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RESUMO. Este estudo foi conduzido em Itajaí-SC com o objetivo de conhecer a utilização de tratamentos
(medicamentosos ou não) anteriormente à consulta pediátrica. 382 responsáveis por crianças aguardando
por consulta pediátrica em unidade pública de saúde responderam a um formulário. Sessenta e seis por-
cento dos responsáveis alegaram ter utilizado algum tratamento antes da consulta pediátrica. Entre os tra-
tamentos utilizados, 88% eram medicamentos industrializados, principalmente antipiréticos e analgésicos,
antibióticos, antiinflamatórios, antialérgicos e broncodilatadores. Receitas médicas de consultas anteriores
foram citadas em 50% dos casos. A renda familiar não apresentou relação com o uso de automedicação ou
com o hábito familiar de utilizar chás ou remédios caseiros, porém a escolaridade da mãe apresentou asso-
ciação significativa.  
SUMMARY. “Medicines  and other therapies utilization before pediatric consultation by public health center
users in Itajaí-SC, Brazil”. This study was carried out in Itajaí (SC), Brazil, with the objective to know the uti-
lization of any treatments before pediatric consultation. 382 parents was interviewed before consultation in a
public health center. 66% of parents affirmed that they took some treatment to children before that consultation.
88% of the treatments was industrialized medicines: analgesics, antipyretics, antiinflamatory drugs, antialergics
and bronco dilatators. Medical prescriptions from other consultations were cited by 50% of interviewed. The fa-
miliar outcomes was not associated with the practice of self-medication or the use of home medicines or medici-
nal plants, but the mothers education was associated with the use of self-medication.




