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RESUMO 

 

A Organização Mundial da Saúde define automedicação como a seleção e o uso de 

medicamentos sem prescrição ou supervisão de um médico ou dentista. Esta pode trazer 

consequências graves como, melhora falsa de sintomas, dessa forma encobrindo algo mais 

grave, intoxicação, reações alérgicas, dependência, diminuição da eficácia do remédio, 

aumento da resistência de micro-organismos, ao se tornar rotineira. Uma proposta de 

intervenção que desestimule a automedicação e armazenamento de remédios para consumo 

inadequado, pode melhorar a qualidade de vida dos usuários assistidos pela equipe Estratégia 

em Saúde da Família Santo Antônio, no município de Água Boa. Portanto o objetivo deste 

trabalho de conclusão de curso é propor um plano de intervenção para controle da automedicação e 

armazenamento de remédios sem orientação médica na comunidade adscrita a equipe da Estratégia 

em Saúde da Família Santo Antônio, Município de Água Boa, Estado de Minas Gerais. Foi 

realizada uma observação prévia e posteriormente um diagnóstico, nas consultas na área de 

abrangência da equipe. Com a realização do diagnóstico foi possível identificar e classificar 

as prioridades por ordem de urgência de intervenção. Foi realizado levantamento bibliográfico 

de artigos científicos, livros e textos indexados sobre o tema. O plano de intervenção foi 

elaborado a partir da escolha do problema prioritário “Riscos da automedicação e 

armazenamento de remédios sem orientação médica”, que se destaca por ser um tipo de 

situação frequente. Nesse plano se registra uma descrição do problema selecionado, a 

explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Simplificado. O esperado com este projeto é que se possa levar uma melhor 

qualidade de vida aos usuários, orientando-os a optar sempre pela atitude mais correta em se 

tratando de sua saúde, procurando primeiramente a avaliação do médico.  

 

Palavras-Chave: Automedicação. Eficácia. Estratégia de Saúde da Família. Educação em 

Saúde. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The World Health Organization defines self-medication as the selection and use of 

medications without prescription or supervision of a doctor or dentist. This can lead to serious 

consequences such as false improvement of symptoms, thereby covering something more 

serious, intoxication, allergic reactions, dependence, decreased drug efficacy, increased 

resistance of microorganisms, when it becomes routine. An intervention proposal that 

discourages self-medication and storage of drugs for inappropriate consumption can improve 

the quality of life of users assisted by the Family Health Strategy team of Santo Antônio, in 

the municipality of Água Boa. Therefore, the objective of this work is to propose an 

intervention plan to control the self-medication and storage of medicines without medical 

guidance in the community attached to the Family Health Strategy team of Santo Antônio, 

Água Boa Municipality, State of Minas Gerais. A previous observation and a diagnosis were 

made at the consultations in the area of the team. With the diagnosis, it was possible to 

identify and classify the priorities in order of urgency of intervention. A bibliographic survey 

of scientific articles, books and indexed texts on the subject was carried out. The intervention 

plan was drawn up by choosing the priority problem "Risks of self-medication and storage of 

medicines without medical advice", which stands out as a frequent type of situation. In this 

plan a description of the selected problem is recorded, the explanation and the selection of its 

critical nodes, according to the methodology of the Simplified Strategic Planning. What is 

expected with this project is that it can lead to a better quality of life for the users, guiding 

them to always choose the most correct attitude when it comes to their health, seeking first the 

evaluation of the doctor. 

 

Keywords: Self-medication. Efficacy. Family health strategy. Health education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

 Água Boa foi fundada em 12 de dezembro de 1953 e está localizada a uma distância 

de 379 km da capital Belo Horizonte, sua população atual está estimada em de 13.600 

habitantes (IBGE, 2018). O município é cortado pelo rio Água Boa, onde a cidade se 

desenvolveu. O clima da região é quente, tendente ao semiárido, com chuvas abundantes e 

período de seca no restante do ano. 

 A construção mais tradicional de Água Boa é a Igreja da Matriz, que possui uma alta 

torre se destacando na paisagem. Não há, no município, nenhuma indústria ou empresa que 

seja relevante para sua economia. As principais fontes de renda do município são o comércio, 

a criação de gado leiteiro, o comercio de verduras e a plantação de café; possui um relevo 

formado basicamente por elevações montanhosas o que causa apreensão durante o período 

chuvoso pelo alto risco de desmoronamentos nas áreas habitadas (VISITE MINAS, 2019). 

 Água Boa possui uma área de 1.320,258 km². Apesar de a sede do município ser uma 

cidade pequena, seu território é muito vasto, sendo ocupado principalmente por pequenas 

fazendas de gado. Atualmente possui 51.6% de domicílios com esgotamento sanitário 

adequado e 18.2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, ou 

seja, presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio (BRASIL, 2017). 

