
pessoa toma para si medicamentos que necessitam de prescrição médica, e não deve ser
confundida com a automedicação, onde se utilizam medicamentos isentos de prescrição
médica.
Para isso é sugerida a criação de listagem de medicamentos que estejam habilitados
para o emprego da automedicação. Com essa delimitação, tornaria mais fácil à população e
aos profissionais de saúde conhecer mais profundamente os medicamentos, seus possíveis
efeitos no organismo e as reações e interações que produzem.
Melhorar o nível de conhecimento dos trabalhadores pode também ser um maior
incentivo ao uso dos medicamentos. Estudos associam o maior emprego da automedicação
ao maior grau de conhecimento sobre os medicamentos10, estando ligado à formação
acadêmica, sendo também mais prevalente entre as enfermeiras quando comparados aos
técnicos e auxiliares de enfermagem8. Ainda que o consumo seja maior, o nível de
informação pode contribuir para a segurança da terapia com medicamentos.
Essa informação requisitada pelos trabalhadores da saúde difere das informações
obtidas pela população através das propagandas veiculada na mídia. As estratégias de
marketing são utilizadas muitas vezes com a finalidade de ampliar os lucros em detrimento
da qualidade das informações divulgadas, ocultando ou diminuindo os aspectos negativos e
aumentando os benefícios dos medicamentos99, revelando ainda que cerca de 48% das
propagandas utilizavam apelos emocionais e em 26% os consumidores eram estimulados a
acreditar que seus problemas eram distúrbios tratáveis com medicamentos.
Em um estudo publicado no Brasil em 1998 sobre propagandas de medicamentos
veiculadas no Rio Grande do Sul mostra a fragilidade que são expostos os dados para a
população, pois 96$ não divulgaram o nome genérico do produto, 89% faltaram os dados
da composição do produto e posologia correta, e principalmente 100% não foram
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apresentadas as contraindicações, cuidados ou advertências ao uso dos medicamentos,
revelando ainda que 39% se declaravam que não tem contraindicações115.
Com base nesses preceitos, declaram no discurso 13E a insatisfação com a
banalidade que a mídia e as farmácias lidam com os medicamentos:
“... porque você consegue fácil, você liga prá farmácia e você compra... Hoje em
dia a mídia difunde aquilo como se fosse uma coisa bacana...”.
A facilidade de dispor do medicamento por meio de entrega é uma nova estratégia
que visa ajudar o trabalhador num momento de necessidade do uso de um medicamento ao
qual não o tenha disponível no local que este se encontra como sua residência ou trabalho.
Tal estratégia de venda deve ser acompanhada das formalidades legais de retenção ou
apresentação de receituário médico, quando vier ao caso.·.
Com a criação de leis específicas pela ANVISA116, houve certa melhora nas peças
publicitárias a respeito das medicações, mas ainda deixa muito a desejar ao lembrar que
estamos lidando com a saúde da população ao qual incluímos os trabalhadores de
enfermagem. Estudo recente sobre propaganda de medicamentos conclui que os resultados
obtidos para produto de venda livre revelaram que 3,6% dos produtos veiculados nos
anúncios analisados não eram registrados na ANVISA e que 17,5% das campanhas
publicitárias não apresentaram a principal contraindicação do fármaco. Divulga também
que 15,5% do material estimulavam ou induziam ao uso indiscriminado de medicamentos,
cujo consumo exige prescrição médica117.
Discernido melhor sobre os riscos que a terapia medicamentosa está abarcada, os
profissionais de enfermagem avistam na propaganda atual dificuldades para a
automedicação justamente por não se preocuparem em divulgar esses riscos aos quais tais
fármacos podem acrescentar aos seus usuários. É de extrema importância para a população
que sejam mais esclarecidos, sendo então uma estratégia que teria impacto não apenas nos
trabalhadores da saúde como também por toda população.
Retornando especificamente aos trabalhadores de enfermagem, que lidam no seu
cotidiano com os medicamentos e os mantém sob guarda até que sejam administrados ou
devolvidos à farmácia institucional, os depoentes formulam que houve melhora no controle
do acesso aos medicamentos no setor de trabalho, explicitando no discurso 13F:
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“Acho que o pessoal tem mais muito mais dificuldade de ter acesso ao
medicamento pra conseguir fazer automedicação eu acho que isso hoje já existe, o fato de
você ter esse controle, de ter esse fornecimento de medicação pro paciente hoje
individualizado todos os dias, entendeu.”

