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RESUMO 

ISTOE, C. C. Informações de medicamentos disponíveis no ciberespaço e seus 

reflexos na automedicação de idosos. Campos dos Goytacazes, RJ. Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2015. 

 

Observa-se que, fatores econômicos, culturais, sociais e políticos, podem influenciar 

de forma direta na difusão e no aumento da automedicação no mundo. Entre esses 

fatores, destaca-se o simbolismo que o medicamento representa para a restauração 

na saúde da população de forma geral, principalmente em idosos. A possibilidade de 

se obter informações sobre medicamentos pelos meios de comunicação, em 

especial, pelo ciberespaço, potencializa o autoconsumo. Nesse sentido, o problema 

que norteia esta pesquisa se destaca em como o uso das informações sobre 

medicamentos disponíveis no ciberespaço influencia na automedicação dos idosos 

participantes do Projeto Terceira Idade em Ação, da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF. Como metodologia foi realizada uma pesquisa 

aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa em relação ao problema exposto. 

De acordo com os objetivos, possui caráter exploratório e descritivo, utilizando como 

procedimentos técnicos o estudo bibliográfico e de levantamento. Como instrumento, 

foi aplicado um questionário contendo 15 perguntas fechadas sobre o uso de 

medicamentos e o acesso a internet em uma amostra de 52 idosos participantes do 

referido projeto de extensão, desenvolvido na cidade de Campos dos Goytacazes-

RJ. Tais perguntas foram desenvolvidas a partir das teorias que tratam do 

ciberespaço e da automedicação de idosos. Verificou-se que, parte dos idosos 

procuram por informações sobre medicamentos na internet de forma significativa e 

não verificam a fonte das informações e sua confiabilidade.  

Palavras-chave: automedicação, internet, idosos. 
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ABSTRACT 

ISTOE, C. C. Medicine information’s available in cyberspace and effects on self-

medication of elderly. Campos dos Goytacazes, RJ. Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2015. 

 

It is noted that, economic, cultural, social and political factors, may be direct influence 
for the dissemination and increased of self-medication in the world. Among these 
factors stands out the symbolism that medicine represents, that is to restore the 
health of the general population, especially in the elderly. The possibility of obtaining 
information about medicines by the media, especially in cyberspace, enhances 
personal consumption. Said that, the problem that guides this research emphasizes 
how the use of drug information available in cyberspace influences the self-
medication of elderly participants of the Third Age in Action Project, the State 
University of North Fluminense Darcy Ribeiro – UENF. As methodology we 
conducted a research with a qualitative and quantitative approach to the above 
problem. According to the objectives, has exploratory and descriptive, using as 
technical procedures the bibliographic and data collection. As a tool, was applied a 
questionnaire with 15 closed questions about using medicines and access to internet 
with 52 elderly participants of that project , developed in Campos dos Goytacazes-
RJ. Note that such questions were developed from the theories about the cyberspace 
and self-medication of seniors. As some results, we notice that the elderly do look for 
medicine’s information on the Internet in significantly way and do not verify the 
source of the information.  
 
 
Keywords: self-medication, internet, elderly. 
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1. Introdução 

Nota-se desde o final do século XX, um mundo de intensas transformações 

com a chegada da internet, denominada por diversos autores da área de tecnologia, 

como o Ciberespaço. Acredita-se que, com o advento da internet, sua utilização e 

popularização, o homem passou a ter os recursos necessários como por exemplo, 

fazer compras sem sair de casa, conhecer várias pessoas, trocar informações, 

enfim, um diverso número de atividades.  

Tendo em vista os avanços tecnológicos e melhoria do acesso as redes 

digitais, percebe-se que a internet, ao disponibilizar livremente informações 

relacionadas a medicamentos, pode influenciar no seu consumo inadequado ou 

equivocado.   

Segundo estudos  realizados no Brasil no final do século XX e no início do 

XXI, a população apresenta uma tendência a se automedicar. Ressalta-se que essa 

prática pode levar à intoxicação do sujeito, bem como ao mascaramento de 

possíveis doenças mais severas, disfarçando sua real sintomatologia, o que dificulra 

um adequado diagnóstico a ser realizado por um profissional especializado, 

podendo-se, inclusive, em casos mais extremos, levá-lo à óbito.  

Dados estatísticos brasileiros dão conta que a população está vivendo cada 

vez mais. O aumento desta expectativa de vida leva a sociedade a ter um olhar mais 

cauteloso com essa população. Geralmente, apresentam alguma patologia crônica e 

o uso de medicamentos se faz necessário. 

O presente estudo apresenta como metodologia, uma pesquisa de natureza 

aplicada, fazendo uma abordagem qualitativa e quantitativa do problema exposto. 

De acordo com os objetivos, possui caráter exploratório e descrito. Quanto ao 

procedimentos técnicos utilizou-se a pesquisa bibliográfica e de levantamento, que 

relacionou o uso da internet e a automedicação de idosos participantes do projeto de 

extensão Terceira Idade em Ação da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF, localizada no Município de Campos dos Goytacazes, Rio de 

Janeiro. Para coleta de dados aplicou-se um instrumento em formato de 

questionário, aos indivíuos selecionados para esta pesquisa.  

Este trabalho se estrutura em quatro partes. Na primeira, são apresentados  

dados históricos a respeito da evolução das tecnologias digitais, incluindo o Marco 
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Civil Regulatório da Internet no Brasil, assim como o marketing da indústria 

farmacêutica e a sua relação com automedicação; descreve-se, também como as 

informações disponibilizadas no ciberespaço influenciam na automedicação da 

população em seu cotidiano. 

Na segunda parte, descreve-se a metodologia empregada na pesquisa, 

tomando como ponto de partida a identificação dos seus participantes envolvidos. 

Apresentam-se, nesta etapa da investigação sua abordagem e os procedimentos 

técnicos utilizados. O universo estudado destacando-se a amostra adotada como 

foco central deste estudo.  

Na terceira parte, são apresentadas a exposição e discussão das análises 

dos resultados obtidos. 

Na quarta parte, apresentam-se as conclusões e recomendações para novas 

pesquisas relacionadas com a automedicação e seus desdobramentos. 

 

 

Problema 

 Como o uso das informações sobre medicamentos disponíveis no 

ciberespaço influencia na automedicação dos idosos participantes do projeto de 

extensão Terceira Idade em Ação da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF? 

 

Hipótese 

Acredita-se que, com o desenvolvimento do Ciberespaço e maior facilidade 

do acesso por parte da sociedade, com destaque, os idosos, a internet se torna um 

fator que potencializa a automedicação. 

  

OBJETIVOS 

 Geral 

Analisar como o uso das informações sobre medicamentos disponíveis no 

ciberespaço influencia na automedicação dos idosos participantes do projeto de 

extensão Terceira Idade em Ação da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro – UENF. 
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Específicos 

- Levantar dados históricos a cerca da evolução da internet, assim como o 

marketing da indústria farmacêutica e a sua relação com automedicação; 

- Analisar o Marco regulatório da Internet no Brasil e seus reflexos no 

ciberespaço;  

- Verificar como as informações produzidas e disponíveis no ciberespaço 

refletem na automedicação da população; 

 - Analisar o acesso da internet e sua utilização na automedicação dos idosos 

participantes desta pesquisa. 

 

Justificativa 

A relevância deste estudo se justifica pela contribuição social e acadêmica 

para a implementação de políticas públicas e o redirecionamento da aprendizagem e 

das informações no que diz respeito ao esclarecimento da população sobre o uso de 

informações sobre medicamentos disponíveis no Ciberespaço.  

 É importante conhecer os hábitos de consumo da população idosa e sua 

adaptação as novas tecnologias que possibilitam o acesso ao ciberespaço. Se faz 

necessário incluir o idoso nesse processo uma vez que ele é capaz de adquirir 

novos conhecimentos para poder se sentir participante das transformações que 

ocorrem no mundo.  

Assim, acredita-se que, por meio do conhecimento gerado neste estudo, 

possa ampliar o debate sobre a automedicação na faixa etária estudada, para que 

um envelhecimento bem sucedido seja estabelecido, evitando assim os possíveis 

danos da administração errônea de medicamentos.   
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2 - O advento da internet e seu percurso histórico  

A internet é um meio de comunicação que concede serviços e informações 

sob várias formas, tais como, som, vídeo, gráficos e textos, e é diferentemente das 

outras fontes, considerado um meio aberto, global e público. O amplo volume de 

dados disponibilizados e a facilidade do acesso, foram fatores que tornaram esse 

meio popular, não permitindo nesse sentido, qualquer tipo de controle editorial. Os 

dados expostos em sua maioria não são baseados em evidências, e isto torna difícil 

a avaliação por parte do usuário, da qualidade das informações disponibilizadas 

(SILBERG et al., 1997 citado por PESSOA e CARTÁGENES, 2010).  

A utilização da internet como ferramenta e forma de comunicação e 

organização teve seu uso popularizado nos últimos anos do segundo milênio. Ao 

final do primeiro ano onde o uso da World Wide Web foi disseminado, em 1995, 

havia somente em torno de 16 milhões de pessoas que a utilizavam no mundo. No 

início de 2001, esse número cresceu para mais de 400 milhões (CASTELLS, 2003).  

Se faz necessário buscar pela origem da genealogia da internet antes de se 

fazer conceitos referentes a esta. Mostra-se relevante estabelecer o que levou a 

uma revolução nos meios de comunicação com o desenvolvimento e a origem do 

que se pode entender por internet. Segundo Morimoto (2007), o desenvolvimento 

tecnológico da informática remonta nos anos finais do século XIX, com o uso da 

eletricidade nas indústrias e nas cidades.  

Ainda de acordo com o autor supracitado, computadores rudimentares 

baseados somente em sistemas mecânicos realizavam cálculos simples. O relê 

surge ainda no século em questão, sendo este um dispositivo eletromecânico 

formado por um magneto móvel que se desloca unindo dois contatos metálicos e 

que possibilitava a realização de múltiplas atividades. No entanto, os relês eram 

lentos e demoravam cerca de um milésimo de segundo para fechar um circuito. Com 

base no efeito termiônico que possibilita a transmissão de fluxo de elétrons no 

vácuo, as válvulas surgiram ainda no final do século XIX. Elas foram importantes, 

pois possibilitaram a construção dos computadores no século XX. 

Não adentrando nos aspectos éticos das aplicações científicas e das 

pesquisas nos projeto que foram derivados da indústria armamentista, o 

desenvolvimento das bases científicas que foram usados na 2º Guerra Mundial foi 

imprescindível para o avanço tecnológico. No entanto, é evidente que os 
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investimentos financeiros e os esforços de desenvolvimento para projetos de guerra 

fossem colocados em primazia pelos países envolvidos e também pelos países que 

poderiam se envolver nesse conflito. Essa situação ocasionou uma quantidade 

enorme de recursos materiais e humanos para que essas nações obtivessem uma 

vantagem estratégica e militar (LEMOS, 2004). 

O maquinário de inteligência alemã exigia dos países aliados uma atenção 

especial, uma vez que era de extrema importância decodificar as transmissões de 

informações entre os exércitos alemãs, para prevenir e traçar possíveis ataques 

(BRUM, 2009). 

Dentre os países aliados, foi a Inglaterra que desenrolou um projeto para 

construir um computador com o objetivo de descobrir os códigos nazistas, porém, a 

tarefa não era fácil para a tecnologia que possuíam. O computador que foi 

construído era baseado em válvulas, e este fato levava ao frequente aquecimento, o 

que causava a queima de inúmeras válvulas. A capacidade de processamento de 

dados e informações era limitada (MORIMOTO, 2007). 

Foi no período da corrida bélica da segunda grande guerra, que o governo 

Americano construiu o primeiro computador com o objetivo de gerar cálculos de 

artilharia: o ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer) 

(CASTELLS, 2003). 

O ENIAC foi o primeiro computador de uso geral. Ele foi criado pelo Instituto 

de Tecnologia de Massachusets – MIT – e apresentado ao público em geral em 

1946 (LEVY, 1999). Ele pesava cerca de 30 toneladas, pois era construído com 

estruturas metálicas, ocupava uma área equivalente a um ginásio esportivo, e era 

capaz de realizar operações complexas. Por consumir uma grande quantidade de 

energia elétrica, durante um longo tempo, os computadores eram máquinas bem 

caras, além de ocupar bastante espaço. Por esses motivos, seu acesso era restrito 

apenas para um grupo limitado de profissionais. Esse cenário mudou 

completamente a partir da década de 70. A manutenção do sistema e a 

programação para a realização de cálculos eram complexas, visto que, eram feitas 

de forma manual, incorporando chaves perfuradas de cartolina para realizar as 

operações, destacando que os resultados também eram impressos em papel 

(BRUM, 2009). 
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A guerra fria, que uniu de um lado os países capitalistas, sob liderança dos 

Estados Unidos, e de outro lado os países socialistas, liderados pela União Soviética 

– URSS – marcou o início de inúmeros investimentos na engenharia, física e 

eletrônica. Felizmente, a guerra nuclear temida por toda humanidade não foi o 

desfecho final desse conflito. Em 1989 o muro de Berlim caiu e em 1991 houve a 

dissolução da URSS. A partir desse momento, houve uma relocação dos recursos. 

Antes eram feitos investimentos pesados em físicos, engenheiros, inventores 

voltados para a indústria bélica. Esses recursos continuaram a ser investidos nesses 

mesmos profissionais, porém com outros objetivos, tais como, empreendedorismo, 

comunicação e progresso tecnológico (CASTELLS, 1999).  

Ainda segundo Castells (1999) e de acordo com Souza (2004), a internet 

surgiu em 1969 e foi criada pelo Departamento de defesa dos Estados Unidos. 

Preocupado com a Guerra Fria, estava em busca de uma forma de compartilhar 

informações sigilosas, visando à proteção contra os soviéticos do seu sistema de 

comunicação, se ocorresse uma possível guerra nuclear. Em vista disso, foi criada 

uma rede eletrônica, a ARPANET, com a finalidade de transferir de forma rápida 

uma grande quantidade de dados de um computador para outro.  

Podemos afirmar que a ARPANET foi o ponto inicial da comunicação dos 

computadores em rede, onde havia a interligação, usando links de 50Kbps através 

de linhas telefônicas, entre quatro universidades dos Estados Unidos - Universidade 

da California, Stanford Research Institute, Universidade de Santa Barbara e 

Universidade de Utah. No início da década de 1970, os modens já podiam transmitir 

a 110 bps o que corresponde a 825 caracteres de texto por minuto. No ano de 1973, 

essa rede já interligava 30 instituições diferentes, sendo elas militares e empresas 

(CASTELLS, 2003). 

Morimoto (2007) aponta, que para tentar resolver alguns problemas 

tecnológicos, se fazia necessário, investir em novas soluções que melhorassem o 

desempenho dos atuais computadores. O meio encontrado foi produzir diversos 

transistores sobre um mesmo wafer de silício, construindo o que se ficou conhecido 

como microchip. 

Ainda de acordo com o mesmo autor acima citado (2007), a “era” do 

microchip foi sujeita pelas grandes corporações. O primeiro a ser produzido e 
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comercializado, em 1971, foi através da empresa Intel. Em 1976, a empresa AMD 

também lança seu primeiro microchip, começando uma “guerra” empresarial. 

A partir do desenvolvimento desses microchips na década de 70 do século 

XX, o conceito de computadores pessoais começou a ser descrito e, em 1974, o 

primeiro computador pessoal foi lançado: o Altair 8800, que operava com um 

processador de 8 bits e 2MHz e 256 bytes de memória (MORIMOTO, 2007). 

A microinformática surge na década de 70, com o estabelecimento do 

Personal Computer – PC – e a convergência tecnológica. Nas décadas de 80 e 90, 

houve a popularização da internet e a transformação do PC em um computador 

coletivo – CC. Nesse período, a rede é o computador e o computador é uma 

máquina de conexão (LEMOS, 2004).  