 No município de Água Boa existem vários vilarejos vinculados à prefeitura, tais como 

Palmeiras de Resplendor, Catequeses, Santo Antônio e Graminha. Referente a educação o 

município, dispõe de duas escolas públicas estaduais, uma de ensino fundamental, uma de 

ensino médio e uma creche. 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Água Boa era 0,576, em 2010, o que 

situa esse município na faixa de IDH (entre 0,500 e 0,599). A dimensão que mais contribui 

para o IDH do município é Longevidade, com índice de 0,799, seguida de Renda, com índice 

de 0,594, e de Educação, com índice de 0,403 (ÁGUA BOA, 2018). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

 A Comunidade Santo Antônio, Bairro Santo Antônio e micro áreas, localizadas na 

área rural do Município a 40 km do centro da cidade são percorridos em estrada não 
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pavimentada. A comunidade é de baixa renda, mas possui saneamento básico e coleta de lixo 

semanal. Possui uma escola de ensino Fundamental e Médio. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

 O sistema de saúde do município é composto por unidades básicas de saúde (UBS) 

distribuídas pelo Município e um Hospital Municipal Emergencial e ambulatorial para pronto 

atendimento e posterior transferência a polos mais distantes ou internações de baixa 

gravidade. 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Santo Antônio 

 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio fica localizada na área rural do 

Município, possui uma infraestrutura básica precária, tanto na UBS quanto das micro áreas, 

sem iluminação adequada, sem circulação de ar adequada, sem móveis adequados, tanto para 

o atendimento ao usuário, quanto para os que ficam na espera, assim como também a escassez 

de material. Mesmo mediante estas dificuldades todos os usuários são atendidos da melhor 

forma possível, buscando prestar sempre uma atenção de qualidade que satisfaça suas 

necessidades. 

 

1.5 A Equipe da Estratégia de Saúde da Família Santo Antônio, da UBS Santo Antônio  

 

 A Equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) é composta por um Médico, uma 

Enfermeira, uma Técnica de Enfermagem e seis Agentes Comunitárias de Saúde - ACS.  

 Considerando o conceito de saúde no qual o Sistema Único de Saúde (SUS) está 

inserido, de que a saúde é um direito de todos e dever do estado, garantido mediante medidas 

políticas, sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1998). Os determinantes sociais de saúde (DSS), para a Comissão Nacional 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), estabelecida em 2006 como “os fatores 

sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais são os que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população” (BUSS; 

PELLEGRINI FILHO, 2007).  
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 A equipe está sempre promovendo ações de saúde, para a prevenção de doenças e 

fatores de risco e, mesmo, depois de já manifesta a doença, busca a melhor forma de 

promover o tratamento adequado dos doentes, saúde e qualidade de vida. A saúde contribui 

para melhorar a qualidade de vida e esta é fundamental para que um indivíduo ou comunidade 

tenham um bem-estar satisfatório. Em síntese, promover a saúde é promover a qualidade de 

vida. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde da Equipe da ESF Santo Antônio 

 

 O funcionamento da UBS se dá de segunda a sexta-feira, em horário continuo a partir 

das sete e trinta, até a finalização dos atendimentos do dia. O cuidado em saúde se dá através 

de atendimento da demanda espontânea, grupos de apoio, rodas de conversa, visita domiciliar, 

pré-natal agendado, por meio do trabalho em equipe com cronograma mensal e atividades 

diárias; revisados pela Secretaria de Saúde Municipal. 

 

1.7 O dia a dia da equipe da ESF Santo Antônio 

 

 A ESF trabalha com atenção programada e com demanda espontânea, rodas de apoio 

direcionadas primeiramente a equipe de saúde mais objetivamente aos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS), que são estimulados que ao momento de anunciar o dia e hora de consulta 

pelas localidades, passem a informação que o médico irá atender, com o objetivo mais além 

que receitar remédios e sim buscar promoção, prevenção e reabilitação para doenças ou 

agravos de saúde. As rodas de apoios também são direcionadas aos pacientes de doenças 

crônicas entre outras, além de visitas domiciliares e educação permanente sobre as patologias. 

Não há um número especifico de atendimentos diários, pois os mesmos requerem da demanda 

de pacientes locais, trabalhando em diversas áreas.  

 Há uma unidade de saúde fixa dos profissionais e dispõe-se de seis unidades de apoio 

que estão dentro da área de abrangência da ESF, os quais se atende em dias intercalados com 

o dia fixo de quinta-feira na unidade principal. 

 É feito um serviço rural com o objetivo de levar a saúde para próximo dessa 

população, abrangendo em torno de seis a sete localidades, com distintas quilometragens com 

unidades de saúde um pouco distantes uma das outras, chegando a atingir em cerca de 80 km 

da unidade de apoio fixa, em estrada de chão, para se chegar ao local de atendimento, em 
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períodos contínuos de trabalho. Período da manhã sem horário de almoço, ou até que termine 

a demanda local.  