O controle do acesso aos medicamentos é uma ferramenta que pode reduzir o uso
dos fármacos pelos trabalhadores de enfermagem. A dispensação ocorre atualmente
individualizada, sendo fornecido apenas o que for utilizar durante o plantão, e os
medicamentos que chamamos de SOS, ou seja, para uso em caso de alguma sintomatologia
como episódios de dor, êmese ou crise hipertensiva, sendo enviados apenas se for pedido
formalmente à farmácia.
Porém há nos setores de trabalho um armário para estoque destes medicamentos de
urgência, e às vezes adiciona-se medicamentos que não foram utilizados durante o dia e
não foram devolvidos para a farmácia, aumentando o estoque no setor e facilitando o uso
pelos profissionais. No decorrer deste estudo vimos que o uso dos medicamentos presentes
no setor de trabalho representou a segunda maior via de automedicação declarada pelos
trabalhadores com 21,21% dos relatos presentes na questão 11 e a maior categoria quando
estes se reportam ao caminho que seus colegas trilham para conseguir os medicamentos,
apontado pelo discurso 12A com 46,15% dos relatos formadores deste DSC.
Um agravante deste são as drogas psicoativas, que devem ser acondicionadas em
recipientes trancados com chaves, estando o enfermeiro do plantão responsável por sua
guarda, desde que esteja estabelecida pela instituição esta responsabilidade, visto que não
há legislação especifica do Conselho Federal de Enfermagem sobre assunto 118. Também é
visto neste estudo que o uso dos psicotrópicos existentes no ambiente de trabalho pelos
profissionais da saúde e especificamente pelos trabalhadores de enfermagem é um fato real
e preocupante, pois atinge não só o usuário, como sua equipe de trabalho e principalmente
o paciente que está sob sua responsabilidade de cuidado livre de danos.
Então deve ser conscientizado aos enfermeiros quanto a conferencia e guarda das
drogas psicoativas na gaveta para tal destinada até seu uso no paciente ao qual foi prescrito
ou sua devolução ao serviço de farmácia, quando não utilizado.
Ainda relacionado às estratégias para uma prática segura da automedicação, os
trabalhadores enumeram que não deve ser focada apenas no ato de utilizar o medicamento,
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mas deve ser expandido para práticas não medicamentosas visando o bem estar do
profissional. Assim tais práticas se dariam pela implementação de exercícios físicos
laborais e a formação de grupos de escuta, formulados respectivamente nos discursos 13G
e 13H:
“Eu acho que todo hospital deveria ter uma academia, porque você deveria fazer a
parte de relaxamento, de exercício físico...”.
“Se tivesse esse acesso, essa conversa, essa roda, acho que minimizaria os
problemas em equipes, tipo uma Roda de escuta, vamos botar pra fora, você ta faltando
por quê?”

