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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.

INTRODUÇÃO
Muito difundida em nosso país, a automedi-

cação é tema freqüente de discussões entre os
profissionais de saúde. Para a Organização Mun-
dial da Saúde 1 a automedicação é uma necessi-
dade na complementação dos serviços de saú-
de, desde que bem orientada e utilizando medi-
camentos selecionados para este fim. Entre os
fatores colaboradores para os altos índices de
consumo de medicamentos sem prescrição mé-
dica são citados a propaganda de medicamentos
e a venda facilitada de medicamentos no Brasil
2. Além destes, é preciso considerar o acesso
aos serviços de saúde como um fator determi-
nante, como descrito por Loyola 3 em seu estu-
do sobre os itinerários terapêuticos na periferia

do Rio de Janeiro. Na população e contexto his-
tórico estudados por ela, os métodos caseiros e
alternativos de saúde eram a primeira opção te-
rapêutica, justificada pela quase ausência de ser-
viços públicos de saúde para atender àquela po-
pulação.

No Brasil, hoje, vivemos uma realidade dife-
rente na Saúde Pública. A reforma do setor saú-
de, a criação de distritos sanitários, o direito
universal à saúde e a municipalização da gestão
multiplicaram as unidades de saúde nas cidades,
alcançaram as periferias e, apesar de apresenta-
rem numerosos problemas, ampliaram em muito
o acesso aos serviços  pela população. Neste
contexto, a procura pelos serviços de saúde de-
pende de diversos fatores, que incluem a acessi-



bilidade cultural ao serviço de saúde local, a
concepção de saúde/doença e as crenças e cos-
tumes que envolvem o tema saúde 4. 

Vilarino et al. 5, Arrais et al. 6 e Loyola Filho
et al. 7 encontraram a prática freqüente da auto-
medicação em cidades brasileiras, mas também
o alto consumo de medicamentos prescritos por
médicos, resultados também obtidos por Beria
et al. 8 e Weiderpass et al. 9 para a população
infantil, indicando o elevado consumo de medi-
camentos por uma faixa etária mais sujeita a
efeitos adversos e problemas relacionados aos
medicamentos. Além do consumo de medica-
mentos industrializados, é relatada na literatura
a utilização de terapias caseiras ou alternativas
entre crianças, como no estudo dinamarquês de
Madsen et al. 10 No Brasil, apesar da escassez de
estudos sobre o uso de terapias caseiras e alter-
nativas na população infantil, a cultura popular
indica a presença corrente destas práticas.

Considerando que o uso de medicamentos e
outras terapias pode mascarar diagnósticos na
fase inicial da doença, aumentar o tempo para
que o paciente procure um serviço de saúde,
além de representar risco de ocorrência de rea-
ções adversas, propôs-se  estudar da utilização
de medicamentos, terapias caseiras/alternativas
e outros serviços de saúde em crianças, ante-
riormente à consulta pediátrica em uma Unida-
de de Saúde Municipal de Itajaí. Pretendeu-se
descrever as escolhas terapêuticas para trata-
mento de crianças na realidade atual, em popu-
lação que tem acesso geográfico ao serviço de
saúde e pediatria, bem como a relação com ca-
racterísticas sociais e culturais.

MÉTODOS
A população do estudo compreendeu as

crianças que foram levadas à Unidade de Saúde
Costa Cavalcante, uma das unidades do bairro
periférico e mais populoso da cidade, Cordeiros,
em Itajaí-SC. A cidade, localizada no litoral do
Estado de Santa Catarina, tem uma população
de 147.494 habitantes, sendo que 28.737 habi-
tantes residem no Bairro Cordeiros. A média de
moradores por domicílio particular permanente
no Bairro Cordeiros é de 3,67 habitantes.

Para o cálculo da amostra foi utilizada a va-
riável dimensionadora baseada no estudo de Vi-
larino et al. 5 sobre o consumo de medicamen-
tos por automedicação no município de Santa
Maria-RS. Neste estudo foi encontrado que
69,9% da população utiliza medicamentos e que
destes 76,1% o fazem por automedicação. Admi-
tindo um erro amostral de 5% chegou-se a
amostra de 382 crianças. 

Os responsáveis por crianças com consulta
marcada para atendimento no período entre 20
de fevereiro e 20 de maio de 2003 foram convi-
dados a participar do estudo após a pré-consul-
ta de enfermagem, durante a espera pela con-
sulta pediátrica, nas dependências da Unidade
de Saúde.