 A equipe conta com seis ACS localizados por áreas de atenção, eles são os 

encarregados de avisar a população local sobre dias de consultas e acompanhamentos diários 

dos pacientes, pois os mesmos vivem nas localidades da área de abrangência. A técnica em 

enfermagem se encarrega da parte vacinal populacional e auxilia em curativos ou ferimentos 

quando se apresenta algum paciente com esse diagnóstico. A enfermeira organiza o calendário 

mensal das atividades diárias, desde consultas continuas de pré-natal, agendamento de 

palestras educativas, rodas de conversa, reuniões com a equipe e locais de atendimento para 

que nenhum usuário venha a ficar sem consulta. 

 Todos os dias são recolhidos medicamentos e vacinas na UBS da cidade e farmácia 

Municipal. Para isso tem-se a disposição um carro com motorista da Secretaria de Saúde que 

permite ir e voltar do trabalho, os quais são geralmente: casa de algum morador local, igreja, 

escolas ou creches. Realizado o acolhimento, a enfermeira realiza as consultas de enfermagem 

as quais consistem na aferição da pressão arterial, da glicemia (quando paciente é diabético ou 

apresenta algum sinal clínico) e logo após a avaliação antropométrica (peso e altura). Logo 

após é realizado o atendimento médico e, dependendo da situação do paciente encaminha-o ao 

serviço de atenção especializada. São disponibilizados alguns medicamentos gratuitos 

oferecidos à população para seguimento de tratamento contínuo para diabetes ou hipertensão 

arterial. 

 Além das consultas diárias nas localidades e na ESF, são realizadas consultas 

domiciliares a pacientes que não tem condições de comparecer a unidade de saúde ou mesmo 

as visitas nos locais programados, fazendo assim uma revisão clínica e médica, distribuindo 

muitas vezes os medicamentos, renovando as receitas e fazendo um informe sobre a saúde 

momentânea do paciente. Realiza-se atendimentos contínuos às pacientes grávidas sendo 

destinado um dia mensal somente a elas, para as pacientes que estão em fase inicial de 

gravidez e, quando não, realiza-se o atendimento quinzenal ou semanal às mesmas, para assim 

ter um controle e que se sintam mais acolhidas pela equipe. 

 Mesmo com as dificuldades apresentadas, como falta de insumos, falta de 

equipamentos e logísticas muitas vezes difíceis pela estrada sem pavimentação e clima 

chuvoso apresentado diariamente na época do inverno, tenta-se de uma forma carinhosa e 

harmoniosa realizar sempre uma atenção satisfatória e de qualidade à população, levando um 

pouco de esperança a todas as pessoas locais e recebendo cada dia o reconhecimento dos 

mesmos pelo trabalho realizado. 
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1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 

 

 A estimativa rápida é um método para diagnóstico dos problemas existentes no 

território da unidade e deve ser utilizado na perspectiva de um planejamento participativo e, 

portanto, é imprescindível que toda a equipe de saúde esteja envolvida (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010). 

 Durante a realização da análise situacional da área de abrangência da ESF Santo 

Antônio, foi possível reconhecer a verdadeira situação de saúde dos usuários que vivem 

naquele território, bem como os recursos econômicos, educação, renda e trabalho, dentre 

outros recursos indispensáveis à qualidade de vida.  

 Em relação ao estado de saúde foi possível observar: 

 Automedicação e possível armazenamento de remédios em casa. 

 Alto índice de Hipertensão arterial. 

 Estrutura inadequada nas áreas de atendimento. 

 Logística inadequada para as áreas de atendimento. 

 Falta de insumos ou equipamentos médicos. 

 Dificuldade no seguimento de tratamento continuo semanal. 

 Dificuldade no sistema de transporte para casos emergências. 

 Dificuldade em comunicação com unidade hospitalar ou outros meios de serviços em 

geral. 

 Tempo elevado de espera para realização de consultas especializadas e exames de alta 

complexidade. 

 

1.9 Priorização dos problemas  

 

 A priorização dos problemas se deu mediante a avaliação de sua importância, qual seja 

de média, alta ou baixa e o nível de urgência para resolver o problema, conforme descrito no 

Quadro 1.  
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe da ESF Santo Antônio, Unidade Básica de Saúde Santo 

Antônio, município de Água Boa, Estado de Minas Gerais 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**** 

Automedicação e 

armazenamento de remédios 

sem autorização médica. 

ALTA 5 PARCIAL 1 

Hipertensão Arterial ALTA 4 PARCIAL 2 

Estrutura inadequada nas 

áreas de atendimento. 
ALTA 3 PARCIAL 4 

Logística inadequada para as 

áreas de atendimento. 
MEDIA 2 FORA 5 

Falta de insumos ou 

equipamentos médicos. 
ALTA 4 PARCIAL 3 

Dificuldade no seguimento 

de tratamento continuo 

semanal. 

ALTA 4 PARCIAL 6 

Dificuldade no sistema de 

transporte para casos 

emergências. 

 

ALTA 3 FORA 9 

Dificuldade em 

comunicação com unidade 

hospitalar ou outros meios 

de serviços em geral. 

