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RESUMO. Este artigo objetivou estimar a prevalência e os fatores associados à automedicação entre adul-
tos de 20 a 59 anos residentes na área de abrangência de uma Unidade Saúde da Família de Ponta Grossa,
Paraná, entre 2006 e 2007. A pesquisa consistiu em estudo transversal de base populacional. A seleção dos
sujeitos realizou-se por amostragem sistemática. Entrevistou-se 374 pessoas. O período recordatório utili-
zado foi de 7 dias. Para a análise estatística utilizou-se os testes de qui-quadrado e razão de prevalência.
Como resultado, a prevalência de automedicação foi de 24,9%. Foram consumidos 119 medicamentos en-
tre aqueles que se automedicaram. Dos medicamentos citados, 43,7% eram analgésicos. A dipirona sódica
foi o princípio ativo mais consumido sem prescrição. Na análise da razão de prevalência, somente o nível
sócio-econômico associou-se à automedicação. A prevalência da automedicação neste trabalho foi baixa
comparada com pesquisas realizadas no Brasil e semelhantes a resultados observados em outros países. 
SUMMARY. “Self-medication among Adults in a Comprehended Area of one Family Health Unity”. This article
aimed to assess the prevalence and the factors related to self-medication among adults with ages ranging from 20
to 59 years old, living in an area attended by a Family Health Unit in Ponta Grossa, PR, between 2006 and 2007.
The research consisted in a cross-sectional study in population basis. The selection of the subjects was performed
according to systematic sampling. 374 people were interviewed. The recording  used period was 7 days. For the
statistics analysis the chi-squared test was performed and also prevalence rating. As a result, the prevalence of
self-medication was 24.9%. It was consumed 119 medications among those who medicated themselves. About
the cited medicines, 43.7% were painkillers. The sodic dypirone was the most consumed active principle with no
prescription. In the analysis of the rate of prevalence, just the social economic level was related to self-medica-
tion. The prevalence of self-medication in this work was low when compared with researches performed in
Brazil and similar to results observed in other countries.