Foi utilizado instrumento de coleta de dados
que constou de perguntas abertas e fechadas
sobre as características sócio econômicas da fa-
mília, o motivo da procura pelo pediatra e a uti-
lização de medicamentos, recursos terapêuticos
e outros serviços de saúde anteriormente aquela
consulta pediátrica, para o tratamento do mes-
mo motivo da consulta. Foram questionados
ainda sobre hábitos do consumo de medica-
mentos e terapias caseiras e serviços de saúde
pela família do entrevistado. Os formulários fo-
ram testados em uma amostra de 28 entrevistas
e reformulados para atender a todos os tipos de
respostas. As entrevistas foram realizadas por
dois estudantes da última fase do Curso de Far-
mácia treinados. 

Para processamento dos dados foi utilizado
o programa SAS (Statistics Analysis System). A
pesquisa recebeu o aval do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Vale do Itajaí (pa-
recer n. 084/2003).

RESULTADOS
Dos 382 entrevistados, 302 procuraram o

posto por ocorrência de doença com a criança,
sendo que os 80 restantes trouxeram as crianças
para exame de rotina ou retorno de consulta. O
sexo do responsável pelas crianças foi predomi-
nantemente feminino e com idade entre 21 e 40
anos. As crianças abaixo de 5 anos representa-
ram um total de 71% da amostra e maioria não
freqüenta creche ou escola. Constatou-se que a
grande maioria das crianças mora com o pai e a
mãe.

A renda familiar predominante foi de 0 a 4
salários mínimos (64%) e a maioria dos respon-
sáveis havia cursado o ensino fundamental
(64%). A maioria afirmou que na família há o
hábito de utilizar chás e remédios caseiros em
tratamentos de saúde (67%) e costuma comprar
medicamentos nas farmácias sem receita médica
(64%). 

Dos 302 entrevistados que procuram o serviço
de saúde por motivo de doença, 66% dos respon-
sáveis fizeram o uso de algum tratamento antes
da consulta pediátrica para o sintoma que o le-
vou a procurar o serviço de saúde naquele mo-
mento. Entre os tratamentos utilizados, 88% foram
tratamentos medicamentosos, principalmente anti-
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piréticos e analgésicos, antibióticos, antiinflamató-
rios não esteroidais, antialérgicos e broncodilata-
dores. Exercícios físicos também foram citados
(menor que 1%) e entre os outros tratamentos uti-
lizados estão os chás caseiros (8%), banho morno
(4%) e massagens (2%) (Fig. 1).

A indicação para o tratamento foi, na maioria
dos casos, receitas médicas de consultas anterio-
res (50%). Em 34% dos casos, os responsáveis
alegaram conhecer o tratamento utilizado de
longa data, não sabendo determinar exatamente
qual a fonte da informação, 13% obtiveram a in-
dicação de parentes ou vizinhos e apenas 3% ci-
taram as propagandas de medicamentos como
fonte fireta de indicação (Tabela 1). As crianças
foram consultadas em outros serviços de saúde

Figura 1. Principais classes de fármacos  e outra tera-
pias utilizadas em crianças antes de consulta pediátri-
ca, Itajaí - SC, 2003.

Fonte de indicação N %

Consulta anterior 152 50

Conhecimento anterior 103 34

Parentes ou vizinhos 39 13

Propaganda 8 3

Total 302 100,00

Tabela 1. Fonte da indicação do medicamento ou te-
rapia utilizada antes de consulta pediátrica.

para o mesmo motivo da consulta solicitada no
momento em 17% dos casos, principalmente o
pronto atendimento do Hospital Universitário
Infantil de Itajaí e a Policlínica São Vicente, que
dispõem de atendimento em pediatria 24 h.

Na Tabela 2 encontra-se a distribuição do
uso de tratamentos anteriormente à consulta pe-
diátrica por variáveis. Verificou-se associação es-
tatisticamente significante entre a escolaridade
do responsável pela criança e o uso de auto cui-
dados: o uso foi maior entre os responsáveis
que haviam concluído até o ensino fundamental
quando comparado com os que concluíram o
ensino médio ou nível superior (x2= 11,719,
p=0,001). O fato de haver na família o hábito de
fazer o uso de chás ou remédios caseiros não
teve relação com uso de medicamentos e tera-
pias anteriormente à consulta pediátrica
(x2=0,000, p=1). Os filhos primogênitos e os
com idade entre 0 e 5 anos apresentaram maior