ALTA 2 FORA 7 

Tempo elevado de espera 

para realização de consultas 

especializadas e exames de 

alta complexidade. 

ALTA 3 PARCIAL 8 

Fonte: Autoria própria (2019). 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 

 

O problema priorizado para ser trabalhado na proposta de intervenção foi aquele em que a 

equipe tem maior governabilidade sobre ele. Portanto foi selecionado o “Automedicação e 

armazenamento de remédios sem orientação médica”. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 Este trabalho se justifica pela observação do alto índice de pessoas que vão às 

consultas sem estarem de fato com algum tipo de enfermidade, somente com o objetivo de 

obter receita médica, ou ter acesso aos remédios de distribuição gratuita da UBS. 

 A automedicação pode trazer consequências graves à saúde como reações alérgicas e 

dependência. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), o hábito pode aumentar 

a resistência de micro-organismos e inibir a eficácia dos remédios (BRASIL, 2014). 

 Os medicamentos são o principal agente causador de intoxicação em seres humanos no 

Brasil desde 1994, segundo o Conselho Federal de Farmácia. De acordo com pesquisa do MS, 

a automedicação levou para o hospital mais de 60 mil pessoas de 2010 a 2015 (SENADO 

NOTÍCIAS, 2017). 

 Uma proposta de intervenção que desestimule a automedicação e armazenamento de 

remédios para consumo inadequado, evitando dessa forma complicações ou surgimentos de 

patologias decorrentes do uso abusivo de medicamentos e mascarando patologias 

preexistentes ou existentes pode melhorar a qualidade de vida dos usuários assistidos pela 

ESF Santo Antônio, no município de Água Boa. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Propor um plano de intervenção para controle da automedicação e armazenamento de 

remédios sem orientação médica na comunidade adscrita à equipe da ESF Santo Antônio, 

Município de Água Boa, Estado de Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Construir um plano de ação para conscientizar quanto perigosa pode se tornar a 

automedicação e o armazenamento de medicamentos em casa, sem a devida orientação 

médica, como nos casos crescentes de doença gástrica ou dependência de anti-inflamatórios 

não esteroides (AINES) em pessoas que se utilizam dessa prática. 

 Desestimular o cenário cultural da automedicação e promover o consumo de 

medicamentos quando necessário e sob orientação médica, evitando assim complicações de 

saúde futuras como: gastrite, ulceras gástricas, asma, resistência bacteriana a antibióticos, 

intoxicações medicamentosas, ou mascarar doenças graves.  

 Trabalhar com os ACS para orientar a população sobre a importância da consulta 

médica, assim evitando a aquisição de remédios gratuitos sem necessidade ou patologias 

reais, já que foi observado ser algo rotineiro por parte dos populares. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Foi realizada uma observação prévia e posteriormente um diagnóstico, após notá-los 

no dia a dia e nas consultas na área de abrangência localizada na Comunidade Santo Antônio, 

no Município de Água Boa.Com a realização do diagnóstico foi possível identificar e 

classificar as prioridades por ordem de urgência de intervenção.  

 Foi realizado levantamento bibliográfico de artigos científicos, livros e textos 

indexados sobre o tema. As bases de dados informatizadas consultadas foram a Biblioteca 

Virtual do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (NESCON), a Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem Online (MEDLINE) e 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para a consulta 

foram utilizados os seguintes descritores: Automedicação. Eficácia. Estratégia de Saúde da 

Família. Educação em Saúde. 

 Observado e conhecido os problemas e suas consequências e com a fundamentação 

teórica é que foi possível iniciar as fases de elaboração do plano de intervenção, que foi 

baseado nos dez passos do Planejamento Estratégico Situacional de Matus (CAMPOS, 

FARIA, SANTOS, 2010). 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 A medicação fornecida pela ESF Santo Antônio é feita diariamente, por se tratar de 

comunidades distantes do centro da cidade, organizamos na farmácia municipal os 

medicamentos, todos são protocolados pela equipe farmacêutica local e disponibilizados em 

quantidade específica para alguns medicamentos. Durante as consultas nas localidades de 

atendimento os medicamentos são fornecidos e disponibilizados de acordo com o tratamento 

especifico de algumas patologias, são prescritos pelo médico e fornecidos à população, 

mantendo sempre o controle da quantidade exata e orientação dos dias para uso da medicação. 

O problema é que algumas vezes alguns pacientes não respeitam o tempo informado para o 

uso correto e ação do medicamento, ou outras vezes compram sem receita nas farmácias, 

guardando para si antibióticos, anti-inflamatórios entre outros e fazendo uso de forma errônea, 

colocando em risco a própria vida ou a de seus entes mais próximos. 

 

5.1 Automedicação 

 

 A Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998) define automedicação como a seleção 

e o uso de medicamentos sem prescrição ou supervisão de um médico ou dentista. 