A APPLE foi fundada no ano de 1976, por Steve Jobs e Steve Wozniak, com 

o conhecimento assimilado por eles na Xerox Company, aprimorando a interface 

gráfica e a utilização do mouse, que proporcionou uma maior interatividade do 

usuário com os computadores. Contudo, os preços, dos softwares ainda limitavam a 

popularização dos computadores pessoais. Sendo o Basic o software mais utilizado, 

que foi mais tarde substituído pelo C e depois pelo Assembly (MORIMOTO, 2007).  

Buscando lançar um computador de baixo custo, a IBM, que era uma 

empresa especializada em mainframes, entra no mercado para lançar um 

computador de baixo custo na década de 80, lança o primeiro PC – personal 

computer (CASTELLS, 2003). 

Para que os computadores pessoais se tornassem populares, eles 

necessitavam de um sistema operacional que fossem confiáveis. A Microsoft 

produziu o MS-DOS 1.0, um sistema que a partir desta base produziu o Windows 

3.11 com interface gráfica. A empresa IBM optou por investir na produção de 

Hardware e não acreditando no Software. Este se tornou popular e era um poderoso 

investimento (MORIMOTO, 2007). 

A IBM lança, em 1984, o PC AT com o processador 286, e a velocidade de 

peça de reposição cresce simultaneamente ao mercado emergente, pois quando um 

processador é lançado no mercado já estão produzindo placas-mães e outros 

periféricos (CASTELLS, 2003). 

A Intel lançou o 386, em outubro de 1985, o que seria o substituito do 286. Na 

busca de oferecer maior capacidade e velocidade de processamento e liberar a 
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memória RAM, se fez necessário uma busca pela nova arquitetura, diminuindo o 

número de operações na memoria RAM. Para resolver este problema, foi 

desenvolvida a memória cache, que melhorou  o desempenho do processador. Ela é 

um sistema que armazena os dados mais utilizados pelo processador, tal qual uma 

momória de trabalho (MORIMOTO, 2007). 

Durante esta disputa pela fabricação de PCs, podemos citar também o 486 

até serem substituídos pelo Pentium e por processadores dual-core e quad-core, 

com vários processadores na mesma pastilha feita de silício (MORIMOTO, 2007). 

Após uma visita aos laboratórios da Xerox, Steve Jobs, produziu, em 1983 o 

LISA, um concorrente da Apple, na busca de tentar diminuir o preço dos PCs. O 

computador já vinha com aplicativos para escritório, porém o alto valor comercial  

ainda não favoreceu seu desempenho no mercado. LISA não foi um sucesso da 

Apple, assim como tantos outros produtos, porém foi usado como base para a 

inspiração da fabricação do Macintosh, lançado no mercado em 1984, visto que 

usava o sistema operacinal derivado do computador anterior o MacOS 1.0. O 

sistema operacional da Apple, o MacOS, era mais fácil de ser utilizado, pois 

possibilitava a nteração do usuário com a máquina, sendo mais fácil de se utilizar 

(KAHNEY, 2008). 

Como o número de computadores interligados na rede aumentava e o 

desenvolvimento tecnológico também, se fazia necessário conceder um nome de 

domínio "Domain Name System" que ainda é usado. Nos laboratórios da PARC que 

pertenciam à empresa Xerox, outro padrão de conexão foi testado: o Ethernet. Ele 

surgiu com o objetivo de estabelecer ligações entre estações de trabalho. De acordo 

com Morimoto (2007), a palavra "ether" foi usada como forma de descrever o meio 

de transmissão dos sinais em um sistema. Na Ethernet, o "ether" era um cabo 

coaxial, porém em outros padrões pode ser usado um cabo de fibra óptica, ou, como 

mesmo o caso das redes wireless, o ar. O termo foi escolhido para deixar claro que 

o padrão Ethernet não dependia do meio era adaptável para trabalho em conjunto 

com outras mídias.  

Pode-se afirmar que o Ethernet e a Arpanet foram os embriões para o que 

conhecemos hoje como internet, intranet e também para o desenvolvimento dos 

computadores pessoais, proporcionando a sua popularização e rápida 
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transformação, destacando que na década de 90, ainda era usada uma linha 

discada para conectar os micros (LEMOS, 2004). 

Na década de 90, pensadores da área da tecnologia, passaram a perceber 

que a humanidade estava deixando o mundo da civilização pós-industrial e 

começando a ingressar numa nova era, que começou a ser chamada de “Sociedade 

do Conhecimento” (BRUM, 2009). 

Na década em questão, observa-se o salto tecnológico e uso das 

possibilidadas que a internet proporciona. Em primeiro lugar, se tem a utilização do 

hipertexto, de imagens, de figuras, de sons, de textos e a possibilidade de acelerar 

estes processos por World Wide Web, sua tradução para o português significa 

"Rede de alcance mundial", que trouxe uma nova maneira de se comunicar por meio 

de interações através de meios tecnológicos. Um pouco depois, os navegadores 

surgiram com o propósito de tornar possível para o usuário a visualização dos 

recursos que a WWW oferecia. Eles são mantidos por servidores que são centrais 

que recebem dados e transmitem informações. A criação de novas formas de 

transmissão de dados, no sentido físico, e o melhoramento de softwares tornou 

possível o surgimento de novas interações, trazendo dinamismo e velocidade às 

comunicações entre pessoas e máquinas (CASTELLS, 2003). 

Observa-se que a internet se tornou a base de uma rede de comunicação 

composta de milhares de redes de computadores usadas por indivíduos e grupos do 

mundo inteiro, com todos os tipos de objetivos, bem diferentes daqueles da Guerra 

Fria. Ela foi preliminarmente desenvolvida com fins militares, hoje é considerada a 

maior rede de computadores do mundo, desempenhando importantes mudanças na 

comunidade de pesquisa e desenvolvimento (SOUZA, 2004).  

Segundo dados do IBOPE (2012), o número de usuários com mais de 16 

anos com acesso à internet em qualquer ambiente passou de 35,3 milhões em 2006 

para 94,2 milhões no primeiro trimestre de 2012. Segundo o PNAD, em 2012 havia 

no Brasil 83 milhões de pessoas com 10 anos ou mais que eram usuárias de 

internet. Esse número correspondia a 46,5% da população com 10 anos ou mais. 

A partir de 2009, o IBOPE Nielsen Online começou a divulgar a quantidade de 

usuários com acesso à internet na sua residência e no local de trabalho. Em 2009 

havia 36.577 usuários ativos e 46.804 pessoas com acesso à internet. Esse número 

pulou em 2010 para 43.313 e 54.532, respectivamente. Observa-se um salto quando 
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analisamos os dados somente do mês de outubro de 2013, onde o número de 

usuários ativos passa a ser de 46.700 e 76.600 pessoas com acesso à internet.    

 Nato-se que a cada dia surgem novas tecnologias, denominadas nômades, 

que são representados pelos smartphones, notebooks, laptops, tablets, cuja ênfase 

é a mobilidade tecnológica. Neste século, contamos com computadores coletivos 

móveis – CCm -,  o que agiliza o acesso as informações (LEMOS, 2004). 

Conforme é possível observar na figura abaixo, ocorreram variações 

significativas do número de pessoas que tiveram acesso a internet nos 90 dias que 

antecederam a pesquisa, ao ponto de mais do que dobrar no ano de 2011 frente ao 

ano de 2005. 

 

 

Figura 1 – Percentual de pessoas que utilizaram a internet nos três meses anteriores à data 
pesquisa. 

Fonte: IGBE (2013).  

 

Analisando os dados apresentados pela figura a seguir, nota-se que o 

acesso à internet aumentou de forma significativa em todas as regiões do país, 

dobrando sua utilização em todas elas, quando comparada com o ano de 2011 em 

relação a 2005. Destacando que a região sudeste é onde o percentual de uso da 

internet é maior. Observa-se que em todas as regiões, exceto o sudeste, o 

percentual dobrou quando compara-se o ano de 2005 com o ano de 2011, 

mostrando que o acesso a internet se tornou mais disponível em todas as regiões do 

Brasil. 
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Figura 2 – Gráfico com comparações sobre o acesso da internet nas diferentes 
regiões brasileiras durante os anos de 2005 até 2011. 

Fonte: IBGE (2013). 

 

Quando se analisa o acesso à internet de acordo com os anos de estudo da 

população, observa-se que também houve um aumento da utilização pelos 

brasileiros com 0-4 anos de estudo. Porém, cabe destacar que o acesso é cerca de 

9 vezes maior nos brasileiros com 15 anos de estudo ou mais. 

 

 
Figura 3 – Gráfico relacionando o acesso a internet com o tempo de estudo, de acordo com 

a s faixas etárias. 
Fonte: IBGE (2013). 
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Ao observar a figura abaixo, dados estatísticos apontam que em todas as 

classes sociais há o aumento no uso da internet, mostrando assim que esse 

fenômeno atinge todos os níveis sociais. Cabe acrescentar, que o percentual maior 

de acesso é em cidadãos com renda de 3 à 6 salários mínimos, e que em famílias 

com renda per capta de sem rendimento à ¼ do salário mínimo, a quantidade de 

pessoas que acessam a internet cresceu 17,6%, um número considerável.  

 

 

Figura 4 – Gráfico relacionando o acesso a internet com o rendimento mensal individual, 
comparando oas anos de 2005 até 2011. 

Fonte: IBGE (2013). 
 
 

O IBGE tem disponibilizado apenas alguns dados sobre o PNAD 2013, 

sendo que, de acordo com o instituto, a previsão para tornar público os dados 

restantes é em abril de 2015. Entre os já acessíveis, destacam-se os dispostos no 

gráfico abaixo, onde se observa que as regiões Norte e Nordeste do país ainda são 

as que possuem menor número de residências e moradores com acesso à internet e 

menor quantidade de domicílios onde se observa a existência de 

microcomputadores. 
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Gráfico 1 – Dados brutos dos domicílios com acesso à internet, com 

microcomputadores e de moradores com acesso à internet no ano de 2013 – Brasil. 

 

Fonte IBGE (2015). 

 

 

2.1  Marco Civil Regulatório da Internet no Brasil  

A Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 é a que regulamenta o uso da 

Internet no Brasil, através da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres 

para quem usa a rede, como também da determinação de diretrizes para a atuação 

do Estado. O projeto surgiu no ano de 2009, sendo aprovado pelo Congresso 

Nacional em 23 de abril de 2014, e foi sancionada logo depois pela presidente Dilma 

Rousseff (BRASIL, 2014). 

O texto da lei disserta sobre temas como a neutralidade, privacidade, 

retenção de dados, a função social que a rede deverá cumprir, com o objetivo de 

assegurar a liberdade de expressão e a transmissão de conhecimento, e também de 

impor obrigações de responsabilidade civil aos usuários e provedores. Como 

objetivo principal, o Marco civil tem o estabelecimento do estado como maior 

regulador da internet no país (BRASIL, 2014). 

 Ele é composto por 5 Capítulos que estão divididos em 32 artigos. O 

Capítulo I trata das disposições preliminares, o Capítulo II dispõe sobre os direitos e 

as garantias dos usuários da rede, o Capítulo III, da provisão de conexão e de 

aplicações da internet, o Capítulo IV, da atuação do Poder Público e o Capítulo V 

trata das disposições finais (BRASIL, 2014). 

 Dentre os artigos, alguns tratam sobre a liberdade de expressão, tais como 

“Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por 
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danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.” e o “Art. 19. (...) o provedor de 

aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente (...) se, após 

ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites 

técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 

apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”. 

Também regulamentam a privacidade, como no artigo abaixo:  

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize 
conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado 
subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da 
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de 
vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos 
sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de 
notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de 
promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço, a indisponibilização desse conteúdo (BRASIL, 2014). 

 

Ainda garante o direito à privacidade e à liberdade de expressão nas formas 

de comunicação e o estabelece condição para o exercício pleno do direito de acesso 

à internet, conforme se lê no texto do artigo 8o   (BRASIL, 2014). 

 O marco regulatório tem ainda como princípios o da neutralidade, conforme 

se encontra descrito nos artigos 9º no parágrafo abaixo: 

Art. 9o O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento 
tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de 
dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, 
terminal ou aplicação. 
§ 1o A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada 
nos termos das atribuições privativas do Presidente da República 
(...), para a fiel execução desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da 
Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente 
poderá decorrer de: 
I - requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos 
serviços e aplicações; e 
II - priorização de serviços de emergência. 

 

O Marco Civil da Internet abrange primordialmente os princípios 

constitucionais que visam regulamentar o uso da rede, buscando inibir o uso 

indevido, provocando uma maior segurança no que diz respeito a privacidade dos 

usuários (BRASIL, 2014). 
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3 - O reagrupamento da Sociedade em um Ciberespaço 

Percebe-se que as redes de computadores podem ser apontadas, nos 

últimos anos, como um recurso eficiente para gerir o desenvolvimento cognitivo e 

preservar a memória coletiva, ao possibilitar um ambiente de interação social: o 

ciberespaço.  

De acordo com o filósofo Frances Pierre Lévy (1999), os homens têm um 

“apetite” extraordinário para a interconexão, que envolve a liberdade, a escolha, a 

solidariedade, a interdependência e a consciência.  

A palavra ciberespaço é de origem americana e foi empregada pela primeira 

vez por Willian Gibson, em 1984, um autor de ficção científica, no romance 

Neuromancien. O ciberespaço ali retratado,é usado para designar o universo das 

redes digitais como sendo um lugar de aventuras e encontros, um terreno de 

conflitos mundiais, uma nova fronteira cultural e econômica. Ele designa mais os 

modos originais de criação, de navegação no conhecimento e de relação social que 

esse espaço proporciona, do que os novos suportes de informação (LÉVY, 1994).  

Assim, o ciberespaço constitui um campo aberto, amplo, vasto, com 

numerosas possibilidades, porém ainda considerado parcialmente indeterminado 

que não deve ser reduzido a somente um de seus componentes. Ele interconecta e 

se intercombina com todos os dispositivos de criação, comunicação, simulação e 

gravação (LÉVY, 1994). 

Um espaço do saber, nômade urbanístico, um gênio informático, com pontes 

e calçadas líquidas do saber. Ele possibilita várias formas de perceber, sentir, 

lembrar, estar junto mesmo fisicamente distantes, além das possibilidades de 

trabalhar e jogar. É uma arquitetura de dentro, um sistema não acabado de 

equipamentos coletivos da inteligência, uma inebriante cidade de tetos e de signos. 

A administração desse ciberespaço, o pensamento dos grupos proporcionados por 

este meio de comunicação será uma das áreas de atuação política e estética que 

estarão em prioridade no presente século (LÉVY, 1999). 

A internet representa o estado de reagrupamento da sociedade que se 

sucede à cidade física. Este reagrupamento dito pelo autor, também é intitulado de 

ciberespaço. Esse ciberespaço é o espaço aberto pela interconexão mundial dos 

computadores, que não compreende apenas informações, materiais e seres 

humanos, pois também é povoado e constituído por seres estranhos, meio 
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máquinas, meio textos, meio cenários, meio autores: os programas. Segundo o 

autor, é um espaço de comunicação que descarta a necessidade do homem físico 

para construir a comunicação como meio de relacionamento. Ainda segundo Lévy, 

Ciberespaço é um “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (1999, p.92). O ciberespaço - 

que também é chamado de rede - é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-

estrutura material da comunicação digital, mas também o universo de informações 

que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 

universo (LÉVY, 1999). 

Lévy (2000) nos relata também, que os processos de formação psíquica são 

estruturados num espaço onde seja possível estabelecer significados, ocasionando 

a construção de uma identidade e identificação, atributos. O autor afirma que as 

pessoas não se relacionam somente no espaço físico, mas também em espaços nos 

quais possuam uma significação. É dentro deste contexto, que se faz necessário 

ressaltar alguns aspectos, tais como o conjunto de atributos culturais e seus inter-

relacionamentos e, além disso, a construção simbólica. 