Utilização de tratamentos antes de consulta pediátrica
Variáveis

Sim Não

Escolaridade
do responsável N % N %
Ensino fundamental incompleto ou completo 111 38 78 27
Ensino médio ou superior 81 28 21 7
Renda Familiar
De 0 a 4 salários 115 38 79 26
Mais de 5 salários 76 25 22 7
Idade da criança
0 a 5 anos 137 46 66 21
6 a 14 anos 62 20 37 12
Ordem de nascimento
1º filho 79 26 42 14
2º filho 70 23 27 9
3º filho 38 13 24 8
4º filho 12 4 10
Hábito de utilizar chás
Utiliza chá 139 47 72 24
Não utiliza chá 60 20 31 11
Doenças crônicas
Apresenta 91 30 48 16
Não apresenta 108 36 55 18

Tabela 2. Distribuição do uso de tratamentos anteriormente à consulta pediátrica de acordo com variáveis.
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proporção de consumo de medicamentos e ou-
tras terapias, porém esta associação não foi esta-
tisticamente significante. Constatou-se ainda que
o fato das crianças apresentarem doenças crôni-
cas e a renda familiar não estão associados ao
uso de autocuidados. 

DISCUSSÃO
Os resultados deste estudo indicam que a

prevalência de utilização de tratamentos antes
de consulta pediátrica é muito elevada (66%).
Este resultado pode ser comparado a estudos
sobre automedicação que descrevem altos índi-
ces desta prática no Brasil. No presente estudo,
no entanto, os dados se referem apenas a
crianças que sofriam, no momento da pesquisa,
de algum sintoma de doença e estavam, portan-
to, mais susceptíveis ao uso de algum tratamen-
to. Além disto, um possível viés deste estudo foi
o de não ter diferenciado os tipos de tratamen-
tos não medicamentosos, dificultando a compa-
ração com outros estudos que analisam a auto-
medicação. 

Apesar de muito difundidos na região, os re-
médios caseiros à base de plantas medicinais ti-
veram uma prevalência modesta (8%), se com-
parados a outros estudos de utilização de recur-
sos terapêuticos 1 1. No entanto é importante
considerar que as entrevistas foram realizadas
em uma unidade de saúde e as pessoas podem
se sentir constrangidas em relatar o uso destes
produtos. Outro fator a ser destacado é o fato
de muitos pacientes não relacionarem o uso de
chás, por exemplo, como uma das formas possí-
veis de ingestão de medicamentos. De um mo-
do geral, os dados deste trabalho sugerem que a
chamada “medicina caseira”, hoje, é dominada
pelo uso dos medicamentos industrializados,
pois 88% dos tratamentos utilizados anterior-
mente à consulta pediátrica eram medicamentos
deste tipo. Na infância, o consumo de medica-
mentos representa uma questão particularmente
preocupante, já que muitos medicamentos não
têm sua segurança comprovada para esta faixa
etária, justamente em um estágio em que o or-
ganismo está sofrendo alterações e é potencial-
mente mais sensível a iatrogenias.  

O consumo de analgésicos por automedi-
cação é condizente com todos os estudos de
utilização de medicamentos por crianças 8 , 9 , 1 2.
Apesar de muito difundidos nos cuidados infan-
tis e importantes ferramentas no controle de
problemas menores, é importante que cuidados
sejam tomados na utilização destes produtos,