 Vários são os fatores que induzem a prática de automedicação no Brasil: com base em 

prescrições antigas indicações de terceiros (URBANO et al., 2010), presença de dores (SÁ; 

BARROS; SÁ, 2007), padronização de prescrições, fazendo com que a população adote 

critérios próprios para solucionar problemas de saúde de menor gravidade, poder aquisitivo, 

questões culturais e acesso à informação e escolaridade (BORTOLON; KARNIKOWSKI; 

ASSIS, 2007; SCHMID; BERNAL; SILVA, 2010; SANTOS et al., 2013), entre outros. 

 No entanto, vista como uma solução para o alívio de alguns sintomas, esta pode causar 

consequências graves encobertos pela falsa melhora dos sintomas. 

 

5.2 Prevalência da automedicação no Brasil 

 

 No Brasil há poucos estudos de base populacional traçando o padrão de consumo de 

medicamentos da população brasileira como um todo. Carvalho et al. (2005) encontrou uma 

prevalência geral de 49% de utilização de medicamentos pela população maior de 18 anos, 

nos 15 dias anteriores a sua entrevista com uma automedicação de 24,6%. Entre os moradores 
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de São Paulo, SP, com idade acima de 40 anos, a prevalência da automedicação variou entre 

27,0% e 32,0% (SCHMID; BERNAL; SILVA, 2010). Já no estudo de Bambuí, MG, com 

pessoas de idade maior ou igual a 18 anos, a prevalência de consumo exclusivo de 

medicamentos não prescritos foi de 28,8% (LOYOLA FILHO et al., 2002) e em Santa Maria, 

RS, 76,1% das pessoas entrevistadas afirmaram ter se automedicado pelo menos uma vez 

(VILARINO et al., 1998). 

 Dados de Arrais et al. (2016) em estudo transversal de base populacional realizado 

com dados da Pesquisa Nacional de Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

medicamentos (PNAUM), coletados de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, por meio de 

entrevistas em domicílio, encontrou prevalência de 16,1% de automedicação na população 

brasileira, maior no sexo feminino, na faixa etária entre 20-39 anos. 

 

5.3 Consequências da Automedicação 

 

 A automedicação pode desenvolver consequências leves, graves e as vezes 

irreversíveis ou até mesmo a morte, pois o que cura também pode matar.  

 As reações alérgicas podem ser reações adversas a medicamentos, não decorrentes de 

propriedades toxicológicas conhecidas do fármaco, mas que resultam de reações imunológicas 

a ele ou a seus metabólitos e respondem por cerca de 3 a 6% de todas as admissões 

hospitalares, ocorrendo em 10 a 15% dos pacientes hospitalizados, sendo uma causa 

importante de morbidade e mortalidade e, por isso, consideradas problema de saúde pública 

(ADKINSON JUNIOR et al., 2002, THONG et al., 2003, DEMOLY; BOUSQUET, 2001, 

PICHLER, 2001, GRUCHALLA, 2002). 

 Segundo Bernd (2005, p 131), “é possível prever aumento da incidência dessas 

reações nos próximos anos em consequência da disponibilização de novos medicamentos e a 

utilização de produtos biológicos, como anticorpos monoclonais, citocinas e outros”. 

 A resistência bacteriana a medicamentos também é uma consequência da 

automedicação. É um problema de saúde pública, representando um risco à qualidade de vida 

humana conquistada ao longo dos anos com o avanço da microbiologia, da farmácia e da 

medicina, uma vez que compromete os sistemas de saúde e intensificam as infecções 

hospitalares (COSTA; SILVA JUNIOR, 2017). 

 Outra consequência da automedicação são as intoxicações. Segundo informações do 

Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, no Brasil os medicamentos 
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ocupam o primeiro lugar entre os agentes causadores de intoxicações em seres humanos e o 

segundo nos registros de mortes por intoxicação (SILVA; OLIVEIRA, 2018). 

 A automedicação indiscriminada pode ainda mascarar ou retardar o diagnóstico de 

condições graves que podem surgir de sintomas leves, como um resfriado, inflamação da 

garganta, desconforto estomacal, dor de cabeça, dificultando a atuação do sistema de saúde, 

pois nem sempre o usuário menciona tal prática durante o atendimento (PINHO; ANDRADE, 

2008). Assim, todos os países têm investido em programas como o objetivo de reduzir o 

desperdício e o uso irracional de medicamentos (TOURINHO et al., 2008). 

 

5.4 Armazenamento de medicamentos 

 

 O estoque domiciliar de medicamentos além de ser uma prática comum,  também pode 

desencadear o surgimento de diversos agravos à saúde, principalmente quando o seu 

armazenamento favorecer o consumo irracional, a reutilização de prescrições, aumentar os 

riscos as exposições intencionais e não-intencionais e facilitar a automedicação que poderá 

ocasionar o aparecimento dos efeitos indesejáveis e o mascaramento de diversas patologias 

(MESSIAS, 2013). 