É compreensível que a realização de atividades por vezes consideradas de lazer seja
adotada nos ambientes de trabalho, visto que a excessiva carga horária que estão
submetidos os trabalhadores de enfermagem, somados às atividades rotineiras do dia a dia
diminuem as chances desse trabalhador de atrelar essas atividades em sua já tumultuada
agenda, além do mau uso do tempo, podendo ser fator que aumente a prática da
automedicação, como demonstrado em estudo 8.
Essas práticas alternativas têm sido adotadas nos ambientes de trabalho com
sucesso contribuindo para a qualidade de vida das pessoas no trabalho tendo importante
reflexo na saúde física e mental dos trabalhadores119. Em estudo sobre qualidade de vida
no trabalho de enfermagem120 a ginástica laboral é apontada como motivadora para o
trabalho, citando também as terapias de relaxamento e espaços de escuta, refletindo na
qualidade de vida como incentivador de boas práticas de exercícios físicos.
Cabe ao DISAT fomentar estratégias para a melhoria da saúde do trabalhador e
reduzir os riscos advindos do ambiente de trabalho. Para isso, é levantado pelos
profissionais que cabe à instituição investigar quais as doenças mais prevalentes nos
trabalhadores de enfermagem, podendo assim traçar metas institucionais de cuidado com a
força de trabalho, conforme o discurso 13I:
“... desde identificar qual é a maior causa de automedicação, pesquisar mais quais
são os distúrbios mais frequentes... traçar diagnósticos e correlacioná-los àquela
categoria profissional, eu acho que poderia ser feito um trabalho de sensibilização.”
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O levantamento dos riscos ocupacionais é um ponto de partida para se traçar planos
de atenção à saúde do trabalhador. A Norma Regulamentadora NR-5 estabeleceu a
obrigatoriedade de identificar os riscos à saúde humana no ambiente de trabalho,
atribuindo às comissões internas a responsabilidade de elaborar mapas de risco ambientais,
visando a discussão coletiva de tais fontes e criação de estratégias preventivas a fim de
reduzir tais riscos121.
Os trabalhadores de enfermagem estão sujeitos a riscos químicos, vindo de drogas
citostáticas e gazes anestésicos, a riscos físicos referindo-se a temperatura ambiental,
ruídos e iluminação, riscos mecânicos através do levantamento de peso, apresentação
postural, os riscos psicossociais decorrentes do convívio com o sofrimento alheio, o
trabalho noturno, o enfrentamento com a morte e os riscos biológicos, pela possibilidade
de contato com sangue e fluidos orgânicos122, 123.
Tendo em mãos os riscos mais prevalentes nas profissões e nos setores de trabalho
dentro da particularidade da instituição, torna-se mais facilitado traçar tais medidas
educativas e programar com a participação do trabalhador, que é fundamental para a
aceitação através da divulgação, sensibilização e disseminação dos planos de melhoria para
o cuidado e a saúde dos trabalhadores.
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6. CONSTRUÇÃO SOBRE O PRODUTO:
Após determinar a percepção da equipe de enfermagem quanto à automedicação, no
que tange à participação dos próprios profissionais como alavanca para a escolha da droga
a ser utilizada e as responsabilidades concernentes à instituição, compreendemos que se faz
necessário novas estratégias educativas visando sensibilizar os profissionais a buscar
melhores práticas de autocuidado e dar apoio em relação à automedicação responsável.
Estas estratégias são consideradas produtos da pesquisa com objetivo de ser um facilitador
no cenário de prática onde foi desenvolvido o trabalho.
Para tal, tomamos por iniciativa a criação de um grupo em perfil pessoal na internet
denominado “Automedicação Responsável”. Neste grupo são adicionados links para
estudos referentes à temática da automedicação, além de disponibilizar vídeos com
materiais publicitários e entrevistas que tratam do assunto, portando-se também como
canal para discussão entre os interessados no tema, conforme mostramos na figura 3:

Figura 3: Automedicação Responsável

Fonte: Própria
É importante frisar que no grupo são adicionados conteúdos acadêmicos e
populares, o que torna sua abrangência não apenas para os trabalhadores das áreas da saúde
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como também para toda a população que tenha interesse em refletir sobre o uso da
automedicação como terapia segura de autocuidado. Ao se tornar membro do grupo
Automedicação Responsável, os participantes recebem atualização a cada vez que for
postado novo comentário ou link, facilitando assim o debate, servindo também como uma
grande biblioteca virtual sobre automedicação responsável. Ao serviço de informação foi
enviado pedido para anexar conteúdo sobre automedicação na plataforma Intranet, a
respeito da saúde do trabalhador, alavancando para todo o instituto a temática em questão.
Outra parte do produto se dá pela inclusão do tema em debates realizados nas
dependências do INCA. A pesquisa foi apresentada durante o Fórum Anual de
Pesquisadores do HCII, evento que tem como objetivo levantar as pesquisas que estão em
andamento ou em conclusão realizadas no Hospital do Câncer II por servidores ou
colaboradores desta unidade, realizado após ser apresentado à Banca de Qualificação de
Projeto na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, podendo com isso
compartilhar as ideias levantadas por este trabalho no âmbito da instituição e cenário.
Aliado a tais ideias, compartilhamos a experiência da roda de conversa,
desenvolvida em conjunto com o serviço de Psicologia, Educação continuada e DISAT,
através da técnica da terapia comunitária, formando um grande grupo de escuta de livre
acesso para todos os trabalhadores do HCII. Durante esta roda de escuta, todos podiam
trazer seus anseios, medos e tristezas, ainda que estes não estivessem relacionados com o
trabalho diretamente, sendo então elegido pelo grupo presente um discurso para ser
trabalhado naquele encontro, podendo todos contribuir para uma via de solução. Ao final é
realizado um momento de relaxamento.
O reconhecimento das relações do trabalhador com o seu trabalho, gerenciando os
conflitos existentes entre as equipes, os profissionais e o próprio trabalhador com seu eu,
seus medos, frustrações e incertezas, pode refletir positivamente na qualidade do trabalho e
qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem.
Estas estratégias visa elevar os padrões de conhecimento sobre a automedicação, a
possibilidade de uma prática segura, incentivando o uso controlado das substâncias e
buscando melhores condições de trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores de
enfermagem e outras profissionais hospitalares.
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7. CONCLUSÃO
O desenvolvimento desta pesquisa se originou devido a vivencia do pesquisador
com os trabalhadores de enfermagem que faziam uso de medicamentos sem a consulta de
profissionais adequados ou informações adequadas, pondo em risco sua própria saúde, e
também a de seus colegas de trabalho que sofrem junto às consequências, estas podendo
então refletir nos pacientes, alvo do cuidado de enfermagem.
Quanto ao método escolhido para tratar do tema em questão compreendemos que
nenhum método é bom o suficiente para alcançar todo o assunto, que não é esse o objetivo
do estudo, mas permitindo uma construção correta dos dados através de apropriado objeto
de investigação e bons elementos para análise, torna-se então um bom método, capaz de
detectar um mundo de significados com base na prática dos sujeitos, o significado da ação
humana. A abordagem qualitativa aproxima então o sujeito do objeto, pois mostram os
motivos, as intenções e tornando significativas as ações e relações destes.
A automedicação é uma realidade crescente e está presente no cenário mundial,
praticada por diversas classes sociais e povos, gerando um grande problema de saúde
pública. Nos trabalhadores da saúde, esta prática está ligada ao ambiente de trabalho,
devido às facilidades de acesso ao medicamento, a conseguir legitimar o ato de se
automedicar através de receitas fornecidas por médicos sem a realização de consulta, a
prática do profissional com a medicação é outro influenciador da automedicação.
Este estudo pode atender aos objetivos de conhecer os motivos e valores que levam
os trabalhadores de enfermagem em terapia intensiva oncológica a utilizarem a
automedicação, identificando assim as concepções sobre o uso da automedicação, traçando
análise do significado da adoção da automedicação e formulando estratégias de
comunicação para orientar o trabalhador ao uso seguro dos medicamentos.
A formação teórica aliada à prática do cotidiano com os medicamentos torna o
profissional de enfermagem conhecedor das patologias, das sintomatologias e dos
medicamentos utilizados para os tratamentos. Como pudemos levantar neste estudo, a
maioria dos profissionais possuem mais de 6 anos de trabalho no serviço de enfermagem,
respaldando esta formação prática.
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Os trabalhadores de enfermagem da terapia intensiva oncológica entendem o que se
