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Automedicação é uma prática corriqueira que pode retardar/mascarar o diagnóstico e cura do 

paciente. As pessoas cada dia mais se automedicam, devido ao fácil acesso aos medicamentos 

nas farmácias/drogarias, sobras de medicamentos, indicações de terceiros, propagandas de 

medicamentos, dentre outros. O objetivo geral deste projeto é avaliar a prevalência da 

automedicação entre os moradores de 18 a 65 anos de idade residentes no bairro da Salgadeira 

no município de Santo Antônio de Jesus-BA. E tem como objetivos específicos: Identificar as 

principais causas que levam populares residentes do bairro a se automedicarem; conhecer os 

principais tipos de medicamentos utilizados sem prescrição médica; analisar os conhecimentos 

sobre as indicações e efeitos dos medicamentos utilizados sem prescrição; conscientizar sobre 

os riscos da automedicação. No Brasil e no mundo a automedicação vem crescendo e ocorre 

em todas as classes socioeconômicas, observa-se que não é praticada apenas por leigos, mas 

também por profissionais da área de saúde. A metodologia utilizada no trabalho é uma 

amostragem não probabilística por quotas, essa pesquisa será realizada no bairro da Salgadeira 

no município de Santo Antônio de Jesus – BA, e serão entrevistados 120 indivíduos da 

população do bairro de forma aleatória, onde a pesquisadora terá acessibilidade aos moradores, 

avaliando o tamanho do local e a quantidade de residentes aptos a pesquisa. Os resultados 

esperados desta pesquisa é identificação dos moradores quanto ao seu perfil socioeconômico, 

opinião dos moradores em relação aos serviços farmacêuticos gerado na comunidade, conhecer 

as principais patologias que levam a população se automedicar, e identificar quais as classes de 

medicamentos as pessoas mais utilizam. Desta forma, observar-se-á que é importante a presença 

do farmacêutico nas farmácias, profissional este, com profundo conhecimento técnico cientifico 

sobre medicamentos, para explicar e esclarecer as dúvidas dos pacientes, quanto ao modo de 

usar, e armazenar os medicamentos, contribuindo para uma automedicação consciente e 

orientada. 
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