 Grande percentual dos medicamentos estocados são aqueles vendidos sem receita 

médica e que caracterizam a automedicação, mas convém ressaltar que este fato não os torna 

isentos de perigo e não diminuem a importância e a necessidade de orientação para o seu 

consumo. Algumas famílias mantêm em estoque produtos classificáveis como "básicos", 

outras acumulam um verdadeiro "arsenal terapêutico", aumentando os riscos de intoxicações 

por ingestão indevida, troca de medicamentos, confusão em relação à indicação etc. (LIMA; 

NUNES; BARROS, 2010). 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

 

 O plano de intervenção foi elaborado a partir da escolha do problema prioritário 

“Riscos da automedicação e armazenamento de remédios sem orientação médica”, que se 

destaca por ser um tipo de situação frequente nas consultas, onde foi possível verificar que 

alguns usuários buscam atendimento somente para obtenção de receitas, mediante o exposto 

nesse plano se registra uma descrição do problema selecionado, a explicação e a seleção de 

seus nós críticos, de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado 

 

 Grande quantidade de pacientes da ESF Santo Antônio procuram a consulta médica 

com o objetivo de pedir receitas para aquisição de remédios gratuitos pela unidade de saúde. 

Por diversas vezes estes não apresentavam sintomatologia ou justificativa plausível para a 

indicação de tais remédios como: analgésicos, remédios para tosse, antiparasitários, entre 

outros. Muitos deles chegaram a relatar que usavam com frequência e outros médicos 

anteriores indicavam como de costume muitas das vezes, sem a devida necessidade ou 

período especifico de uso, não orientando sobre os riscos que tais remédios poderiam 

ocasionar a saúde por seu uso indiscriminado. 

 Desta maneira, a equipe da ESF Santo Antônio decidiu criar um plano de ação afim de 

orientar, alertar e incentivar o uso de medicamentos somente quando necessários ou com 

orientação médica e apresentação de exames laboratoriais, permitindo assim um tratamento 

correto. Este plano visa orientar através de ações educativas e, rodas de conversas com as 

comunidades atendidas no cotidiano, levando assim o conhecimento da população sobre os 

riscos da automedicação e armazenamento de remédios sem orientação de um profissional de 

saúde. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado  

 

 Em nossa sociedade é comum observar na maioria dos lares a existência de um lugar 

ou recipiente reservado para remédios, também chamada de farmácia doméstica, de grande 

utilidade na hora de uma dor indesejada, mal-estar, dentre outros. Mas, por outro lado, isso 

pode causar um sério risco à saúde em consequência da automedicação inadequada que pode 



20 
 

levar a efeitos colaterais graves, intoxicação ou até mesmo a óbito. Remédios consumidos de 

acordo com a vontade própria do indivíduo pode, consequentemente, esconder sintomas de 

uma doença simples até mesmo doenças mais graves ou crônicas.   

 Levando em consideração que este fato tem grande recorrência na UBS Santo Antônio 

e micro áreas, é possível observar que as consultas em algumas dessas localidades ocorrem 

somente para obtenção de remédios como analgésicos ou anti-inflamatórios, 

descongestionantes nasais, antitussígenos, antiparasitários ou até mesmo antibióticos, uma vez 

que consultas ocorrem uma vez na semana em algumas micro áreas e em outras apenas uma 

vez no mês. Levantando também o agravante dessas comunidades se localizarem a horas do 

hospital ou UBS mais próximas que se encontram na área urbana da cidade de Água Boa, a 

população usa como artifício esse pretexto para adquirir os medicamentos e guardá-los para 

uma ocasião necessária, tendo sido testemunhado casos em que foi usado antibiótico, 

acreditando estar usando anti-inflamatórios.  

 O problema maior está em as pessoas não terem o devido conhecimento a respeito dos 

remédios que armazenam, assim como a melhor maneira e local para guardá-los, atenção 

quanto ao período de validade, modo e tempo de uso, pois muitos usuários possuem baixo 

grau de estudo. Dessa forma, os mesmos podem ficar ao alcance de crianças ou animais 

domésticos, não são guardadas as bulas para posterior consulta quando necessário, não se tem 

conhecimento de dosagem e efeitos colaterais, as vezes ocasionando ou mascarando a 

sintomatologia de doenças prevalentes e adquirindo ou agravando doenças preexistentes 

como: doenças gástricas, doenças sistêmicas, doenças pulmonares, entre outras. 

 Diante da dificuldade exposta, não será fácil modificar essa “cultura”, por isso se torna 

imprescindível a tomada de medidas educativas e de conscientização para combater o uso 

abusivo e o armazenamento, inadequados de remédios. 

 

6.3 Seleção dos nós críticos  

 

 Os “nós críticos” são definidos como pontos do problema que quando alterados 

causam impacto direto no problema e, além disso, está no espaço de governabilidade de quem 

deseja agir, ou seja, é passível de intervenção na instância do agente (CAMPOS; FARIA; 

SANTOS, 2010).  