Esse ciberespaço é alimentado, construído por todos aqueles que o utilizam, 

o que o caracteriza como um objeto dinâmico e comum a todos. Sendo assim, pode-

se dizer que o sujeito social exerce de forma, quase arbitrária, as atividades 

características dos seres humanos, que são a comunicação e o relacionamento com 

outros indivíduos (REULE, 2007).  

Segundo Reule (2007), que cita Lévy (1999), a internet há tempos é 

constituída como parte fundamental da atual sociedade da informação, pois ela 

lança mão da comunicação como forma de delinear pensamentos, sentimentos e 

costumes. Todavia, na internet, o emissor/produtor e o receptor/consumidor acabam 

por se confundir, pois o próprio público é o responsável por divulgar e criar as 

informações na rede, esta, é continuamente abastecida por vários conteúdos 

multimídias. 

Seguindo essa perspectiva, o ciberespaço é o ambiente, é o espaço 

constituído com base em uma comunicação, em linguagens e diálogos 

máquina/máquina, homem/máquina. Nesse contexto, o desenvolvimento cognitivo 

aparece mediado pelas relações sociais no ciberespaço, sendo fundamentado no 
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interesse e nas condutas de aprendizado autônomas. É o lugar onde circulam as 

mensagens em rede, que dá oportunidade para que pessoas de todos os lugares do 

planeta superem as barreiras temporais e espaciais, comunicando-se com os mais 

insólitos navegantes dessa rede (MOTHÉ, 2012). Sobre esse espaço em questão, o 

filósofo Levy (1999) aborda:  

O espaço cibernético envolve, portanto, dois fenômenos que estão 
acontecendo ao mesmo tempo: a numerização que implica essa 
plasticidade de potencial de todas as mensagens seria o primeiro 
aspecto e o fato de que as mensagens potenciais são postas em 
rede, e fluxo é o segundo fenômeno. Desta forma, o espaço 
cibernético está se tornando um lugar essencial, um futuro próximo 
de comunicação humana e pensamento humano (p. 68). 

 

Moreira (2008) destaca que este ciberespaço é um ambiente que possibilita 

novas e diversas formas de encontro, e novas possibilidades de criar e manter laços, 

novas formas de compreensão e experiências da noção de tempo e espaço. A 

contemporaneidade acaba sendo compreendida como formas de fazer, novas 

configurações de relacionamentos, novos modelos de comunidade, novos 

agrupamento de pessoas, tudo isso em um novo espaço, um espaço de 

sociabilidade que se organiza como forma de rede, por meio da interface de 

milhares e milhares computadores espalhados por todo o mundo. 

De acordo com Reule (2007) as relações interpessoais se modificam no que 

se diz respeito à virtualização dos espaços sociais, e isso, de certa forma, produz a 

fragmentação de locais de sociabilidade e possibilita a criação de novos ambientes. 

No mundo real, o sujeito pode levar um certo tempo para criar e manter 

relacionamentos, já o mundo virtual proporcional esse relacionamento com mais 

rapidez, mesmo que seja de modo superficial. 

Souza (2008) destaca que não devemos ficar, sob pena de alienação 

completa diante das mudanças que acontecem no mundo, à parte do que está 

acontecendo desde dentro da nossa própria casa indo até o mundo de produção, 

aonde os efeitos da diminuição do espaço, um fenômeno recente que recebeu o 

nome de mundialização, ou globalização. 

O autor ainda continua dizendo que esse processo de globalização 

crescente abrange não somente os setores diretamente ligados às 

formas de comunicação, transportes e ao capital, mas a todos os 

segmentos do subsistir humano, tal como a ciência, filosofia, corpo e 

o sono. Essas transformações não são nada mais do que o próprio 

processo da constituição do homem: A conquista espacial persegue 
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explicitamente o estabelecimento de colônias humanas em outros 

planetas (...).Os avanços da biologia e da medicina nos incitam a 

uma reinvenção de nossa relação com o corpo, com a reprodução, 

com a doença e com a morte (...) seleção artificial do humano 

transformado em instrumento pela genética. O desenvolvimento de 

nanotecnologias capazes de produzir materiais inteligentes em 

massa, simbióticos microscópicos artificiais de nossos corpos (...) 

poderia modificar completamente nossa relação com a necessidade 

natural e com o trabalho, e isso de maneira bem mais brutal. ...Os 

progressos das próteses cognitivas com base digital transformam 

nossas capacidades intelectuais tão nitidamente quanto o fariam 

mutações de nosso patrimônio genético. As novas técnicas de 

comunicação por mundos virtuais põem em novas bases os 

problemas do laço social (...) a hominização, o processo de 

surgimento do gênero humano não terminou, mas acelera-se de 

maneira brutal. (LÉVY, citado por SOUZA, 2008a, p 46). 

Sabe-se que a tecnologia da informação traz inúmeras possibilidades para 

alcançar resultados melhores na área cognitiva. Formas inovadoras de mensagens 

interativas surgem e vimos o aparecimento dos videogames, as interfaces e 

interações sensório-motoras e o nascimentos dos famosos hipertextos (SOUZA, 

2008a). O mesmo autor ainda aponta que diante de tais mudanças na sociedade 

moderna, trazidas com a vinda da cibercultura, se compreende que estamos de 

frente para um novo jeito de produção social do espaço, nessa forma o tempo-real 

instantâneo é um tempo sem tempo, e o novo dia-a-dia é desprovido de espaço e 

matéria. A imagem-fluxo, a presentificação, a realidade virtual e as diversas 

possibilidades de comunicação nesse ciberespaço sugerem a existência de um novo 

ambiente: as cidades digitais. 

A imersão nesse ambiente possibilita uma outra expectativa de realidade: a 

realidade virtual. E Costa (2000) ressalta: 

 

A Realidade Virtual utiliza avançadas tecnologias de interface, sendo 

que sua principal característica é a imersão, onde o usuário não fica 

em frente ao monitor, mas imerso em um mundo tridimensional 

artificial completamente gerado pelo computador. Com a RV, o 

usuário percebe, através de um ou mais sentidos, dados vindos da 

máquina, gerados em dispositivos especiais através de uma 

simulação interativa. É no aspecto de geração de sensações no 

usuário que reside o verdadeiro diferencial das interfaces de RV em 

relação às interfaces comuns, pois o usuário se sente dentro do 

ambiente virtual (COSTA, 2000 a, p. 111). 
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Souza (2008-a) descreve em sua obra este ambiente como o Ciberespaço e 

elucida que esse ambiente virtual cria intermináveis discussões a relação que existe 

no ciberespaço, as quais faz parecer às pessoas que o homem conversa com a 

máquina e com a máquina estabelece diálogos intermináveis. 

Desta forma que as tecnologias da comunicação e da informação, 

especificamente o ciberespaço, conquistam fundamental importância e merecem 

estar em destaque em qualquer discussão que venha a ser feita no tocante a 

relevância e as demandas para uma educação nos dias de hoje, pois, elas já são 

amplamente usadas nos mais variados setores da cultura contemporânea, 

correspondendo, assim, como um importante elemento constitutivo da base histórica 

sobre a qual se apoia o que vem sendo chamada de sociedade da informação 

(SOUZA, 2008). 

O ciberespaço, de acordo com o autor supracitado suporta tecnologias 

intelectuais que aumentam, alteram e exteriorizam muitas funções cognitivas 

humanas.  

3.1 - Sociedade e Cibercultura 

 

A era considerada a Era da Informação, forma a base de todas as relações 

pautadas na informação e na sua capacidade de processar e gerar conhecimentos. 

Esse fenômeno é chamado de “sociedade em rede”, foi denominado por Castells 

(1999), e tem como forma revolucionária a apropriação da internet com todos os 

seus aspectos pela sociedade capitalista. Essa sociedade que vive em rede também 

gera uma análise feita por Pierre Lévy (1999), porém com um outro nome, a 

cibercultura. 

É possível dizer que o espaço que se chama cibercultura é uma cultura 

muito forte e marcada pelo uso das tecnologias digitais, porém, não somente uma 

cultura baseada na tecnologia, mas com uma forma sociocultural. Ela se expande a 

cada momento, estabelecendo uma relação de trocas entre a sociedade, cultura e 

as novas tecnologias. Ela faz referência a um conjunto de atitudes, práticas e 

técnicas, formas de pensamento e de valores que se desenvolvem em conjunto com 

o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999). 

É nesse espaço que são criadas as comunidades virtuais, que compõe a 

cibercultura, partindo de interesses comuns entre as pessoas, com várias formas de 
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expressão. Sendo assim, o termo ciberespaço também pode ser demonimado como 

o lócus virtual, criado pela junção de várias e diferentes tecnologias de 

telecomunicação e telemática, especialmente, porém não exclusivamente, as 

suportadas pelo computador (LÉVY, 1999). 

O termo cibercultura tem seu nascimento junto com a cibernética, mas torna-

se mais popular na década de 70 e tem sua consolidação nas décadas de 80 e 90 

derivado do uso das redes sociais e da internet de massa. E esse novo modo de 

interação altera o sentido do espaço de comunicação de um para todos (LÉVY, 

1999).  

A cibercultura é entendida por Lévy (1999) como o conjunto de técnicas, 

atitudes, práticas, valores e modos de pensamento que se desenvolvem com o 

crescimento do ciberespaço onde acontece uma desterritorialização do acesso à 

informação. Ela é dominada pela mobilidade, pelos fluxos, pelo desenraizamento e 

pelo hibridismo cultural. 

Lévy no livro Cibercultura (1999) aponta que “as tecnologias digitais 

surgiram, então, como a infra-estrutura do ciberespaço, no espaço de comunicação, 

de sociabilidade, de organização e de transição, mas também novo mercado da 

informação e do conhecimento” (p. 32). Sempre há um sentido de relacionamento 

quando a cibercultura é explicitada, em ralação às tecnologias de comunicação e 

informação e o homem. Foi essa relação entre as tecnologias na comunicação que 

possibilitou ao homem superar as limitações de tempo e espaço, dos territórios e 

não territórios, dos lugares e não lugares. Ressalta-se que a cibercultura é uma nova 

maneira de compreender as relações tecnológicas que se estabelecem na 

sociedade. Ela é um espaço de comunicação que possibilita aos indivíduos uma 

gama infinita de criação e recriação do seu próprio espaço social (LEMOS, 2004). 

A sociedade possui redes de informações cada vez mais complexas e 

fundadas no paradigma econômico, num mundo globalizado que se traduz não 

somente em práticas sociais, mas também nas alterações da vivência do espaço, 

tem como parâmetro das experiências sociais (MOTHÉ, 2012).  

Castells (2000) relata que a fonte básica de significado social, se dá pela 

busca da identidade individual ou coletiva, atribuída ou construída, num mundo de 

fluxos globais de poder, riqueza e imagens.  
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Segundo Lúcia Santaella na obra Da cultura das mídias a cibercultura: o 

advento do pós-humano (2003), tanto a cibercultura quanto qualquer outro tipo de 

cultura, são criaturas humanas. Não existe uma forma de fazer a separação entre 

uma forma de cultura e os homens. O ser humano é essa cultura, e elas moldam a 

sensibilidade e a mente, especialmente as tecnologias digitais, visto que elas são 

tecnologias da inteligência. Justamente por esse motivo, são tecnologias auto 

evolutivas, já que as máquinas estão cada vez mais inteligentes. As máquinas 

ficarão cada vez mais parecidas com o ser humano. Não o contrário. Elas são 

criadas por esses humanos, logo, carregam também os paradoxos e as contradições 

nele presentes.  
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4 -  O Círculo de Informações dos Medicamentos  

Os anos que sucederam a segunda guerra mundial ficaram conhecidos 

como a idade de ouro da indústria farmacêutica, pois se observou um enorme 

aumento de produtos farmacêuticos inovadores, resultado do significativo 

desenvolvimento dessa industria no âmbito mundial (SILVA, 2007).   

Atualmente, inúmeros medicamentos novos são disponibilizados no 

mercado, provocando o que pode ser chamado de explosão de informação, que nem 

sempre é imparcial e de boa qualidade (VIDOTTI et al., 2000). Observa-se, que esse 

enorme volume de dados não é disposto de forma ágil e eficiente à todos os 

profissionais de saúde, que acabam por ficar desatualizados rapidamente e ficam 

disponibilizadas na rede com livre acesso a qualquer pessoa, independente da sua 

área de atuação profissional (VIDOTTI et al., 2000; ZIMMERMANN, 2007). Um 

desafio do mundo moderno consiste em separar informações atualizadas das 

desatualizadas, confiáveis das não confiáveis (ZIMMERMANN, 2007). 

Acredita-se que a maioria das informações que chegam aos indivíduos em 

geral provém da indústria farmacêutica, e geralmente são tendenciosas, pois tem 

como principal objetivo o cunho comercial, visto que na maioria das vezes, os efeitos 

colaterais, possíveis reações adversas, não estão expostos de forma clara e objetiva 

(ZIMMERMANN, 2007). As palavras, seduzem, iludem, convencem e fascinam. Elas 

são capazes de mudar comportamentos e, quando são associadas a imagens, são 

capazes de criar necessidades e gerar desejos (ANVISA, 2008). 

 Sendo assim, a ANVISA, órgão regulamentador sanitário do país, publicou 

normas que a serem seguidas na hora de fazer a propaganda de medicamentos. 

Porém, não se observa uma regulamentação no tocante as informações 

medicamentosas a serem fornecidas em sites onde não há a comercialização de 

produtos farmacêuticos. 

 

4.1. Propaganda de medicamentos 

Desde o início do século passado, as propagandas de medicamentos visam 

atrair clientes para as suas fórmulas, práticas e promessas de saúde perfeita. 

Podemos citar personagens de Monteiro Lobato, por exemplo, que criou o Jeca 

Tatu, o caboclo apático, infestado de vermes e que foi salvo por um elixir milagroso 

(PACHELLI, 2003). Alguns anúncios inclusive chegaram a afirmar que os remédios 
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poderiam prevenir divórcios e suicídios. Usaram até as divas da beleza dos anos 40 

para nos catequizar quanto ao habito de se consumir calmantes (NETO et al., 2002). 

As primeiras medidas concretas que visavam fiscalizar as propagandas de 

medicamentos partiram da Junta Central de Higiene. A junta foi criada em 20 de 

setembro de 1851, visando buscar e aplicar as medidas contra a febre amarela que 

vitimou quase 10 mil pessoas no verão de 1850. Essa instituição foi criada mediante 

pressão da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, fundada em junho de 1829, 

que lutava para regulamentar o exercício da Medicina, a fabricação e a 

comercialização de medicamentos no Brasil. Desde sua fundação, essa instituição 

lutava para reprimir o anúncio e a venda de medicamentos falsos, perniciosos e 

ineficazes, especialmente os ditos “remédios secretos”, os quais a fórmula não era 

divulgada pelo fabricante (NETO et al., 2002). 

Em outubro de 1827 foi criado o Jornal do Commércio, um dos importantes 

periódicos do Brasil, e onde os anúncios de medicamentos começaram a ser 

publicados em larga escala no país (ARAÚJO et al., 2012) .  

O Laboratórios Granado foi fundado em 1836, por José Antônio Coxito 

Granado, a botica vendia desde produtos vindo do “velho mundo” e fórmulas 

próprias, desenvolvidas pelo próprio Granado. Amigo pessoal do imperador D. Pedro 

II, seus produtos tinham relevância para a sociedade da época. Com a chegada da 

República, ele se tornou amigo de pessoas influentes, tais como Rui Babosa, 

Pereira Passos, José do Patrocínio e Oswaldo Cruz. Eram promovidos grandes 

almoços, que serviam também como estratégia para a divulgação dos seus 

produtos. A empresa investia bastante em publicidade, principalmente na revista 

Pharol da Medicina, lançado em 1887. Mais tarde, em 1925, a empresa foi a 

responsável pelo lançamento da Revista Brasileira de Medicina e Farmácia, que 

circulou em todo o Brasil e até no exterior (BUENO e TAITELBAUM, 2008). 