define como automedicação, fazem uso da automedicação no seu dia a dia, citando os
analgésicos e anti-inflamatórios como os medicamentos mais utilizados e demonstram de
forma natural e aceitável o uso dos medicamentos para tratar seus problemas. Torna
preocupante a admissibilidade do uso de drogas psicoativas como antidepressivos e
ansiolíticos além dos antimicrobianos, com agravante para o abuso desses fármacos.
As complicações do uso de medicamentos são conhecidas pelos sujeitos da
pesquisa. Os resultados mostram que muitos desses trabalhadores já tiveram algum tipo de
complicações e outros vivenciaram experiências com colegas de serviço, algumas levando
a internação do trabalhador e manifestações graves.
Para ter acesso aos medicamentos, os sujeitos do estudo incorporam hábitos de
consumo inerentes à população não trabalhadora de instituições de saúde, comprando os
medicamentos nas farmácias, contando com a conivência desses estabelecimentos para
adquirir qualquer tipo de medicação e ainda fazem uso de medicamentos fornecidos por
amigos e parentes.
Dentre as particularidades dos trabalhadores da saúde, há facilidade para aquisição
dos fármacos, através da rede de amizade que este nutre com outros profissionais como
médicos e farmacêuticos, que fornecem receitas e medicamentos para os profissionais de
enfermagem. Outra característica contundente é o uso dos medicamentos existentes no
setor de trabalho, dado a sua disponibilidade e facilidade de acesso, por estar sob a guarda
dos próprios trabalhadores.
As motivações para o uso da automedicação levantadas por este estudo foram o
conhecimento proveniente da formação e da prática profissional, o fácil acesso aos
medicamentos, a falta de tempo para se cuidar devido ao excesso de carga horária a
cumprir, o descontentamento e falta de confiança no profissional médico, além da
praticidade e dos hábitos culturais inerentes ao consumo de medicamentos. Não obstante
destes citados, a influência da mídia e das propagandas pelas indústrias farmacêuticas
foram lembradas como ponto de impacto na decisão do consumo de medicamentos.
Imputando cargas e responsabilidades à instituição de trabalho e às especificidades
da enfermagem como profissão, associam que suas atividades adoecem o profissional,
causando neles cansaço e dores, revelando sofrimentos e temores devido à terminalidade
de vida e tratamento paliativo, que gera estresse sendo também por isso usuários de
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medicamentos, além de dar estaque ao trabalho no serviço noturno como desgastante.
Como característica relevante do estudo, concluem que trabalhar na enfermagem influencia
diretamente na automedicação.
As instituições de saúde têm encontrado dificuldades para fornecer ao profissional
melhores condições de trabalho, seja por baixa remuneração, elevada carga horária,
condições de precariedade das instalações e equipamentos ou número insuficiente de
profissionais, elevando a insatisfação e angústia, levando o trabalhador a desenvolver
estratégias defensivas como rota de fuga, podendo refletir em abuso de psicofármacos e
chegar até a morte destes profissionais.
O emprego da automedicação é controverso na sociedade e entre os trabalhadores
de enfermagem, apesar disso apontam que a automedicação pode ser uma prática positiva,
à medida que contribui para a redução dos atendimentos nos hospitais, reduzindo as
ausências do trabalho, podendo ser aliado na redução das complicações de saúde e até
contribuindo para o bem estar dos trabalhadores, mas não tirando de vista que é uma
prática que pode provocar danos se usada sem responsabilidade.
Deste modo, compreendemos que os trabalhadores de enfermagem devem ter
consciência quanto às dificuldades que enfrentam no labutar diário e reorientar suas ações
e práticas tendo como alvo a promoção da saúde e prevenção de agravos. Para tanto, tornase fundamental a implementação de ferramentas que possam auxiliar os trabalhadores de
enfermagem no emprego seguro da automedicação.
Elevar o nível de informações, não apenas na quantificação, mas principalmente na
qualidade de tais informações disponibilizadas aos trabalhadores torna-se fundamental,
seja pelas peças publicitárias, seja no conhecimento das medicações e até nos
medicamentos disponíveis para a terapia da automedicação. É levantada pelo estudo como
possíveis estratégias a melhoria do atendimento médico ao profissional no ambiente de
trabalho, melhor controle dos fármacos disponíveis no setor de trabalho e melhorias das
condições de trabalho que cercam os profissionais, com a inclusão de espaços de
socialização e terapias alternativas visando a qualidade de vida e qualidade do trabalho.
Acreditamos que este estudo pode abarcar contribuições para o ensino de
enfermagem, para a pesquisa e para assistência e saúde do trabalhador de enfermagem.
Ao ensino, destacamos que o estudo dos medicamentos deve levar, desde a
graduação e cursos de formação em enfermagem, a uma análise crítico-reflexiva pautada