 Para modificar o problema prioritário é necessário identificar aqueles fatores que 

fazem com que o problema prioritário se torne maior. Dentro das causas do problema 

prioritário "automedicação e armazenamento de remédios sem orientação médica” estão: 
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 Baixo nível de informações sobre os remédios. 

 Hábitos culturais e costumes adquiridos inadequadamente. 

 Agendamento de consultas sem motivos reais de doenças. 

 Ignorar as consequências dos efeitos colaterais dos remédios consumidos 

indiscriminadamente. 

 

6.4 Desenho das operações 

 

 As operações sobre cada um dos “nós críticos” relacionado ao problema 

“automedicação e armazenamento de remédios sem orientação médica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família Santo Antônio, Unidade Básica de Saúde 

Santo Antônio, município de Água Boa, Estado de Minas Gerais são detalhados nos quadros 2 

a 5, a seguir. 

 

Quadro 2 – Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Riscos da 

automedicação e armazenamento de remédios sem orientação médica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio, 

do município Água Boa, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 1 Baixo nível de informações sobre os remédios. 

Operação 

(operações)  

Conscientizar os populares da Comunidade sobre os riscos que estão se expondo ao 

praticarem à automedicação sem o conhecimento necessário. 

Projeto Saber + 

Resultados 

esperados 

Que os pacientes compreendam que não devem sem automedicar sem uma prévia 

autorização médica, evitando assim futuras internações ou complicações mais graves. 

Produtos 

esperados 

Reuniões educativas, e esclarecimento durante as consultas. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Equipe medica  

Cognitivo: Expor o tema de maneira simples com orientações de fácil compreensão para 

evitar algum tipo de constrangimento. 

Financeiro: Não aplicado. 

Político: ACS as responsáveis de comunicar a comunidade local. 

Recursos críticos Estrutural: Equipe de saúde devidamente qualificada para as diversas atividades a serem 

efetuadas. 

Cognitivo: Traçar estratégias para exposição das informações essenciais, buscando 

abranger o número máximo de populares da Comunidade. 

Financeiro: Não aplicado. 

Político: Apoio dos líderes da comunidade e micro áreas, e escolas na disponibilização 
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de locais para as palestras ou reuniões. 

Controle dos 

recursos críticos 

Equipe de saúde da UBS Santo Antônio com apoio da Secretaria de Saúde do 

município. 

Motivação: favorável. 

Ações 

estratégicas 

Palestras, rodas de conversa com a comunidade, esclarecimento e orientações durante as 

consultas. 

Prazo Início imediato e duração com prazo indeterminado. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

 

Médico, Enfermeira. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Reuniões semestrais da equipe com as ACS para avaliação dos resultados para constar 

se houve progresso, caso não, será discutida outra forma de abordagem. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Quadro 3 – Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “Riscos da 

automedicação e armazenamento de remédios sem orientação médica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio, 

do município Água Boa, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 2 Hábitos culturais e costumes adquiridos inadequadamente. 

Operação 

(operações)  

Orientação e roda de conversa para esclarecimento e maior conhecimento das ACS, 

afim de estimular e incentivar a população local sobre o mal-uso de medicamentos.  

Projeto Saber usar. 

Resultados 

esperados 

População com amplo nível de orientação sobre o uso correto de medicamentos, equipe 

médica capacitado a incentivar os moradores a buscar ajuda nas unidades de saúde. 

Produtos 

esperados 

ACS capacitadas a dar orientação no dia a dia da Comunidade no decorrer da ausência 

da equipe. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Suporte de orientação praticado pelas ACS na ausência da equipe. 

Cognitivo: Conversas e orientações. 

Financeiro: Não aplicado. 

Político: Medico e Enfermeira são responsáveis por levar informação básica as ACS. 

Recursos críticos Estrutural: Equipe de saúde devidamente qualificada para as diversas atividades a serem 

efetuadas. 

Cognitivo: Traçar estratégias para exposição das informações essenciais, buscando 

abranger o número máximo de populares da Comunidade. 

Financeiro: Não aplicado. 

Político: Apoio dos líderes da comunidade e micro áreas, e escolas na disponibilização 

de locais para as palestras ou reuniões. 

Controle dos 

recursos críticos 

Equipe de saúde da UBS Santo Antônio com apoio da Secretaria de Saúde do 

município. 

Motivação: favorável. 
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Ações 

estratégicas 

Palestras, rodas de conversa com a comunidade, esclarecimento e orientações durante as 

consultas. 

Prazo Quinze dias voltado para as ACS. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

 

Médico, Enfermeira. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Reuniões semestrais da equipe com as ACS para avaliação dos resultados para constar 

se houve progresso, caso não, será discutida outra forma de abordagem. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Quadro 4 – Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema “Riscos da 

automedicação e armazenamento de remédios sem orientação médica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio, 

do município Água Boa, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 3 Agendamento de consultas sem motivos reais de doenças. 