A revista Pharol da Medicina foi inaugurada em 1887, considerado o primeiro 

almanaque de farmácia no Brasil. Ele lançou a tendência que se consagrou como 

uma das formas mais eficientes de marketing no Brasil. Tinha pequenos textos, 

calendários com nomes de santos, charadas, relatos de leitores contando das suas 

experiências de cura com o uso de medicamentos, informações sobre doenças e 

atestados de médicos que haviam usado os remédios Granado em seus pacientes. 
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Esse almanaque se manteve em circulação até 1940 (BUENO e TAITELBAUM, 

2008). 

Mesmo após a proclamação da república em 1889, a população brasileira 

vivia num período político de repressão, onde as camadas urbanas de classe média 

se sentiam “amordaçadas”. A população estava sufocada não só econômica e 

politicamente, mas também devido a várias doenças respiratórias, devendo-se 

destacar a tuberculose. Nesse contexto histórico, uma propaganda de medicamento 

é apontada como o primeiro anúncio brasileiro a marcar época, inaugurando o que 

se chama de “sintaxe publicitária”. A propaganda era composta de uma figura de um 

rapaz tirando a mordaça, com as seguintes frases: “Larga-me... Deixe-me gritar” e 

logo em baixo “Xarope São João, é o melhor para tosse, bronchites e constipações”. 

O texto principal da propaganda dizia: “As pessoas que tossem... As pessoas que se 

resfriam e constipam facilmente....Os asthmaticos e, finalmente, as creanças que 

são acommettidas de Coqueluche poderão ter a certeza de que seu único remédio é 

o Xarope São João. É a única garantia da sua saúde. O Xarope São João é o 

remédio scientífico apresentado sob a forma de um saboroso licor. É o único que 

não ataca o estômago, nem os rins. Age como tônico calmante e faz expectorar sem 

tossir....(...)”(BUENO e TAITELBAUM, 2008). 

Ao final da década de 40, do séc. XIX, as propagandas de medicamento 

haviam se multiplicado de tal forma que para chamar a atenção dos leitores foram 

traçadas duas novas estratégias: a primeira, mais utilizada, consistia em publicar 

junto ao anúncio do remédio, um relato ou agradecimento de pessoas que haviam 

sido curadas pelo produto anunciado. A segunda maneira de elevar a confiabilidade 

e atrair o público, era de fazer uma associação a um médico ou a um 

estabelecimento médico renomado. Como exemplo, podemos citar os vendedores 

da salsaparrilha de sands, que anexaram na propaganda um atestado do doutor 

Francisco de Paula Cândido, importante professor da Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, conforme descrito na Academia Nacional de Medicina (2014). Outras 

formas de seduzir os clientes iam desde o compromisso da devolução do dinheiro 

caso não houvesse a cura da moléstia, a promessa de sigilo absoluto, fato de 

extrema relevância na época para doenças venéreas e alcoolismo, e o aviso de que 

logo estariam indo embora da cidade e os clientes não deveriam demorar muito 

tempo para procurar o vendedor (BUENO e TAITELBAUM, 2008). 
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Em meados de 1846, o secretário de polícia da corte, Luis Fortunato de 

Brito, orientou a Câmara Imperial de Medicina para que ela o orientasse quanto a 

proibição dos boticários de vender medicamento sem receita médica ou de um 

cirurgião, salvo, os casos em que o remédio era de natureza “inocentíssima”. 

Segundo os políticos da época, os poucos dias de prisão e os baixos valores das 

multas aplicadas não ajudavam em nada na intimidação dos sujeitos infratores 

(NETO et al., 2002). 

Após um período crítico para a saúde pública brasileira, a população era 

convocada para a vacinação obrigatória imposta por Oswaldo Cruz e aprovada pelo 

congresso brasileiro, em 1904 aconteceu a revolta da vacina. Exatamente um ano 

após essa revolta, foi inaugurada a pomposa Avenida Central, em 15 de novembro 

de 1905. Em meio aos grandes esqueletos de concreto que surgiam nessa avenida, 

surgiram também, como que “enfeites” inúmeros e imensos painéis publicitários. Não 

foi surpresa para ninguém que as propagandas sobre medicamento reinavam e era 

a maioria nesses painéis. Os principais produtos anunciados eram tônicos e xaropes 

que passaram a ser produzidos em larga escala por boticas que haviam se 

transformado em pequenos e médios laboratórios do país (ARAÚJO et al., 2012). 

Nessa avenida também, passaram a acontecer os desfiles carnavalescos, que eram 

também um meio de publicidade para a propaganda de produtos farmacêuticos 

(BUENO e TAITELBAUM, 2008). 

Em 1908, o propagandista e poeta Felipe Daudt, que era irmão de João 

Daudt de Oliveira, o dono do laboratório Daudt, iniciou uma fase diferente da 

publicidade brasileira. Ele convidou poetas e escritores para assinarem e produzirem 

os reclames do lendário xarope Bromil, o principal produto da empresa. Os anúncios 

eram feitos em verso e começaram a ser escritos por Olavo Bilac, Hermes Fontes, 

Emilio Menezes e Basílio Viana. A propaganda dos medicamentos passou a ser 

cantada em versos, pois além de curar, o remédio também tinha que atrair e seduzir 

os clientes (BUENO e TAITELBAUM, 2008; NADAF, 2011). 

A partir de 1901, os cartões postais invadiram o Brasil. Eles eram mais que 

uma forma de correspondência, viraram objetos de coleção de vários brasileiros. A 

febre era tão grande que em 1904 foi fundada a primeira entidade especializada no 

assunto: a Sociedade Cartophilica Emmanuel Hermann, no Rio de Janeiro. Olavo 

Bilac chegou a dizer que os cartões eram “o melhor veículo de propaganda e 
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reclame de que podem dispor os homens, as empresas, o comércio e as nações”. 

Os cartões postais circulavam pelos correios sem envelope e traziam imagens de 

paisagens, de gente sofrendo e de vários produtos, principalmente os 

medicamentos. A Emulsão de Scott, Unitisal, Rinoleina, Pílulas Catharticas do Dr. 

Ayer e outros medicamentos estampavam ali sua marca, transformando esses 

postais numa poderosa mídia alternativa (GOMES, 2006; NADAF, 2011).  

Na primeira década do século XX, um nome se destacou no marketing 

brasileiro, foi ele José Lyra. Ele foi o responsável por recordes de vendas de um dos 

seus maiores clientes: o Laboratório Daudt. Ele criava bordões auto-confiantes, tal 

como “Bromil, a morte da morte” . Suas ações não paravam somente nas frases, ele 

inventou corsos fora da época do carnaval, somente para mostrar seus anúncios, 

distribuiu amostras grátis pelas ruas, necessitando até da intervenção policial devido 

ao tumulto que foi formado, ele idealizou concursos patrocinados por laboratórios 

famosos, e também foi o pioneiro no merchandising, onde imprimiu marcas em 

guarda-sóis de praia, sombrinhas, entre outros (BUENO e TAITELBAUM, 2008; 

JESUS, 2004). 

Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, e com isso os anúncios de 

medicamentos passaram a ter um enfoque na força do homem brasileiro. Os 

reclames prometiam que os tônicos acabariam com a “preguiça crônica”, as imagens 

se opunham com o personagem Jeca Tatu, criado na época e que representava o 

típico e perturbador homem brasileiro. Com o fim da guerra, a Alemanha, berço da 

indústria farmacêutica, derrotada, foi obrigada a pagar indenizações aos países 

vencedores, e como parte do pagamento teve que ceder a patente da Aspirina, 

criada pela Bayer para os Estados Unidos (BUENO e TAITELBAUM, 2008).  

De acordo com Cláudio Bertolli Filho (2003), entre setembro de 1918 e 

janeiro de 1919, o mundo foi acometido pela primeira epidemia, a Gripe Espanhola, 

que vitimou cerca de 1% da população mundial, aproximadamente 25 milhões de 

pessoas. Como havia poucos medicamentos para combater essa gripe, isso 

impulsionou o investimento em pesquisas e alavancou a indústria farmacêutica. 

Ainda segundo o historiador, a gripe aumentou de forma significativa o número de 

propagandas de medicamentos, porém poucas drogas tinham os principais 

componentes declarados. Os reclames anunciavam produtos com fins preventivos, 

curativos e até para serem usados quando o doente já estava no estágio avançado 
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da gripe. Ficou claro também nessa época, a má fé de alguns anunciantes, que 

pegaram um produto já anteriormente anunciado e só adaptaram o anúncio para os 

acometidos pela epidemia, sem qualquer comprovação científica para isso.  

Dois médicos também usavam os anúncios prometendo cura para os 

doentes, um o doutor Padalino que prometia uma completa cura pelo método 

naturalístico e o doutor Peruche que utilizava de injeções de “óleo cinzento”, 

composto em 40% de “mercúrio purificado”, o que às vezes era letal. Uma das 

vítimas notáveis que faleceu por meio da gripe espanhola foi o presidente Rodrigues 

Alves, que tinha sido reeleito para o segundo mandato, mas morreu antes da sua 

posse, em 16 de janeiro de 1919 (FILHO, 2003).  

Em 15 de fevereiro de 1922, acontecia no Teatro Municipal de São Paulo, a 

semana de Arte moderna. Esse movimento influenciaria toda a forma de se 

expressar, não excluindo-se os textos publicitários, que passaram a ser mais 

dinâmicos, metafóricos e vibrantes. Justamente nessa época foi criado por Bastos 

Tigre um dos slogans mais famosos da propaganda brasileira: “Se é Bayer, é bom” 

que é usado até os dias de hoje (BUENO e TAITELBAUM, 2008).  

Essa modernidade trazida pelos movimentos artísticos implicou também no 

ritmo de vida das pessoas da época, tornando-os mais vertiginoso e sem dúvida, 

muito mais desgastante. Nesse novo contexto, os remédios eram vistos como um 

seguro contra as vulnerabilidades e fraquezas do corpo. Segundo o escritor 

Machado de Assis “O mundo caminha para a saúde e riquezas universais, assim se 

explicam os debates sobre medicina e economia e a fé nos xaropes e seus 

derivados” (BUENO e TAITELBAUM, 2008).  

Em 31 de Janeiro de 1923, foi emitido o Decreto n° 16.300, chamado de 

Regulamento Sanitário Federal, e por ter sido elaborado por Carlos Chagas foi 

apelidado de “Reforma Chagas”. Pela primeira vez, era incorporado o termo 

“Vigilância Sanitária”. Mesmo contendo 1.679 artigos, nenhum deles fazia referência 

específica à fiscalização das propagandas de medicamentos. Como o país 

enfrentava inúmeros problemas relacionados à saúde pública, vigiar a publicidade 

iria soar como futilidade. Em um dos artigos, esse Decreto objetivava o 

“Licenciamento ou fiscalização de produtos farmacêuticos, soros, vacinas e produtos 

biológicos, bem como produtos de higiene e toucador” (BRASIL, 1923). A partir daí, 

alguns elixires e “tônicos caseiros” foram sumindo das prateleiras das farmácias e 
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assim, o mercado brasileiro foi invadido por produtos importados dos Estados 

Unidos e da Europa.  

Os laboratórios Merck e Schering chegaram ao Brasil em 1923, o Beecham 

em 1922, a SIDNEY Ross em 1920, a Rhodia em 1919 e a Bayer já tinha 

representação desde 1896. Essas marcas já estavam presentes na mídia e escolhia 

a mulher como público alvo, já que à ”Rainha do Lar” cabia escolher o fortificante 

mais efetivo para as crianças, comprar o medicamento para aliviar as dores de 

cabeça do marido, e até mesmo, por exemplo, o remédio pra cólica, pois na época 

sustentar a casa ainda era obrigação masculina, porém definir e escolher as marcas 

eram função da mulher (MAGALHÃES, 2004; PACHELLI, 2003). A partir de então, a 

propaganda usava o modelo da mulher liberal, esportiva que dirigia e fumava. As 

propagandas usavam mensagens mostrando que um antiespasmódico era capaz de 

“libertar” a mulher e fazê-la deixar de ser uma “escrava voluntária”. Na vida real, as 

mulheres acabavam sendo submetidas a jornadas duplas, nas fábricas e dando 

conta das atividades domésticas (BARBOSA, 2012). 

Em 1928, Alexander Fleming realizou trabalhos que posteriormente deram 

origens aos antibióticos. Isso não só mudou completamente a história da medicina 

como também da propaganda de medicamentos (PEREIRA e PITA, 2005).  

No dia 31 de Outubro de 1930, Getúlio Vargas tomou o poder e acabou com 

a República Velha. Dentre as várias medidas tomadas por ele, em 14 de Novembro 

do mesmo ano, foi criado o Ministério de Educação e Saúde Pública, comandado 

pelo jurista Francisco de Campos, o “Chico Ciência”, que declarou que sanear e 

educar era o primeiro dever da Revolução (MORAES, 1992; HOCHMAN, 2005). Em 

8 de setembro de 1931, Belisário Pena (era o responsável pelo Departamento 

Nacional de Saúde Pública) e Vargas assinaram o Decreto n°20.377. Entre esses 

180 artigos, se encontram as primeiras medidas legais que visam fiscalizar a 

propaganda de medicamentos no país (HOCHMAN, 2005). No Capítulo IX 

encontramos alguns artigos que se referem às especialidades farmacêuticas, tais 

como:  

Art. 120. É proibido vender medicamentos anticoncepcionais ou 
anunciar em termos que induzam a este fim, produtos que possam 
ser aplicados como tais, sob pena de multa de 5oo$, dobrando nas 
reincidências. Art. 122. Os anúncios das especialidades 
farmacêuticas, fora dos jornais científicos e das publicações técnicas, 
limitar-se-ão exclusivamente nos termos da licença concedida pelo 
Departamento Nacional de Saúde Publica. Art. 123. É 
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expressamente proibido o anuncio de especialidades farmacêuticas 
por meio das suas indicações terapêuticas, com insinuação de 
respostas por intermédio de caixas postais, institutos, residências e 
outros meios. Os proprietários ou responsáveis pelos preparados que 
infringirem este artigo e o precedente, serão punidos com multa de 
200$ a 500$, cassando-se a licença nas reincidências. (Decreto n° 
20.377, BRASIL, 1931).  

 

Era apenas o início para se ter algum controle sobre o que era 

comercializado e suas propagandas. Como exemplo da falta de uma política mais 

dura, podemos citar o caso das Pastilhas de Cocaína Cloroboratada Midy, o xarope 

de Cocaína Houdé. Esses medicamentos tinham suas indicações que iam desde 

alívio das dores de garganta, moléstias dos olhos, rachaduras nos seios resultantes 

da amamentação, à dentição indolor das crianças. Essa substância era 

comercializada de forma banal, sem estudos mais profundos (ARAÚJO et al., 2012).  

A política dita nacionalista de Vargas acabou por limitar um pouco a 

importação de produtos (texto abaixo) assim, diversas empresas estrangeiras 

passaram a se instalar no país, em março de 1931 a suíça Roche, as americanas 

Johnson & Johnson, Glaxo, Abbott e Ciba vieram entre os anos de 1934 e 1937. Por 

terem forte poder econômico, logo se tornariam acionistas majoritárias dos 

laboratórios nacionais, com isso, aumentaram a injeção de dinheiro que se voltava 

para produção e principalmente para a publicidade de seus produtos (BUENO e 

TAITELBAUM, 2008). 