uma vez que, nas crianças de 1 a 5 anos, os aci-
dentes com antiinflamatórios e salicilatos são os
mais freqüentes 13. O elevado consumo de anti-
bióticos sem prescrição médica é fato ainda
mais preocupante. Nestas condições, o uso de
antibióticos pode facilitar o aparecimento de ce-
pas de microorganismos resistentes, com óbvias
repercussões clínicas e prognósticas 2. Weider-
pass et al. 9 e Bricks & Leone 1 2 e n c o n t r a r a m
grande consumo de antibióticos na infância, po-
rém a maior parte destes foi utilizado por pres-
crição médica. No presente estudo, consideran-
do que a principal fonte de indicação para o
uso foi uma consulta médica anterior ao episó-
dio estudado e que a farmácia foi pouco citada
como fonte de indicação para os tratamentos
utilizados, pode-se sugerir que medicamentos
dispensados em outras oportunidades no ser-
viço de saúde sejam os mesmos utilizados no
momento do estudo. Ou seja, medicamentos co-
mo antibióticos foram utilizados de forma in-
completa quando de sua prescrição original e
foram reutilizados de forma incorreta. Mengue
& Schenkel 14 corroboram estas afirmações, di-
zendo que o médico, ao “apresentar” o medica-
mento ao paciente, confere àquele produto o
significado de resolver o problema apresentado
e, na medida em que novos problemas apa-
reçam, na visão do paciente não haverá necessi-
dade de outra consulta pois trata-se de uma si-
tuação considerada semelhante. Por conseguin-
te, a reprodução do tratamento para si ou para
outrem será feita, trazendo um caráter atempo-
ral para uma prescrição que, por definição, é
episódica. A falta de orientação para o uso cor-
reto de medicamentos é citado como um dos fa-
tores para a não adesão à terapêutica 15, o que
ocasiona o uso irracional de medicamentos, co-
mo sugerido pelos resultados aqui apresenta-
dos. A esse respeito, a OMS 16 produziu um do-
cumento, quarto de uma série que discute o pa-
pel do farmacêutico no sistema de cuidados à
saúde, em que especifica as funções do far-
macêutico junto a pacientes e consumidores
que queiram exercer o direito ao auto-cuidado e
automedicação, o que requer do farmacêutico
um foco diferente do que hoje pode ser obser-
vado: a manutenção da saúde ao invés da ven-
da de um simples produto, até porque o auto-
cuidado nem sempre requer o uso de medica-
mentos.

A associação entre algumas variáveis e a uti-
lização de tratamentos antes da consulta médica
foi estuda, porém apenas por análise bivariada;
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análises multivariadas poderiam proporcionar re-
sultados mais elucidativos. Mesmo com tal limi-
tação metodológica, pode-se observar que o ní-
vel de instrução do responsável apresentou asso-
ciação com a incidência de automedicação, mes-
mo resultado encontrado por Beria et al. 8, utili-
zando análise multivariada. Estes autores deduzi-
ram que crianças com responsáveis que possuí-
am até o ensino fundamental completo foram
mais expostas ao autocuidado, incluindo auto-
medicação, que aquelas cujos responsáveis pos-
suíam ensino médio ou nível superior. Já o hábi-
to familiar de utilizar chás e remédios caseiros
não está associado ao uso de tratamentos antes
de consulta pediátrica. Pode-se considerar que
os resultados encontrados por Vilarino et al. 5 fo-
ram semelhantes, já que em seu estudo a mes-
ma proporção de pessoas que faziam uso de au-
tomedicação e pessoas que utilizavam medica-
mentos corretamente faziam uso, sempre ou de
vez em quando, de chás e plantas medicinais.

A hipótese bastante difundida de que a auto-
medicação é um recurso utilizado pela popu-
lação para suprir a falta de atenção médica deve
ser rediscutida diante dos resultados aqui apre-
sentados. Pode-se sugerir que a ampliação da
oferta de serviços de saúde tem gerado uma no-
va fonte de oportunidade para o uso de auto-
medicação e, indiretamente, de medicamentos
para este fim, uma vez que a oferta de serviços
não necessariamente reflete em oferta de orien-
tações sobre o uso adequado de medicamentos.
Este achado se contrapõe ao que afirma Schen-
kel 17, de que no Brasil o baixo nível de organi-
zação da assistência médica disponível à popu-
lação, principalmente a de baixa renda, é um
dos fatores determinantes do elevado grau de
automedicação. Porém, os próprios autores re-
conhecem em seguida que somente isto não ex-
plicaria o fenômeno em sua essência, já que em
países sem estes problemas a automedicação
também está presente de forma significativa.

O maior contato com os serviços de saúde
também pode estar colaborando para o abando-
no de práticas terapêuticas mais simples da me-
dicina caseira, elementos da cultura popular. A
chamada “medicina caseira” hoje consiste, basi-
camente, no uso de medicamentos industrializa-
dos sem prescrição médica.

Não se poderia terminar este trabalho con-
cluindo que a condenação pura e simples da
automedicação resolveria o problema. Pelo con-
trário, o reconhecimento da automedicação co-
mo fenômeno inevitável é importante ferramen-
ta para o entendimento da questão, e os es-

forços deveriam assim estar concentrados não
na negação da realidade, mas sim na assessoria
que pacientes, consumidores e cidadãos têm co-
mo direito, quando da utilização de medicamen-
tos.
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