128

nos princípios de beneficência e não maleficência, considerando a dimensão individual,
cultural, econômica e social no processo de aprendizagem do trabalhador de enfermagem.
À pesquisa em enfermagem, elevar o conhecimento sobre o tema pode repercutir
positivamente na construção das ações de promoção da saúde do trabalhador possibilitando
a tomada de postura crítica sobre o emprego da automedicação, servindo do campo para a
criação e implementação de novas políticas públicas sobre medicamentos e uso da
automedicação e minimizando a lacuna do conhecimento sobre este tema.
Quanto à assistência e saúde do trabalho este estudo contribui para a reflexão das
práticas do serviço de enfermagem, desde o serviço assistencial até as gerências, no que
tange ao gerenciamento das políticas de saúde voltadas para os trabalhadores de
enfermagem, constantemente expostos ao estresse inerente ao trabalho que desempenham,
às más condições de trabalho, aos múltiplos vínculos e o acesso facilitado aos
medicamentos, revelando os medicamentos mais consumidos pelos trabalhadores de
enfermagem, contribuindo para desvelar o impacto do trabalho sobre a saúde e melhores
condições de saúde deste trabalhador.
Faz-se necessário uma revalidação do autocuidado dos trabalhadores, haja vista
que a negligência do cuidado de si, abdicar do tempo para si em prol do trabalho, remete a
preocupação com o uso indiscriminado da automedicação. Os fatores educacionais podem
contribuir para a automedicação mais segura e para a redução dos riscos. Vemos a
necessidade de desenvolver projetos de educação em saúde para redução dos agravos
decorrentes da automedicação.
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9. APÊNDICES:
9.1 APÊNDICE 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

ESTRATÉGIAS

DE

COMUNICAÇÃO

SOBRE

AUTOMEDICAÇÃO

EM

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM EM TERAPIA INTENSIVA ONCOLÓGICA
Nome do Voluntário: _____________________________________________________

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo que envolve a prática da
automedicação entre os trabalhadores de enfermagem desta instituição.
A automedicação é a seleção e uso de medicamentos, alopáticos ou não, destinados ao
tratamento de sintomas e doenças sem gravidade, ou seja, é a autoadministração de
medicamento sem prescrição ou orientação ou acompanhamento de profissionais
adequados. É vista como uma prática comum, vivenciada com características peculiares a
cada região, e que imputem riscos e benefícios em sua prática. Estudos apontam como
causas associadas à automedicação fatores financeiros, possuir ou não assistência de saúde
suplementar, más condições de trabalho, com descanso mínimo, o que leva à fadiga e à
necessidade do uso de medicamentos, entre outros.
OBJETIVO DO ESTUDO
Os objetivos propostos são: criar estratégias de comunicação que atendam ao
trabalhador e orientem o uso seguro da automedicação; identificar se os trabalhadores de
enfermagem fazem uso da automedicação e levantar os motivos que o levam a este uso;
conhecer os significados da automedicação para os trabalhadores de enfermagem em
terapia intensiva oncológica; e analisar no discurso do sujeito coletivo os motivos que
levam a prática da automedicação.
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO
Utilizaremos para a coleta de dados um roteiro para entrevista, constituído de
questões fechadas e abertas, que contenham perguntas referentes aos dados sóciodemográficos, número de vínculos profissionais, horário de trabalho, dados relacionados
ao relato de doenças e sintomas e fatores estressores no trabalho. Para auxiliar na captação
dos dados, utilizaremos um gravador de áudio digital para obter com exatidão as respostas
advindas dos questionamentos, que serão transcritos, organizados e analisados. Estes serão
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colhidos em local definido em comum acordo com o sujeito individualmente, sem que haja
prejuízos para a assistência prestada ao paciente.
RISCOS
Não são apresentados riscos à população participante deste trabalho.
BENEFÍCIOS
A sua participação contribuirá para a discussão deste tema na prática hospitalar e
também acadêmica, possibilitando uma postura crítica e medidas benéficas aos
profissionais de enfermagem.
ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS.
O responsável pelo estudo fará o acompanhamento durante a coleta dos dados, que
será em uma única visita. Caso seja necessário, poderá ser solicitada sua assistência.
CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS
Os pesquisadores garantem total confidencialidade dos registros obtidos durante a
pesquisa, podendo estes ser consultados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto
Nacional de Câncer (CEP-INCA) e equipe de pesquisadores envolvidos. Seu nome não
será revelado ainda que as informações sejam utilizadas para propósitos educativos ou de
publicação, que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos.
CUSTOS
Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o paciente pela sua
participação no estudo.
BASES DA PARTICIPAÇÃO
É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente
voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a
qualquer momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Em
caso de você decidir interromper sua participação no estudo, a equipe assistente deve ser
comunicada e a coleta de dados relativos ao estudo será imediatamente interrompida.
GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS
Nós estimulamos a você a fazerem perguntas a qualquer momento do estudo. Neste
caso, por favor, ligue para o Enfermeiro ALESSANDRO no telefone 9801-9021. Se você
tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do presente estudo, também
pode contar com um contato imparcial, o CEP-INCA, situado à Rua do Resende 128/203,
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Centro, Rio de Janeiro, telefones (21) 3207-4550 ou (21) 3207-4556, ou também pelo email: cep@inca.gov.br
Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os
benefícios e riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer
perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu
consentimento para participar neste estudo.
Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação neste
estudo. Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento.