Art. 125. É expressamente proibida a importação de especialidades 
farmacêuticas procedentes de país que não permita a entrada e o 
consumo em seu território dos produtos da indústria farmacêutica 
brasileira, em reciprocidade de tratamento, sem prejuízo das demais 
disposições deste regulamento (Decreto n° 20.377, BRASIL, 1931). 
 

 Com o avanço da modernização do Brasil, surgiram as rádios e estas se 

tornavam cada vez mais populares entre a família brasileira. Desde a primeira 

transmissão, em 1922, as propagandas nas rádios eram proibidas, porém, em 1° de 

Março de 1932, Vargas autorizou o seu início regulamentado pelo Decreto-lei n° 

21.111. Os principais anúncios eram sobre medicamentos. A Rádio Nacional, 

inaugurada em 1936 era de maior audiência, e seus principais anunciantes eram os 

laboratórios produtores do Elixir de Inhame, Colírio Moura Brasil, o Urodonal e o 

Mitigal, porém nenhum produto foi mais anunciado que o Sonrisal (ARAÚJO et al., 

2012; NADAF, 2011).  
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Além das rádios, outra forma de fazer marketing foi surgindo. Com a 

popularização dos bondes que eram utilizados por cerca de 50 milhões de pessoas 

por anos, logo eles se tornaram cheios de anúncios de medicamentos, por dentro e 

por fora deles (BUENO e TAITELBAUM, 2008). 

No século atual, existem novas regras para a propaganda de medicamentos. 

Elas visam reduzir o consumo exagerado dos remédios, fazendo com que eles não 

sejam mais tratados como mercadorias e sim como interventores da saúde, diferente 

do que ocorria no meado do século XX (NETO et al., 2002) 

 Nos anos 40, cerca de 60% da verba publicitária em circulação no país era 

usada para financiar propagandas nas rádios, e sem nenhuma novidade, os 

medicamentos eram sua maioria. Foi na década de 40 também que o glamouroso 

mundo do cinema se popularizou. Sendo assim, logo se tornou o meio preferido para 

os publicitários em geral, mas principalmente para as indústrias farmacêuticas, que 

perceberam que poderiam usar daquela “paixão” mundial. Foram usadas as divas do 

cinema, que representavam o que havia de mais luxuoso e glamoroso, para darem a 

cara dos produtos tão hipnóticos quanto suas belezas, os calmantes. Os anúncios 

tinham um tom fortemente noir, que remetia ao luxo. O uso desses produtos virou 

moda principalmente entre as mulheres, visto que elas buscavam ter a beleza 

estonteante daquelas divas (NADAF, 2011). Assim, os psicotrópicos e os calmantes, 

na década de 40, chegaram ao Brasil. Nesse período, onde o mundo estava 

envolvido na segunda grande guerra, houve um investimento grande nos 

laboratórios farmacêuticos voltados para o desenvolvimento de armas químicas. 

Devido a elevação do consumo de medicamentos no país, houve um esforço 

em disciplinar eticamente a propaganda de medicamentos com o Decreto-lei n° 

4.113, assinado por Vargas, presidente, e Gustavo Capanema, Ministro da Saúde, 

em 14 de fevereiro de 1942 (ARAUJO et, al., 2012). Ele regulamentava a 

propaganda para dentistas, médicos, massagistas, parteiras, enfermeiros, casas de 

saúde e estabelecimento congêneres, bem como preparados de medicamentos. 

Nele, lê-se o seguinte: 

Art 5° É proibido anunciar, fora dos termos dos respectivos relatórios 
e licenciamentos, produtos ou especialidades farmacêuticas e 
medicamentos:  
- que tenham sido licenciados com a exigência da venda sob receita 
médica, sem esta declaração;  
- que se destinem ao tratamento da lepra, da tuberculose, da sífilis, 
do câncer e da blenorragia; 
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- por meio de declarações de cura, firmadas por leigos; 
- por meio de indicações terapêuticas, sem mencionar o nome do 
produto, e que insinuem resposta por intermédio de caixas postais ou 
processo análogo;  
- apresentando-os com propriedades anticoncepcionais ou abortivas, 
mesmo em termos que induzam indiretamente a esses fins; 
- com alusões detratoras ao clima e ao estado sanitário do país; 
- consignando-se indicações de uso para sintomas ou para 
conservação de órgãos normais, com omissão dos termos dos 
respectivos relatórios e licenciamentos; 
- com referências preponderantes ao tratamento da importância IX; 
- por meio de textos contrários aos recursos atuais da terapêutica, 
induzindo o público a um auto tratamento;  
- (...); 
- com promessa de recompensa aos que não tiverem resultados 
satisfatórios com o seu uso. 
Art 6° (...); 
1° os preparados intitulados “depurativos” deverão conter a indicação 
obrigatória da sua finalidade “medicação auxiliar ao tratamento da 
sífilis”.  
Art 8° Os anúncios, em geral, poderão compreender textos 
educativos. (Decreto-lei n° 4.113, BRASIL, 1942). 

  

O anunciante que não cumprisse a lei teria o prazo de 30 dias para retirar o 

anúncio de circulação, havia a possibilidade de recursos, mas se o anunciante 

perdesse em todas as instancias e ainda sim mantivesse a propaganda em 

circulação, seria cobrada uma multa no valor entre cem mil réis e um conto de réis, 

sendo esse valor dobrado no caso de reincidência (BRASIL, 1942). Essa lei foi a 

primeira com medidas mais efetivas para comedir os exageros das propagandas de 

medicamentos, mesmo com referências à censura. 

Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra, as grandes empresas alemãs 

sofreram boicote dos populares sendo até a agência da Bayer apedrejada em 

Vitória, Espírito Santo. Com o fim da guerra, a Alemanha saiu derrotada e as 

empresas de medicamentos americanas cresceram, assim como o consumo de seus 

produtos aqui no Brasil (BUENO e TAITELBAUM, 2008).   

Os elixires ficavam cada vez mais populares no país, e a simples menção 

dessa palavra já produzia efeitos curativos. Derivada da palavra árabe Al-aksir, que 

significa “pedra filosofal”, no dicionário brasileiro significa “bebida balsâmica, 

deliciosa ou reconfortadora”. Por definição farmacotécnica, elixir é uma forma 

farmacêutica líquida, “uma solução hidroalcoólica de sabor agradável e adocicado, 

contendo princípio(s) ativo(s) dissolvido(s)” (ANVISA, 2011). Naquela época, o ópio 

era considerado o “elixir da vida”, e ele era o componente do famoso Elixir 
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Paregórico, que apenas foi retirado do mercado e teve sua produção suspensa em 

2005, pela ANVISA. Porém, em 1938, o Decreto-lei n° 891, assinado em 25 de 

novembro por Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e Gustavo Capanema, aprovada a 

Lei de Fiscalização de Entorpecentes. Ela dizia que o ópio bruto, o medicinal e suas 

preparações seriam considerados entorpecentes, excluindo-se o Elixir Paregórico e 

o Pó de Dover. No entanto, essa lei limitava a propaganda desses produtos: 

Art. 61 – é proibido, sob qualquer forma ou pretexto, distribuir 
amostras para propaganda de produtos ou especialidades 
farmacêuticas entorpecentes, só se permitindo anúncio dos mesmos 

em jornais científicos ou publicações técnicas. (Decreto-lei n° 891, 

BRASIL, 1938). 
 

 Porém, anos mais tarde, a venda dos elixires aumentou de maneira 

significativa. Como prova, cita-se o anúncio do Elixir de Inhame Goulart, que em 

1951 foi considerado o “Campeão Brasileiro de Propaganda”. Ele era um promotor 

de caravanas musicais nas rádios. Atualmente, essa forma farmacêutica perdeu 

espaço no mercado devido a outras formas de mais fácil acondicionamento e 

produção, mas ainda está presente nas farmácias e drogarias (BUENO e 

TAITELBAUM, 2008).   

 Em 18 de setembro de 1950 entrava no ar a primeira transmissão de 

televisão da America latina, no Brasil. Mas os laboratórios farmacêuticos não 

estavam entre os primeiros anunciantes da TV. Isso se deve ao fato dessa mídia ser 

muito elitizada, já que os primeiros aparelhos custavam quase o preço de um 

automóvel (SILVA e LOPES, 2007).  

 Durante a Segunda Guerra, a indústria químico-farmacêutica evoluiu 

consideravelmente, e em 1950 um número considerável de drogas inovadoras foi 

disponibilizado no mercado nacional. Porém, eles não eram mais os elixires, 

depurativos e xaropes, eles eram os antibióticos, os ansiolíticos e psicotrópicos. 

Esses medicamentos não eram sequer anunciados aos consumidores, pois a 

indústria farmacêutica observou que era mais rentável e eficiente, centralizar suas 

ações sobre os prescritores: os médicos. Nesse momento surgiu a chamada 

“propaganda ética” (NADAF, 2011).  

 No país, onde as drogas desenvolvidas nacionalmente eram menos 

“modernas” que os medicamentos importados, esses laboratórios entravam no país 

com força total, de mãos dadas com os médicos, e os ofereciam informações 

farmacológicas, o que resultava num aumento da confiabilidade dos produtos, dando 
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uma certa segurança ao prescritor.  A vantagem na hora de se “vender” um produto, 

passou a ser “comprar” a opinião favorável de um médico. No entanto, isso não quer 

dizer que os laboratórios estrangeiros tinham parado de anunciar seus produtos 

diretamente aos consumidores. Prova disso é que o laboratório Sidney Ross se 

manteve como o maior anunciante radiofônico do Brasil, mesmo concentrando seus 

recursos essencialmente na rádio nacional. Visando alcançar seus objetivos, essa 

empresa possuía um grande departamento de propaganda, considerado maior do 

que qualquer agencia brasileira, contando em 1959 com cerca de 70 funcionários e 

filiais espalhados por diversos estados (BUENO e TAITELBAUM, 2008). 

 Em 1954, Getúlio Vargas havia se suicidado e em seu lugar entrou Juscelino 

Kubitschek. Como o lema do novo presidente era “50 anos em cinco”, o Brasil 

experimentou uma grande expansão industrial e também de consumo. A maior parte 

dos medicamentos tinham como lema de propaganda algo que acenava à calma, 

alívio e ânimo (JÚNIOR, 2001). 

 Em outubro de 1957, acontecia o primeiro Congresso Brasileiro de 

Publicidade, realizado pela Associação das Agências de Publicidade – ABAP. Ali foi 

elaborado o Código de Ética Publicitária, que determinava as normas e 

recomendações que os profissionais de propaganda deveriam seguir.  Dentre seus 

artigos, destaca-se “III – O profissional da propaganda, para atingir aqueles fins, 

jamais induzirá o povo ao erro; Jamais lançará mão da inverdade; Jamais 

disseminará a desonestidade e o vício.” Seguindo ou não essas regras, a indústria 

farmacêutica continuou investindo altos montantes do seu orçamento em 

propagandas, sendo em média 30% do seu faturamento. Mesmo que a maioria 

desse recurso fosse reservada para a propaganda com os médicos, a televisão ia se 

mostrando o caminho mais óbvio, pois havia quase meio milhão de aparelhos nas 

casas dos brasileiros. No final da década, ocorria a preparação para a possibilidade 

de gravar os reclames iria mudar a vida dos publicitários e dar um novo rumo às 

propagandas em geral (NETO et. al., 2002). 

 Os medicamentos para as dores de cabeça, desde a primeira década do 

século XX, sempre mostraram pessoas com as mãos nas têmporas e com a face 

contorcida devido ao incômodo da dor, e logo após mostravam essas mesmas 

pessoas com um sorriso no rosto depois de terem se livrado do mal, fazendo uso de 

um medicamento para alívio. O grande poeta João Cabral de Melo Neto sofreu 
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durante toda sua vida com dores horríveis de cabeça, tanto que ele mesmo calculou 

que em cerca de 50 anos de sua vida ele fez uso de cerca de 70 mil analgésicos. 

Ele era tão adepto da Aspirina, que fez o poema “Num monumento à Aspirina” para 

homenagea-la (BUENO e TAITELBAUM, 2008).  

 Na década de 60, surgiram no país inúmeras novidades para inalar, aplicar, 

ingerir e anestesiar não só no âmbito médico, mas também no social. Destaca-se 

que parte dessas substâncias nunca estiveram a venda em drogarias e nem foram 

feitas propagandas, exceto o boca-a-boca, ao seu respeito. Mas sim, esses produtos 

eram nascidos dos laboratórios farmacêuticos, eles não eram disseminados por 

formas convencionais. Seu uso de forma exagerada deixou claro que uma parcela 

da humanidade tem uma queda por tabletes, pós ou pílulas, e que nem sempre as 

utilizam de forma curativa (SILVA e LOPES, 2007).  

 Desenvolvida pelos médicos estadunidenses Gregory Pincus e Carl Djerassi, 

entre 1950-1955, a pílula anticoncepcional, apesar de conter naquela época cerca 

de cem vezes mais hormônios que as de hoje, foi sem dúvidas, uma das invenções 

mais impactantes da indústria farmacêutica. Essa novidade estreou no mercado 

norte-americano em 1961, se chamava Enovid e era produzida pelo laboratório 

Searle. No Brasil, desembarcou em 1962. Junto com ele, também lotaram as 

prateleiras brasileiras os medicamentos químicos de fórmula mais complexa, 

tomando o lugar dos xaropes femininos e tônicos fortificantes que eram típicos dos 

anos 30 e 40. Foi devido a eles que a luta contra as maiores doenças que 

assustavam o povo nos anos anteriores pode ser controlada: a tuberculose e a sífilis 

(PEREIRA et al., 2010).  

 Apenas 10 dias antes do fim do seu mandato, Juscelino Kubitschek 

promulgou o Código Nacional de Saúde, instituído pelo Decreto nº 49.974. Ele não 

regulamentava a propaganda, mas separou a Vigilância Sanitária da Epidemiológica, 

tornando obrigatória a notificação das doenças infectocontagiosas (BUENO e 

TAITELBAUM, 2008).  

 Ainda de acordo com os autores acima, mesmo tendo avançado em diversos 

aspectos, o país ainda apresentava as características ideais para a indústria de 

medicamentos. Possuía ainda as “doenças do atraso”, que eram devido à falta do 

saneamento básico e má alimentação, mas também se observava a crescente 

incidência das chamadas “doenças do progresso” que eram as gastrites, úlceras, 
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hipertensão, o câncer e outras doenças derivadas do estresse. Sendo assim, 

homens e mulheres, idosos e jovens, pobres e ricos surgiam como consumidores em 

potencial das diversas especialidades farmacêuticas que lhes eram oferecidas. 

 A Associação Nacional da Indústria Farmacêutica – ANIFAR – se uniu com a 

Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica – ABIF – se fundiram e criaram a 

ABIFARMA, órgão que era técnico-consultivo governamental e assim influenciava 

diretamente na política de medicamentos do Brasil, sempre favorecendo a indústria 

multinacional, mantendo a propaganda de medicamentos praticamente sem 

regulamentação como também, não impedia que os gastos crescentes com a 

publicidade fossem repassados diretamente ao consumidor, de forma embutida no 

preço final do produto (RAMALHO, 2008).  

 O Brasil na década de 70 convivia com a realidade de um governo fardado, 

com sua censura e sua insensatez. Enquanto a classe média aumentava e vivia a 

“euforia consumista”, as classes mais baixas sofriam com as péssimas condições de 

vida e de saúde. O estado de saúde da população não fazia diferença para a 

indústria farmacêutica. Mesmo não tendo qualquer programa de planejamento 

familiar no país, a venda de pílulas anticoncepcionais aumentava cada dia mais. Já 

os comprimidos anti-ressaca eram vendidos como se fossem a “pílula do homem”. 

