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Resumo 

Introdução: As reações adversas são um problema 
importante na prática clínica, pois são causas de 
hospitalização até mesmo óbito. Objetivo geral do 
projeto: Identificar os principais determinantes das 
reações adversas a medicamentos, entre os discentes 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR. 
Métodos: A pesquisa foi realizada de 1º de agosto de 
2019 até 31 julho de 2020, através de inquérito sobre o 
uso de medicamentos pelos alunos dos cursos 
sorteados. A variável-resposta foi definida como, reações 
adversas a medicamentos. Resultados: O resultado 
desse trabalho revela que o uso do medicamento com 
ou sem receita médica não está associado aos efeitos 
adversos dessas substancias. Conclusão: Devido as 
limitações do estudo, precisamos de mais pesquisas na 
area.  

Introdução 

A automedicação tem se destacado negativamente, 

devido à facilidade ao acesso e compra, além da não 

exigência de receita médica para diversos 

medicamentos¹. O fácil acesso e a propaganda 

desmedida, passa a ideia de que esses produtos não 

tem riscos e efeitos adversos, corroboram para o 

consumo exacerbado e a automedicação indiscriminada 

(em todas a faixas etárias)². 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada de 1º de agosto de 2019 até 31 

julho de 2020, através de inquérito sobre o uso de 

medicamentos pelos alunos dos cursos sorteados. A 

variável-resposta foi definida como, reações adversas a 

medicamentos, tendo sido categorizada em: ocorrência 

ou não de reações adversas. Comitê de ética, parecer Nº 

2.422.397.Os dados serão foram digitados e analisados, 

mediante a utilização do programa Epi-info. 

Resultados e Discussão 

Participaram da pesquisa de forma voluntária 3007 

estudantes, do primeiro ao último ano de graduação 

totalizando 31 cursos. Esses acadêmicos foram 

contados segundo o número de substancias ativas de 

cada especialidade farmacêutica, alterando esse número 

para 3876, destes somente 1873 alunos responderam a 

questão sobre uso com e sem receita médica. 
Verifica-se que dentre os alunos que não tiveram algum 
efeito adverso, 248 (42,83%) foram usados sem 

prescrição médica. Enquanto que, dentre os 34 alunos 
que tiveram algum efeito, 12 (35,29%) usaram os 
medicamentos sem receita, o que demonstra que quem 
usou com receita teve 21% a mais de efeitos adversos.  
Essa diferença das especialidades farmacêuticas 
adquiridas por indivíduos com e sem receita, segundo 
efeito adverso não se mostrou estatisticamente 
significante (p<0.387). Esse resultado revela que o uso 
do medicamento com ou sem receita médica não está 
associado aos efeitos adversos dessas substancias. 

 
Tabela 1. Distribuição das especialidades farmacêuticas por 

alunos com e sem receita, segundo efeito adverso, em Ponta 

Grossa - PR, 2019. 

 Receita   p-valor 

Efeito 
Adverso 

Com Sem Total RP         IC95%  do 2  

  nº % nº %    

Não 331 57,17 248 42,83 579 1,21  (0,76-1,93) p<0.38
7 
 

Sim 22 64,71 12 35,29 34 1,00  
 

Total 353 57,59 260 42,41 613   

Conclusão  

Uma parcela significativa dos estudantes tiveram 
reações adversas, tanto aqueles que usaram 
medicamentos sob prescrição médica quanto os que 
usaram sem receita. Este trabalho, portanto, reitera a 
necessidade de estratégias que sensibilizem os 
estudantes de todas as áreas quanto ao uso correto do 
medicamento.  
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