__________________________________

____ / _____ / _____

(Assinatura do Participante)

dia

mês

ano

_______________________________________________________
(Nome do Participante – letra de forma)

__________________________________

____ / ____ / _____

(Assinatura de Testemunha, se necessário)

dia

mês

ano

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao
participante indicado acima.

__________________________________________

____ / ____ / ____

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)

dia

mês

ano
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9.2 APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO
Data:
1. Sexo:

Hora de início:
Caracterização
[ ] Feminino
[ ] Masculino

Hora de término:

2. Idade: _________
3. Como se classificaria a respeito de sua raça?
[] Negra

[] Parda

[] Branca

[] Amarela

[] Indígena

4. Situação conjugal?
[] casado(a) ou vive em união

[] separado(a) ou divorciado(a)

[] viúvo (a)

[] solteiro(a) (Nunca se casou ou viveu em união)
5. Você tem filhos?
[] Sim: quantos? ______________

[] Não

6. Atualmente, qual é a sua religião? (aquela com que você mais se identifica)
_____________________________________________ [] Não tem religião
7. Qual é aproximadamente sua renda familiar? (1 salário = R$ 678,00)
[] Até 5 SM
[] Entre 5 e 7 SM
Mais de 15 SM

[] Entre 8 e 10 SM

[] Entre 11 e 14 SM

[]

8. Quantas pessoas dependem desta renda familiar? _________________
9. Quanto a sua formação profissional, você cursou?
[] Curso técnico [] Graduação [] Especialização [] Mestrado [] Doutorado [] Pósdoutorado
10. Há quanto tempo trabalha na área de enfermagem?
_______________anos.
11. Há quanto tempo você começou a trabalhar neste hospital?
_______________anos.
12. Quanto tempo trabalha nesse setor?
13. Qual o seu horário de trabalho neste hospital?
[] Plantão diurno

[] Plantão noturno

[] Diarista

14. Além deste emprego, você trabalha na assistência de enfermagem em outro local?
[] Não

[] Sim, em 1 local.

[] Sim, em 2 locais.

15. Possui alguma doença?
[] Não

[] Sim

Qual? __________________________________________

16. Faz uso de algum medicamento prescrito no momento?
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Qual? __________________________________________
17. Você faz uso de medicamentos sem prescrição?
[] Não

[] Sim

Qual? __________________________________________

9.3 APÊNDICE 3: ROTEIRO DE ENTREVISTA
Concepções:
1. O que você entende sobre automedicação?
2. Quais os medicamentos que na sua concepção podem ser utilizados para
automedicação? Quais os medicamentos que não podem ser utilizados?
Valor:
3. Quais são os valores positivos e os valores negativos em relação à automedicação?
4. Para você, como considera a automedicação na sua vida ?
Motivação:
5. Na sua visão, quais os motivos que levam os trabalhadores de enfermagem a se
automedicar?
Relação medicamento e trabalho:
6. Há relação entre o uso da automedicação com o seu trabalho?
7. Você relacionaria a automedicação no seu cotidiano e seu trabalho em enfermagem?
8. A automedicação pode contribuir com o bem estar do trabalhador? ( )Sim ( ) Não
Depende Justifique:

( )

Complicações:
9. A automedicação pode ajudar a evitar complicações de saúde no trabalho? ( )Sim ( )
não ( ) Depende ( ) . Como assim?
10. Você já vivenciou alguma complicação ou evento adverso pelo uso da automedicação?
Acesso:
11. Como você faz para ter acesso aos medicamentos para se automedicar?
12. Como os colegas de trabalho fazem para ter acesso ao uso de medicamentos para se
automedicar?
Proposta:
13. O que você propõe como recursos que possam dar amparo ou auxiliar a uma
automedicação segura?
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10. ANEXO
10.1 ANEXO 1: PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITE DE ÉTICA E
PESQUISA: INCA E PLATAFORMA BRASIL
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