Pelo menos era assim que o Engov era anunciado. Sua propaganda era tão bem 

sucedida que em 1970 ela foi escolhida como o “anúncio do ano”. Porém, com base 

em informações técnicas, pode-se dizer que este era enganoso. Pois os 

componentes do Engov não agem prevenindo a ressaca, conforme dizia sua 

propaganda. Eles atuam combatendo os efeitos da mesma. Logo, fazer o uso desse 

medicamento antes não causava nenhum efeito preventivo, somente sendo 

recomendado o uso posterior a bebedeira, mas essas informações não eram as 

anunciadas. O Engov também se tornou pioneiro por ter sido o primeiro 

medicamento a usar o merchandising. Em 1968, na novela Beto Rockfeller o ator 

Luís Gustavo, que interpretava o personagem principal título do folhetim, foi 

contratado pelo laboratório produtor desse medicamento, sem o conhecimento da 

emissora, a TV Tupi, para dizer o nome “Engov” sempre que fosse possível. 

Ressaltando que o oferecido ao ator foi Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) a cada 

menção ao produto, e seu salário mensal era de Cr$900,00 (novecentos cruzeiros) 
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mensais, não fica difícil imaginar porque o nome “Engov” foi dito 33 vezes em 

apenas um episódio da novela. (BUENO e TAITELBAUM, 2008; RAMALHO, 2008)   

 No ano de 1971 foi criado a Central de Medicamentos – CEME – por meio 

do Decreto n° 68.806, que visava regulamentar a produção e a distribuição de 

medicamentos, numa tentativa de proteger a indústria nacional das multinacionais 

que estavam dominando o país. Porém, a CEME teve pouco impacto de forma que 

em 1973 foi assinado o Decreto n° 72.552, também pelo presidente Garrastazu 

Médice, que oficializou o Plano diretor que passou a guiar as ações da CEME. Cabe 

destacar que eles não tinham feito nenhuma menção quanto ao controle de 

propaganda dos medicamentos, mas mostraram disposição para intervir e 

regulamentar esse setor (BUENO e TAITELBAUM, 2008).  

 Para Araújo, Bochner e Nascimento (2012), as mudanças no tocante a 

regulamentação de propaganda de medicamentos só foram causar algum impacto 

no governo de Ernesto Geisel. O presidente nomeou como secretário de Saúde o 

médico sanitarista Paulo de Almeida Machado, foi ele inclusive que transferiu a sede 

do Ministério do Rio de Janeiro para a capital federal, Brasília. Foi, em 23 de 

setembro de 1976, durante a sua gestão que criou-se a primeira lei que efetivamente 

regulamentou a propaganda de medicamentos no Brasil, a Lei n° 6.360, mas 

conhecida como a Lei de Vigilância Sanitária. Como se pode ler nos artigos abaixo, 

essa lei reforçou as exigências quanto as propagandas de medicamentos.  

 Art. 58. A propaganda, sob qualquer forma de divulgação e meio de 
comunicação, dos produtos sob regime desta Lei somente poderá 
ser promovida após autorização do Ministério da Saúde, conforme se 
dispuser em regulamento. 
Parágrafo 1° Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer 
outro produto com a exigência de venda sujeita à prescrição médica 
ou odontológica, a propaganda ficará restrita a publicações que se 
destinem exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões-
dentistas e farmacêuticos.  
Parágrafo 2° A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos 
produtos dietéticos, dos saneantes dominissanitários, de cosméticos 
e de produtos de higiene, será objeto de normas específicas a serem 
dispostas em regulamento. (Lei n° 6.360, BRASIL, 1976). 

  

Ainda segundo essa Lei, ficava claro no Artigo 59, que o produto não poderia 

levar o paciente ao erro, confusão ou má interpretação quanto os componentes, 

procedência, qualidade e natureza do produto, com símbolos ou figuras, desenhos 

ou nomes geográficos.  
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Visando reforçar ainda mais a aplicação da Lei descrita anteriormente, em 5 

de Janeiro de 1977 foi assinado o Decreto n° 79.094, que estabelecia que os 

medicamentos deveriam sair da indústria com faixas indicativas na caixa, como tarja 

preta os psicotrópicos, e os de tarja vermelha que eram o conhecidos como 

medicamentos “éticos”, sendo estes vedada a propaganda para o público em geral, 

ficando somente autorizadas para médicos e em revistas especializadas (BUENO e 

TAITELBAUM, 2008).  

Observa-se um significativo avanço no tocante a regulamentação das 

propagandas de medicamentos no Brasil após a Lei n° 6.360/73 e Decreto n° 

79.094/77, porém, os representantes da indústria farmacêutica possuíam influencia 

sobre as políticas de vigilância sanitária que em alguns momentos chegaram até a 

indicar dirigentes para tal Secretaria (ARAUJO et. al., 2012). 

Os mesmos autores (2012) ainda destacam que após a criação da 

Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS – a ABRIFARMA decidiu publicar 

seu próprio Código Voluntário de Ética Publicitária, tendo como objetivo principal a 

orientação da indústria farmacêutica nas suas práticas de comercialização e 

promoção de medicamentos. De acordo com a publicação, as propagandas dos 

remédios tinham como único objetivo o uso adequado dos medicamentos para a 

prevenção e a promoção da saúde humana. Ainda declara que seria incompatível 

qualquer informação que pudesse induzir as prescrições médicas.  

Foi nesse período também que as agências publicitárias de São Paulo se 

organizaram e criaram uma associação sem fins lucrativos chamada de Clube de 

Criação, que visava a valorização e a preservação da criatividade das propagandas 

brasileira (RAMALHO, 2008). 

Para o autor supracitado, nos anos 80, o corpo se tornou um objeto de 

orgulho, ostentação e preocupação. Na televisão se observava gente musculosa e 

em boa forma. Havia uma grande preocupação em ter uma alimentação “natural”, 

praticar esportes ao ar livre e fazer uso das terapias alternativas. Estas se tornaram 

bem populares, mas não impediram que os medicamentos de venda livre se 

tornassem os produtos mais anunciados na televisão, juntamente com os cigarros, 

lojas de departamentos, cadernetas de poupança e produtos de beleza.  

Os medicamentos passaram a ser vistos como uma forma solucionar os 

“novos” problemas do dia a dia, tal como estresse, que acometia os jovens yuppies – 
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sigla em inglês que designava profissionais viciados em trabalho (BUENO e 

TAITELBAUM, 2008). 

Para “aumentar” a vitalidade e dar mais disposição a geração que não podia 

parar de trabalhar, as vitaminas se tornaram as protagonistas das farmácias e lojas 

de produtos naturais. Grandes celebridades da época costumavam dizer a imprensa 

que eram adeptas do uso diário de vitaminas para complementar as refeições, entre 

as quais podemos citar o político José Sarney, atrizes como Claudia Raia, jogadores 

de futebol como Renato da seleção brasileira e Pelé, José Oliveira de Bonifácio 

Sobrinho, o Boni, alto executivo da Rede Globo (PACHELLI, 2003) .  

Em meados da década de 80, o país já estava no início da grande crise 

econômica, forçando a população a diminuir custos em geral, e isso refletiu também 

no uso de medicamentos. Em 1983 a ABIFARMA declarou que o volume de vendas 

caiu em 15%. Essa queda levou a indústria a aumentar os gastos de marketing dos 

medicamentos que podiam ser anunciados para a população comum, que em sua 

maioria eram antiácidos e analgésicos (BUENO e TAITELBAUM, 2008).   

Quando o pequeno laboratório Dorsey lançou a campanha do Doril, 

observou-se o lançamento de um dos slogans mais populares e famosos da 

publicidade brasileira, até nos dias de hoje – “tomou Doril, a dor sumiu.”. Isso 

provocou outros laboratórios, que tiveram que lançar campanhas cada vez mais 

criativas para medicamentos com mesmo efeito (AAS, Melhoral, Anador, etc) 

buscando conquistar os consumidores (JESUS, 2004). 

A Bayer realizou uma pesquisa em 1982 que mostrava os medicamentos 

mais vendidos no Brasil no início da década, e eles eram Novalgina, AAS, Aspirina, 

Tylenol e Melhoral. Vale ressaltar que somente a Novalgina era anunciada em 

revistas dirigidas a médicos, os outros eram vistos diariamente na televisão. Nesse 

mesmo ano, o mercado brasileiro era responsável pelo consumo anual de 5 bilhões 

de comprimidos analgésicos por ano, totalizando num faturamento de 100 bilhões de 

dólares (BUENO e TAITELBAUM, 2008).   

Após 6 meses da posse do primeiro presidente eleito pelo voto direto 

Fernando Collor, entrou em vigor a Lei nº 8.078/90, o Código de Defesa do 

Consumidor, incentivando a criação de institutos como o Instituto de Defesa do 

Consumidor – IDEC -  e estimulou a legislação específica de defesa e proteção da 

saúde, no âmbito da Vigilância Sanitária (ARAUJO et. al., 2012).  
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Após o impeachment de Collor, o vice Itamar Franco assumiu. Ele enfrentou 

uma crise no setor de Vigilância Sanitária, onde as empresas farmacêuticas 

propuseram a criação de um órgão independente da VS, alegando que ela era 

cartorial na sua forma de funcionar. Após Fernando Henrique Cardoso assumir a 

presidência, em 1996 foi criada a Lei nº 9.294, que traria novas determinações para 

propagandas de medicamentos, cigarros e bebidas alcoólicas (RAMALHO, 2008). 

Dentre seus artigos, podemos destacar os que seguem: 

Art. 7º. A propaganda de medicamentos e terapias de qualquer tipo 
ou espécie poderá ser feita em publicações especializadas dirigidas 
direta e especificamente a profissionais e instituições de saúde. 
Parágrafo 1º Os medicamentos anódinos e de venda livre, assim 
classificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde, poderão 
ser anunciados nos órgão de comunicação social com as 
advertências, quanto ao seu abuso, conforme autoridade 
classificatória. 
Parágrafo 2º A propaganda dos medicamentos referidos neste artigo 
não poderá conter afirmações que não sejam passíveis de 
comprovação científica, nem poderá usar depoimentos de 
profissionais que não sejam legalmente qualificados para fazê-los. 

 

Esta Lei ainda abrange os medicamentos fitoterápicos, determinando que 

eles deveriam apresentar comprovação científica dos seus efeitos, e sem está, 

estaria vedada sua propaganda. Ainda podemos ler no parágrafo 4º “toda a 

propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente advertência indicando que, 

a persistirem os sintomas o médico deverá ser consultado”, este em vigência até os 

dias de hoje (RAMALHO, 2008).  

Houve avanços ainda maiores quando, em 1998, José Serra assumiu o 

Ministério da Saúde e deu autonomia para a Secretaria de Vigilância Sanitária . A 

ANVISA nasceu em 1998, pela MP nº 1.791, que em janeiro de 1999 oi convertida 

na Lei nº 9.782. A indústria farmacêutica mal se adaptou a essa nova realidade e 

logo veio mais uma: em 10 de fevereiro de 1999 foi criada a Lei nº9.787 a Lei de 

Genéricos. Os genéricos fazem parte do mercado brasileiro até hoje e não vem com 

o nome fantasia na embalagem, somente com o nome do princípio ativo. O 

laboratório de genéricos Eurofarma investiu milhões em mídia para divulgar seus 

genéricos (BUENO e TAITELBAUM, 2008). 

De novembro de 1999 até junho de 2000 funcionou a CPI dos 

medicamentos. Essa comissão investigou um escândalo que envolvia 21 

laboratórios farmacêuticos que se uniram e formaram um cartel que objetivava 
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impedir o funcionamento pleno da Política Nacional de Medicamentos Genéricos. 

Como o governo fez uma grande campanha a favor dos genéricos, os laboratórios 

não tiveram a força que imaginavam ter. O esforço do governo era proporcionar a 

população o acesso a medicamentos de baixo custo. Essa CPI revelou a existência 

dos medicamentos chamados de B.O’s, os bonificados ou “bons para otários” que 

seriam produtos sem a eficácia comprovada e que geram bônus para as próprias 

drogarias. Esta denúncia foi feita pelo presidente da Abrafarma – Associação 

Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Aparecido Bueno Camargo. Na 

época o Brasil estava entre os cinco maiores consumidores de medicamentos do 

mundo, com 32 mil rótulos de remédios com 12 mil substância quando só seriam 

necessários 300 itens. A CPI mostrou que em média 30% dos recursos industriais 

são destinados a publicidade e propaganda, algo que girava em torno de R$ 4,5 

bilhões por ano. No relatório final dessa investigação, recomendou-se que as 

propagandas de medicamentos fossem mais fiscalizadas (LOPES, 2000; BRASIL, 

2000).  

Em 30 de novembro de 2000, a ANVISA publicou a RDC nº 102 que 

dispunha sobre o “regulamento sobre propagandas, mensagens publicitárias e 

promocionais e outras práticas cujo objeto seja a divulgação, promoção ou 

comercialização de produtos nacionais ou importados”. Em 2004 criou a Gerência de 

Monitoramento e Fiscalização de Propaganda, de Publicidade, de Promoção e de 

Informação de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, através da Portaria nº123 

(RAMALHO, 2008). 

A partir da aplicação de multas aos laboratórios que descumpriam a 

regulamentação da ANVISA foi que esses começaram a cumprir o que dizia a lei, 

visto que inúmeras tentativas de fiscalizar as propagandas de medicamentos falham 

anteriormente. Desde a promulgação da RDC nº102 e de suas atualizações (RDC 

nº83/02, RDC nº197/04, RDC nº199/04) notou-se uma grande melhoria nas 

campanhas publicitárias de medicamentos (LOPES, 2000).  

A Associação Brasileira de Agências Publicitarias, a Agência Brasileira de 

Anunciantes, o Conselho de Auto-Regulação Publicitária e outros setores ligados ao 

marketing são contra as regulamentações e fiscalizações feitas pela ANVISA. Eles 

alegam que elas ferem a liberdade de expressão que está estabelecida no art. 220 
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da Constituição, e também, que a função de legislar é do Congresso e não da 

ANVISA (BUENO e TAITELBAUM, 2008). 

Cabe destacar alguns pontos da RDC nº 102.  

- É vedado e/ou induzir o uso indiscriminado de medicamentos e/ou 
emprego de dosagens e indicações que não constem no registro do 
medicamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  
- Promover ou organizar concursos, prometer ou oferecer 
bonificações financeiras ou prêmios relacionados à venda de 
medicamentos.” 
A RDC também regulamenta alguns pontos dos trabalhos dos 
representantes farmacêuticos: 
“ É proibido outorgar, oferecer ou prometer prêmios, vantagens 
pecuniárias ou em espécie, aos profissionais de saúde habilitados a 
prescrever ou dispensar medicamentos, bem como aqueles que 
exerçam atividade de venda direta ao consumidor. 
- Os profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar 
medicamentos, bem como aqueles que exerçam atividade de venda 
direta ao consumidor, não podem solicitar ou aceitar nenhum dos 
incentivos indicados no caput deste artigo se estes estiverem 
vinculados a prescrição, dispensação ou venda. 
- Qualquer apoio aos profissionais de saúde, para participar de 
encontros, nacionais ou internacionais, não deve estar condicionado 
à promoção de algum tipo de medicamentos ou instituição e deve 
constar claramente nos documentos referidos no caput deste artigo 
(ANVISA, 2000). 

 

Vem sendo amplamente discutida a cerca da regulamentação das 

propagandas de medicamentos feitas na internet, principalmente por ser um meio de 

difícil controle. Em conjunto com a Policia Federal, a ANVISA já autuou e tirou do ar 

inúmeros sites que vendiam produtos falsificados e que continham propagandas 

enganosas. 

A RDC 102, em seu 5º artigo, afirma também que a propaganda de 

medicamentos de venda mediante apresentação de receita médica é proibida na 

internet, a menos que, sejam de conteúdo exclusivamente acessado por 

profissionais com habilitação de prescrever ou de dispensar medicamentos 

(ANVISA, 2000). 