Operação 

(operações)  

Diminuir a busca por consultas que tenham somente o objetivo de adquirir remédios para 

estoque em casa, que serão utilizados futuramente na automedicação sem orientação 

médica.  

Projeto Consultar quando precisar. 

Resultados 

esperados 

Melhorar qualidade de vida dos pacientes, evitando que os mesmos possam 

possivelmente “mascarar” algum sintoma de doença mais grave. 

Produtos 

esperados 

Consultas quando realmente necessárias, para que se possa solicitar exames 

laboratoriais, e se preciso encaminhamento a especialistas para casos mais graves. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Equipe médica  

Cognitivo: Orientações por parte das ACS no momento do agendamento das consultas. 

Financeiro: Não aplicado. 

Político: Médico e Enfermeira encarregado de levar ou realizar orientações diárias 

durante as consultas. 

Recursos críticos Estrutural: Equipe de saúde devidamente qualificada para as diversas atividades a serem 

efetuadas. 

Cognitivo: Traçar estratégias para exposição das informações essenciais, buscando 

abranger o número máximo de populares da Comunidade. 

Financeiro: Não aplicado. 

Político: Apoio dos líderes da comunidade e micro áreas, e escolas na disponibilização 

de locais para as palestras ou reuniões. 

Controle dos 

recursos críticos 

Equipe de saúde da UBS Santo Antônio com apoio da Secretaria de Saúde do município. 

Motivação: favorável. 

Ações 

estratégicas 

Palestras, rodas de conversa com a comunidade, esclarecimento e orientações durante as 

consultas. 
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Prazo Início imediato, com período indeterminado. 

Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

 

Médico, Enfermeira. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Reuniões semestrais da equipe com as ACS para avaliação dos resultados para constar se 

houve progresso, caso não, será discutida outra forma de abordagem. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Quadro 5 – Operações sobre o “nó crítico 4” relacionado ao problema “Riscos da 

automedicação e armazenamento de remédios sem orientação médica”, na população sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde Santo Antônio, 

do município Água Boa, estado de Minas Gerais. 

Nó crítico 4 Ignorar as consequências dos efeitos colaterais dos remédios consumidos      

indiscriminadamente. 

Operação 

(operações)  

Buscar despertar nesses pacientes a conscientização para que os mesmos evitem a 

automedicação, expondo-lhes o quão grande são os riscos e quão graves podem ser suas 

consequências, podendo ser até irreversíveis. 

Projeto Conhecer para consumir. 

Resultados 

esperados 

Consultas quando realmente houver a necessidade, despertar a conscientização para os 

riscos, incentivo a busca da equipe na necessidade informação ou dúvidas. 

Produtos 

esperados 

Consultas afim de prevenir ou diagnosticar precocemente algum tipo de doença. 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Equipe médica. 

Cognitivo: Consultas medicas, grupo de apoios. 

Financeiro: Não aplicado. 

Político: Médico e enfermeira são responsáveis de levar a informação aos usuários que 

busquem saber um pouco mais da doença. 

Recursos críticos Estrutural: Equipe de saúde devidamente qualificada para as diversas atividades a serem 

efetuadas. 

Cognitivo: Traçar estratégias para exposição das informações essenciais, buscando 

abranger o número máximo de populares da Comunidade. 

Financeiro: Não aplicado. 

Político: Apoio dos líderes da comunidade e micro áreas, e escolas na disponibilização 

de locais para as palestras ou reuniões. 

Controle dos 

recursos críticos 

Equipe de saúde da UBS Santo Antônio com apoio da Secretaria de Saúde do município. 

Motivação: favorável. 

Ações 

estratégicas 

Palestras, rodas de conversa com a comunidade, esclarecimento e orientações durante as 

consultas. 

Prazo Início imediato e duração com prazo indeterminado, para que seja sempre enfatizado que 

tal pratica pode ser nociva à saúde. 
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Responsável (eis) 

pelo 

acompanhamento 

das ações 

 

Médico, Enfermeira. 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

ações 

Reuniões semestrais da equipe com as ACS para avaliação dos resultados para constar se 

houve progresso, caso não, será discutida outra forma de abordagem. 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A automedicação é um problema de saúde pública que pode acarretar consequências 

graves. Por meio das ações educativas e de orientações durante as consultas espera-se 

despertar a consciência dos pacientes para que evitem a prática deste hábito, e tomem os 

cuidados necessários no consumo e armazenamento dos medicamentos. 

 O trabalho de educação e conscientização nos dias atuais é de extrema importância, o 

que chega até mesmo a influenciar para a melhoria dos atendimentos. Com um plano de ação 

discutido e elaborado é possível abranger toda a comunidade desde as crianças, adultos e 

idosos; com estudo ou sem estudo, pois temos a chance de passar informações e esclarecer 

dúvidas. 

 O esperado com este projeto é que se possa levar uma melhor qualidade de vida aos 

usuários, orientando-os a optar sempre pela atitude correta em se tratando de sua saúde que é 

sempre procurar primeiramente a avaliação de um médico. 
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