O fato é que ainda é considerado difícil fiscalizar todos os sites, devido a 

quantidade e por que na maioria das vezes, os sites anunciantes estão hospedado 

em países como Estados Unidos. No mundo que vem sendo progressivamente 

globalizado, esses desafios também deverão ser enfrentados em escala 

internacional (PACHELLI, 2003).  
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Como um produto de destaque, que permanece no mercado até hoje, 

podemos citar o Sal de frutas ENO. Esse produto chegou ao Brasil em 1898, mas só 

passou a ser aqui produzido em 1932. Efervescente, gostoso como refrigerante e 

aliviante, fez sucesso imediato no país. Os outdoors e cartazes da Eno vendiam 

seus encantos com trabalhos de artistas e chegou até a ser considerado como 

embelezador da cidade, segundo o departamento de propaganda da empresa. 

Desde a Segunda Guerra mundial, a marca já fazia ações promocionais, como 

concurso de vitrines e corsos durante o carnaval (BUENO e TAITELBAUM, 2008). 

 Foi considerada um grande anunciante na era do rádio e da televisão. Seus 

bordões, na época em que abusar não era pecado, incentivavam beberrões e 

glutões: “Beber todos bebem, mas é preciso que saiba: para beber bem, é preciso 

ter em casa o Sal de Frutas Eno, que evita a ressaca”, “Um abuso na comida é 

normal. Só não é natural você passar mal depois desse abuso. Por isso, tome Sal de 

Frutas Eno”. Nas décadas de 50 e 60, alguns dos textos foram censurados pelo 

Serviço Nacional de Medicina e Farmácia. Em 1999, o produto foi premiado no 

Festival de Propaganda de Cannes, como um anunciante que se manteve no 

mercado, sempre de acordo com sua época (BUENO e TAITELBAUM, 2008). 
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5 -   A Cultura da Automedicação: uma reflexão acerca de sua prática  

Dentre alguns fatores que influenciam a automedicação, destacam-se a 

variedade na disponibilidade de produtos farmacêuticos, simbolismo que o 

medicamento representa para a restauração da saúde, a publicidade irresponsável 

da indústria farmacêutica, a pressão dessa indústria para a mudança de 

medicamentos vendidos sob apresentação de receita em medicamentos de venda 

livre nos balcões das farmácias, supermercados e lojas de conveniência. A 

possibilidade de se obter informações sobre medicamentos pelos meios de 

comunicação, em especial pela internet, a qualidade e a dificuldade do acesso à 

assistência a saúde são fatores relevantes para a automedicação (PEREIRA, 2007; 

SOUZA et. al, 2008).  

A automedicação envolve as várias maneiras pelas quais o indivíduo ou o 

responsável por ele decide, sem avaliação médica, qual medicamento usar e como 

ele será utilizado (PEREIRA, 2007). Para a Organização Mundial de Saúde – OMS - 

a automedicação é responsável por parte das ações de auto-cuidado, e quando feita 

de forma correta traz benefícios para a saúde do paciente (SOUZA et. al, 2008b; 

ORUETA et. al., 2008). Pode ser tanto para alívio imediato ou para fins curativos. Há 

o compartilhamento de remédios entre outros membros da família ou comunidade, 

usando informações feitas para um paciente em algum momento anterior, e outra 

forma de auto-atenção a saúde é a utilização de receitas emitidas ao paciente em 

algum momento no passado, chamado de automedicação orientada, e a utilização 

de sobras de prescrições antigas, por vezes há a interrupção ou o prolongamento do 

tratamento (PEREIRA, 2007; PESSOA & CARTAGENES, 2010). Segundo dados da 

Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas – ABIFARMA, foi estimado que 

aproximadamente 80 milhões de pessoas no Brasil eram adeptas da automedicação 

na década de 90 (SOUZA, 2008). 

Quando se trata de países com sistemas de saúde pouco estruturados, a 

procura do paciente pela farmácia se torna a primeira opção na busca de se resolver 

um problema de saúde. Nesses países também, observa-se que a grande parte dos 

medicamentos é vendido à população sem a apresentação da receita médica 

(VITOR et. al., 2008). 

Segundo Sousa, Silva e Neto (2008), o Brasil ocupa a quinta posição na 

listagem mundial de consumo de medicamentos, e está em primeiro lugar no ranking 
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da América Latina, e no tocante ao volume financeiro mundial, ocupa o nono lugar. 

Devido a esse fato, pode-se notar a enorme quantidade de mortes que ocorrem 

devido à intoxicação medicamentosa. 

Segundo os autores acima, a Organização Mundial de Saúde, juntamente 

com o Ministério da Saúde brasileiro destaca que, o mercado nacional dispõe de 

mais de 32 mil medicamentos registrados. Vários medicamentos que deveriam ser 

vendidos apenas mediante a apresentação da prescrição médica, são vendidos de 

forma livre nas farmácias, colaborando nesse sentido, para o alto consumo de 

medicamentos no país.  

No Brasil a farmácia é vista como um estabelecimento comercial, de vendas 

de produtos de perfumaria, correlatos e remédios, quando na verdade, deveria ser 

reconhecida como uma unidade de saúde, tendo suas vendas baseadas na 

restauração da saúde do paciente e na prevenção de agravos (SOUSA et. al., 2008). 

De acordo com o Código de Ética (2004) que rege a profissão farmacêutica, 

o profissional deve garantir ao usuário “o acesso à informação independente sobre 

as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país”, e de acordo com a 

ANVISA e o Conselho Federal de Farmácia – CFF, a Atenção Farmacêutica é 

definida como “o compêndio das atitudes (...) e das habilidades do profissional 

farmacêutico na prestação da farmacoterapia, com o objetivo de alcançar resultados 

terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente”. Outro conceito 

estabelecido pelo órgão regulador da profissão farmacêutica no país é relativo ao 

termo Assistência Farmacêutica, onde lê-se que “é o grupo de atividades 

relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde 

desmandadas por uma comunidade.” Este conjunto inclui “a obtenção e a difusão de 

informações sobre medicamento”. Ainda de acordo com o CFF, a Assistência 

Técnica deve contar com a presença física do farmacêutico e este deve efetuar a 

Assistência e a Atenção farmacêutica em serviços inerêntes ao âmbito da profissão 

farmacêutica, onde drogarias se enquadram neste ambiente, colaborando para a 

automedicação responsável pelo paciente. 

Quando se trata do Sistema Único de Saúde, o SUS, os medicamentos são 

enquadrados como o segundo maior consumidor de recursos financeiros, ficando a 

sua frente somente os recursos gastos com o pagamento dos profissionais. 

 Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs) são entendidos como 
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problemas de saúde advindos da farmacoterapia, podendo ter origem na utilização 

de medicamentos, em fatores biopsicossomáticos, no atendimento prestado por 

profissionais de saúde, interferindo nos resultados terapêuticos e na qualidade de 

vida do paciente. Como fator de risco para os PRMs, aponta-se a automedicação. 

No ano de 2001, cerca de 80 milhões de pessoas praticaram a automedicação e 

cerca de 20 mil morrem por ano devido a essa prática. Dados brasileiros dão conta 

que os medicamentos são responsáveis por 28% dos casos de intoxicação humana 

e responsáveis por 6,6% do total de admissões hospitalares (BORTOLON et. al., 

2008). 

O índice significativo observado na população brasileira sofre também 

influencia da indústria farmacêutica. Estratégias de propaganda, marketing, e o fato 

de que as drogarias vendem diversos itens de uso comum, tais como, chinelos, 

chocolates, revistas, biscoitos, sucos, picolés, entre outros, são usados para 

estimular o consumo, criando uma cultura desenfreada do uso irracional e 

desnecessários de vários medicamentos (SOUSA, et. al., 2008). 

A consequência da automedicação pode ser desde o mascaramento dos 

sintomas de enfermidades em evolução, até o surgimento de doenças iatrogênicas e 

resistência microbiana aos antibióticos, riscos de abuso e dependência (SOUZA et. 

al, 2008; ORUETA et. al., 2008). 

Porém, também discuti-se alguns possíveis benefícios da automedicação, 

como a redução dos atendimentos médicos desnecessários, o que é particularmente 

significativo para o Brasil por ser um país em desenvolvimento. Em países já 

desenvolvidos, a prática da automedicação vem sendo utilizada de forma 

experimental por meio de programas institucionais que tem como objetivo fornecer 

maior autonomia ao paciente (SOUZA et. al., 2008). Nesses países, há também o 

rígido controle estabelecido pelas agências reguladoras e o crescente envolvimento 

dos farmacêuticos com a correta orientação dos usuários, diminuem a problemática 

prática da automedicação (ARRAIS et. al., 1997). A cada dia, a procura por 

medicamentos indicados por familiares, amigos e até mesmo por profissionais que 

não estão comprometidos em melhorar a saúde da população, cresce. Acredita-se 

que reduzir essa prática é um ponto árduo a ser alcançado, mas é possível 

minimizar seus efeitos e orientar o paciente de quanto a forma correta de consumir o 

medicamento no instante de sua venda (SOUSA et. al., 2008). 
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Quando orientada por um farmacêutico, a automedicação permite uma 

autonomia maior do paciente em relação a sua própria saúde, e contribui com os 

governos por evitar um número desnecessário de consultas médicas, seja 

prevenindo o agravo ou impedindo uma possível intoxicação e interação 

medicamentosa (SOUSA et. al., 2008). 

 Nesse sentido, medidas preventivas se tornam necessárias, almejando 

diminuir os riscos diários acerca da automedicação, e conscientizando nesse 

aspecto a população brasileira no tocante aos perigos que alguns medicamentos 

podem causar, como também sobre a interação medicamentosa que pode levar a 

sérias consequências. Como exemplo, podemos citar que a administração 

concomitante de alguns anticoagulantes, geralmente prescritos pelo médico, com 

um analgésico, na maioria das vezes adquirido sem a prescrição e orientação 

adequada, pode causar uma hemorragia cerebral de consequências sérias, podendo 

levar até a morte do indivíduo (SOUSA et. al., 2008). 

 O fenômeno da automedicação é considerado uma tendência mundial. 

Segundo dados produzidos por Shankar, Partha e Shenoy (2002), foram estudados 

142 pessoas no Nepal, um país da Ásia. Dados foram levantados e observa-se que 

59% dos entrevistados afirmaram terem feito uso da automedicação nos últimos 6 

meses antes da pesquisa, onde o principal medicamento usado era o paracetamol, 

um analgésico com 43,2% da frequência de uso. Outros analgésicos também foram 

relatados num total de 23,1% do uso em pacientes que se automedicaram, 10,6% 

usaram medicamentos para resfriado, 6,2% fizeram uso de antiácidos, 8,7% usaram 

ervas como medicamentos e 8,1% usaram outros medicamentos. 25% dos 

entrevistados, alegaram como motivo para se automedicar que sentiram que a 

doença era “simples” e que não viram a necessidade de procurarem auxílio médico.  

19% responderam que eles já tiveram sintomas similares e já haviam ido ao médico 

e já sabiam quais as drogas que seriam prescritas, logo, fizeram uso delas sem uma 

nova consulta. Repetindo os valores obtidos nos estudos brasileiros, 46% dos 

entrevistados relataram que o principal sintoma que os levavam a se automedicar 

eram dores de cabeça e febre. 
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5.1  Análise crítica da automedicação na População Brasileira 

No Brasil, onde a maioria dos habitantes possui baixa escolaridade, e pouco 

acesso às informações relativas ao uso correto de medicamentos, a prática de se 

automedicar fica ainda mais evidente (SOUZA, 2008b). A qualidade duvidosa da 

oferta de medicamentos, a carência de informação e instrução para a população em 

geral e o não cumprimento da obrigatoriedade da apresentação da receita médica, 

justificam a preocupação com a qualidade da automedicação praticada no país 

(ARRAIS et. al., 1997). 

Em Weiderpass, Béria, Barros et. al. (1998, p. 337), destaca-se: 

(...) o consumo de medicamentos é um indicador indireto de 
qualidade dos serviços de saúde, assim como da propaganda 
dirigida a médicos e populações. Seu estudo pode ser utilizado 
também para identificar a necessidade de intervenções específicas 
como: esclarecimento à população quanto ao seu uso adequado, 
formação e educação continuada de profissionais da saúde para a 
prescrição racional; identificação de populações em risco de 
consumo crônico de medicamentos inadequados. Além disso, pode 
subsidiar a elaboração de políticas públicas para conter a venda e o 
uso de medicamentos desnecessário.  

 

Em um estudo realizado por Pereira (2007) observou-se a prevalência do 

uso de analgésicos/antipiréticos e antiinflamatórios não-hormonais em crianças e 

adolescentes que se automedicaram. Isso é um indicativo que a automedicação está 

associada ao tratamento sintomático da dor. Pode-se observar que a automedicação 

nessa população independe do nível socioeconômico. Nota-se também que a 

maioria das indicações de medicamentos foram feitas pelas mães, em segundo 

lugar pelos funcionários da farmácia e em terceiro lugar por utilização de prescrições 

médicas antigas. Nesse estudo, as principais situações que motivaram a 

automedicação foram tosse, resfriado comum, gripe, congestão nasal, febre, dor de 

cabeça, diarreia, má digestão e cólicas abdominais.     

De acordo com estudos feitos por Arrais e colaboradores (1997) observa-se 

que a automedicação é praticada em sua maioria por mulheres, entre 16 e 45 anos. 

Nos homens destaca-se uma predominância dessa prática nas idades mais 

avançadas. Aponta-se também que mulheres com um nível cultural maior, maior 

autoestima, maior preocupação com a saúde e um desejo se responsabilizar por ela 

mesma, são as que mais se automedicam (ORUETA et. al., 2008).  

Buscando investigar o padrão de automedicação na cidade de Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul, Vitor, Lopes, Menezes e Kerkhoff (2007) realizaram um estudo 
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no qual foram entrevistados 742 pessoas, entre 18 e 70 anos, durante os meses de 

Janeiro e Fevereiro. Essa pesquisa mostrou que o principal motivo relatado que leva 

os pacientes a se automedicar é a dor de cabeça, com percentual de 66,03%. Já o 

uso de receitas antigas, atingiu um total de 29,24% dos entrevistados. A maioria, 

76,28%, disse não ser influenciado por meios de comunicação na hora de escolher 

qual remédio tomar. E entre a amostra estudada, mais da metade, 53,77%, disse ser 

sugestionado por pais e familiares na hora de escolher qual medicamento será 

usado.  

 Em outro estudo realizado com o objetivo de analisar o consumo de 

medicamentos por idosos em Goiânia, Santos e colaboradores (2013) entrevistaram 

934 idosos com 60 anos ou mais com perguntas sobre o consumo de 

medicamentos. Nos resultados obtidos, observa-se que esses idosos consumiam 

2.846 medicamentos, entre prescritos e não prescritos, o que dá uma média de 3,63 

medicamentos por cada idoso. A maioria dos idosos era do sexo feminino (65%) e 

elas usavam mais medicamentos que os participantes do sexo masculino. Entre 

todos os idosos estudados, 26,4% eram adeptos da polifarmacoterapia, o que 

significa que faziam uso de mais de um medicamento diferente. Cabe destacar que, 

quanto mais medicamentos diferentes são consumidos de forma concomitante, 

maior ao risco de interações medicamentosas. 

Os medicamentos mais consumidos foram classificados segundo a classe 

farmacêutica, em primeiro lugar ficaram os anti-hipertensivos (19,7%) seguido dos 

analgésicos (9,1%). Quanto à origem dos medicamentos em uso, 83,7% eram 

advindos de receitas médicas atuais, 16,2% da pratica da automedicação, 9,3% da 

utilização de receitas antigas. Os medicamentos mais utilizados para a 

automedicação eram, em primeiro lugar, analgésicos e relaxantes musculares 

(30,8%), anti-hipertensivos (14,8%), fitoterápicos (7,8%), antiinflamatórios (6,7), 

vitaminas, recalcificantes e nutrientes (5%) e outros que não se enquadram em 

nenhuma categoria acima com 34,9%.  

 

5.2. O ciberespaço e sua influência na automedicação 

Um dos fatores que pode influenciar na automedicação é a facilidade de 

acesso à internet. Como já anteriormente citado, dados do IBOPE apontam que 

esse acesso têm aumentado significamente no país, logo, esta facilidade no acesso 
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as informações ali disponibilizadas merecem uma atenção maior quando se trata de 

medicamentos, visto que, muitas industrias usam desse meio para vender e expor 

seus produtos (PESSOA e CARTÁGENES, 2010).  

A utilização da internet se torna cada vez mais democrática e isto é, sem 

dúvidas, um ganho para a sociedade contemporânea, e ela pode se tornar um 

instrumento cada vez mais significativo frente à prevenção de doenças e a 

promoção da saúde. Porém, se faz necessário destacar três questões quanto a sua 

utilização: a qualidade das informações disponíveis, a maneira como estas são 

apresentadas ao público em geral, a seriedade dos autores dos sites e também o 

condicionamento dessas informações disponíveis frente aos interesses pessoais e 

econômicos dos autores desses sites (COELHO et. al., 2013).  

Segundo Garbin, Neto e Guilam (2008) o acesso mais facilitado a 

informações juntamente com o aumento do nível educacional da população, tem 

feito com que um novo perfil de pacientes se destaque no cenário mundial. Um 

paciente que busca por informações sobre seu estado de saúde, sobre sintomas, 

tratamentos, custos de internações, doenças e medicamentos, são conhecidos como 

pacientes experts. Ele sente-se assim, um entendido sobre um determinado 

assunto, e isso acaba por mudar a relação médico-paciente que antes era baseada 

na assimetria das informações, onde a estava autoridade concentrada nas mãos do 

médico. Em 1988, a pesquisadora Haug defendia que o acesso maior ao 

conhecimento científico poderia reduzir o poder, a autoridade e o prestígio social da 

profissão médica ao desmitificar parte dos seus conhecimentos. Ele entendía que se 

o cidadão estivesse ciente do seu estado de saúde, ele teria condições melhores 

para resistir a postura paternalista do médico. Em contrapartida, em 1989, Freidson 

contestava esta ideia pois dizia que a autoridade do primeiro deriva do 

conhecimento e experiência sobre o agravo enquanto o paciente vive este momento. 

Essas discussões precederam o fácil acesso ao ciberespaço, porém levanta pode 

ser totalmente aplicado nos días de hoje.  

 Pesquisas realizadas na útima década, apontam que mais mulheres do que 

homens estão buscando informações sobre saúde no ciberespaço. Elas procuram 

evitar, previnir ou até mesmo reduzir os custos do tratamento de algum membro da 

familia, ou delas mesmas, contribuindo assim na gestão do orçamento familiar 

(BERGER et. al. 2003 citato por GARBIN  et. al., 2008) Nesse mesmo estudo, fica 
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claro ainda que existe uma relação entre o adoecimento e a busca de informações 

sobre saúde, ou seja, quando um indivíduo é acometido por uma determinada 

infermidade, há uma maior propenção de que seus familiares procurem por 

informações desta doença na internet.  

 Segundo Silva (2005), devido à facilidade de obtenção de informações 

disponibilizadas pela rede, seja por meio de provedores de acesso gratuito ou pela 

existência de locais públicos de acesso ao ciberespaço, nota-se que o público 

considerado leigo tem facilidade de receber e obter orientações sobre prevenção, 

tratamento e diagnóstico de doenças, o que, se forem de cunho científico, podem 

colaborar positivamente para o tratamento feito junto ao profissional médico. Mas de 

forma alguma, pode-se substituir o profissional responsável em se fazer o 

diagnóstico por essas informações.  

Vale ressaltar que, alguns sites, comunidades e pessoas podem ser 

simplesmente veículos de empresas comerciais que somente estão interessadas em 

divulgar seus medicamentos, tratamentos e serviços. 

Segundo Pessoa e Cartágenes (2010) a internet se apresenta como fonte de 

informações, tanto de conscientização dos riscos, como também de estímulos a 

prática da automedicação dos usuários. Faz-se necessário ter cautela no tocante ao 

controle de tais informações, visto que elas estão disponibilizadas a todos e isto 

pode acarretar riscos com o uso inadequado de medicamentos. Sendo assim, 

analisar as informações presentes no meio virtual sobre a qualidade das 

informações disponibilizadas sobre medicamentos, pode auxiliar na compreensão do 

perfil dos usuários, as principais fontes de obtenção da informação e as praticas 

mais comuns adotadas por eles  

De acordo com um estudo realizado na cidade de Tubarão, Santa Catarina, 

por Silvestre e colaboradores (2012), foram feitas entrevistas com 216 indivíduos, 

com idades entre 18 e 60 anos, em salas de espera de consultórios médicos. Dentre 

os estudados, observou-se que 63,4% usavam a internet regularmente. Ao fazer a 

análise dos dados, observou-se que 78,8% das pessoas que usam a internet 

regularmente, realizam buscas sobre saúde/doença no ciberespaço. Destes, 36,1% 

a fazem antes das consultas e 68,5% depois das consultas médicas. Dos que 

acessam depois de se consultar, 74,3% usam essas informações obtidas com o 

profissional médico, numa consulta posterior, e 14,9% dos pacientes alegaram já 
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terem mudado o tratamento de acordo com as informações obtidas pela internet e 

passadas para os médicos. Outro dado de destaque que foi observado, é que a faixa 

de idade dos indivíduos que mais faziam o uso da internet era entre 31-45 anos de 

idade. Destaca-se, que as mulheres consultaram mais a internet em busca de 

informações sobre saúde ou doença do que os homens. Segundo relato dos 

pacientes que usaram informações durante a consulta médica, 83% relatou que o 

profissional não demonstrou chateação quanto essas informações e 16% puderam 

observar um desconforto pelo médico quando essas informações foram utilizadas. 

Quando perguntados pela qualidade das informações pesquisadas, 14% estavam 

sempre corretas, 39% relataram que nem sempre erram corretas e a maioria, 47%, 

disseram que dependia do site observado. Porém, nenhum dos participantes avaliou 

as informações como totalmente erradas. Os entrevistados também foram 

questionados quanto para quem eles procuravam as informações, se para os 

mesmos ou para familiares. Como resultado, 48,1% buscavam para eles próprios e 

31,5% para parentes.  

Em uma outra pesquisa, realizada por Coelho e colaboradores (2013), foi 

aplicado um questionário para 221 pacientes do Instituto de Análises Clínicas de 

Santos, na cidade de Santos – São Paulo, durante 4 semanas, entre dezembro de 

2010 e janeiro de 2011. Os resultados obtidos mostraram que 73,8% dos pacientes 

buscavam por informações sobre medicina pela internet. 80,9% procuravam pela 

descrição da doença, e 19,6% procuravam informações em sites de indústrias 

farmacêuticas. Desses pacientes que declararam usar a internet como fonte de 

busca, 58,3% apontou o costume de falar com o médico sobre as informações 

encontradas. No tocante à confiança das informações dispostas na rede, 17,8% 

disseram sempre acreditar no que liam e 32,5% afirmaram ter o cuidado sempre de 

escolher sites ligados ao Conselho de Medicina do Estado de São Paulo – 

CREMESP.  Desses 73,8%, 12,3% contaram que o médico explicou mais e o 

orientou melhor sobre o agravo de saúde quando foi informado da pesquisa prévia 

realizada pelo paciente, e 17,8% se sentiram com maior capacidade para questionar 

e entender o que se passava com eles. A pesquisa concluiu que a maior parte das 

pessoas que usam a internet com o objetivo de buscar informações sobre situações 

de saúde eram jovens e mulheres.  
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O mesmo autor, também aplicou um questionário para os profissionais 

médicos, na busca de avaliar como são as impressões que esses profissionais têm 

frente essa tendência da população em buscar por informações sobre saúde e 

doença na internet. Dos 84 instrumentos aplicados, no mesmo período de avaliação 

dos pacientes, 26,2% afirmaram já terem vivenciado dificuldades no relacionamento 

com pacientes devido a divergências resultantes por pesquisas na internet. 33,3% 

acreditam que seus pacientes apresentam dificuldades em achar informações que 

sanem suas dúvidas, 27,4% já tiveram prejuízo no tratamento prescrito devido à 

informação obtida pelo cliente na rede e 22,6% disseram que isto se deve ao fato da 

má interpretação dessas informações. Dos profissionais entrevistados, 67,8% 

comunicaram que é frequente/muito frequente que a consulta seja iniciada pelo 

paciente com informações sobre a doença que apresentam ou que acham que 

apresentam. E, cabe destacar também que 60,7% dos médicos sabem que seus 

pacientes se automedicam a partir das informações obtidas pela internet.  

Os medicamentos de venda livre, ou over the couter - OTC - são aqueles 

usados para tratar enfermidades tidas como “banais”, ou de sintomas menores. Eles 

podem ser anunciados diretamente ao consumidor, diferentemente dos que 

necessitam de receita médica para sua obtenção (PUERTA et. al., 2005).  

  A prática de remuneração dos atendentes das farmácias baseadas em 

comissão sobre as vendas, cria uma lógica de mercado que favorece a prática da 

automedicação (BORTOLON et. al., 2008).  
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6 - Terceira idade  

O aumento do número da população de idosos é um fenômeno mundial e 

crescente. No Brasil, observa-se uma redução no número da taxa de fecundidade e 

de mortalidade, caracterizando um aumento da longevidade e uma diminuição do 

número de jovens. Esse fenômeno é observado principalmente nas regiões sudeste 

e sul do país de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(2005). Isso faz com que haja a necessidade de se desenvolver um olhar mais 

cuidadoso para a população idosa (DIDONET, 2007).  

Segundo dados do IBGE, em 1980, a população com 60 anos ou mais era 

de 3.792.898 mulheres e 3.405.006 homens. Em 2000 esse número já havia 

dobrado, sendo 7.605.769 mulheres e 6.309.558 homens. Em 2020 o número de 

mulheres ultrapassará 15 milhões e o de homens será de mais de 12 milhões. No 

ano de 2040 será mais de 29 milhões de mulheres e mais de 22 milhões de homens, 

conforme podemos ver na pirâmide etária abaixo (IBGE, 2014). Isso evidencia o 

acelerado processo de envelhecimento da população brasileira.  

Observa-se que o número de mulheres idosas é maior que o de homens. 

Isso é uma tendência mundial, mas não significa que possuam uma melhor condição 

de saúde (IBGE, 2009). 

Na figura abaixo, observa-se que o número tanto de homens quanto de 

mulheres com 60 anos ou mais tem aumentado, e a projeção para 2050 é que esta 

quantidade seja aproximadamente 6 vezes maior que em 1980.  

 

Figura 5 – Projeção da população brasileira com 60 anos ou mais, de acordo com o gênero 
Fonte: IBGE (2015). 
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 Na figura abaixo, tem-se uma comparação entre a pirâmide etária do Brasil 

em 1980 e nos anos 2000. Nela, observa-se que há um aumento na longevidade, 

caracterizado pelo pico mais largo na segunda imagem do que na primeira. 

Observa-se também que o lado que representa as mulheres é mais longo do que os 

dos homens, o que mostra a feminilização do envelhecimento. 

Figura 6 – Comparação entre a pirâmide etária Brasileira em 1980 e 2000  
Fonte: IBGE (2015). 

 

 No quadro abaixo, observa-se que a esperança de vida ao nascer está 

crescendo quando se compara números reais do ano de 1991 e quando se compara 

com a projeção esperada para o Brasil até o ano de 2030. 

 

 

Figura 7 – Projeção da expectativa de vida de Homens e Mulheres no Brasil de 1991 – 2030 
Fonte: IBGE (2006). 
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Nessa perspectiva, a pirâmide etária brasileira está perdendo o formato 

piramidal, se tornando com a base mais estreita, o que demonstra a diminuição da 

taxa de fecundidade e apresentando o topo mais largo, caracterizando o aumento na 

expectativa de vida. As pirâmides abaixo mostram uma comparação entre o ano de 

2010 e a projeção no ano de 2030.  

 

 
Figura 8 – Comparação entre a pirâmide etária Brasileira em 2010 a projeção da população 

em 2030.  
Fonte: IBGE (2015). 

 

6.1  Terceira idade e consumo de medicamentos 

Um grupo de interesse relacionado ao uso de medicamento são os idosos, 

pois geralmente fazem uso da chamada polifarmacoterapia, visto que podem 

apresentar o comprometimento de mais de um sistema ou órgão. É estimado que 

cerca de 30% das internações hospitalares de idosos se dá devido à efeitos 

relacionados a medicamentos, incluindo efeito tóxicos relacionados ao seu uso 

(BORTOLON et. al., 2008). 

Observa-se um aumento no número do consumo de medicamentos pela 

terceira idade, faixa etária que vem crescendo no Brasil. Eles são, possivelmente, 

considerados o grupo mais medicalizado na sociedade, isso ocorre, devido ao 

aumento das doenças crônicas com o aumento da idade do indivíduo (MOSEGUI et. 

al., 1999). 

As pessoas que possuem 60 anos ou mais apresentam uma incidência 

maior das doenças crônico degenerativas, e um controle eficaz das sequelas e a 
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prevenção das mesmas requer, quase sempre, o uso de medicamentos de forma 

continuada (RIBEIRO et al., 2008). 

Segundo um estudo realizado por Bortolon e colaboradores (2008) num 

hospital universitário no Distrito Federal, relatou que, das idosas estudadas, 30,8% 

faziam uso de um ou mais produtos sem prescrição médica. Entre essas praticantes, 

dados de variância demonstraram que não há uma variação quantitativamente 

significativa do consumo de medicamentos sem prescrição médica de acordo com a 

escolaridade e a renda dos pacientes. Isso mostra que há uma homogeneidade 

dessa prática entre a população idosa. 

Segundo um estudo realizado por Murray e Callaham (2003), observa-se 

que há uma maior prevalência de doenças crônicas com consequente consumo 

maior de medicamentos na população idosa. Essa pesquisa mostrou também que 

além dos medicamentos receitados pelo médico, eles também se automedicam. Isso 

torna o esquema terapêutico repleto de medicamentos diferentes, correndo riscos de 

interações medicamentosas e risco de erros posológicos, devido a grande 

quantidade de comprimidos e cápsulas.  

Quanto maior for a polifarmácia em idosos, a chance de surgirem 

questionamentos sobre os medicamentos em uso, logo, maior será a importância 

das informações serem passadas de forma clara, objetiva, verbal e escrita 

(DIDONET, 2007). 

Segundo um estudo realizado por Ribeiro (2008) com idosos de 60 anos ou 

mais, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social do INSS/MPAS de Belo 

Horizonte, mostra que as mulheres são mais adeptas das consultas médicas que os 

homens, e possuem um maior número de doenças. O uso de medicamentos entre 

os homens revelaram-se menores quando comparado as mulheres. Ainda no 

mesmo estudo, observou-se que os medicamentos mais utilizados por esses idosos 

são os que interferem no sistema cardiovascular, nervoso e do trato 

alimentar/metabolismo. Pode ser destacado ainda que entre os gêneros, as 

mulheres faziam uso de diuréticos 44% a mais do que os homens. As mulheres 

também relataram um consumo de 66% a mais de analgésicos que os homens. E o 

consumo de psicoanalépticos foi de 73% maior no gênero feminino. Somente os 

hipoglicemiantes que foram usados 24% a mais nos idosos de gênero masculino. 

Esse estudo relata ainda que o consumo de medicamentos entre as mulheres não 
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variou significantemente de acordo com as variáveis socioeconômicas e sim de 

acordo com o número de consultas médicas. Independente da característica 

selecionada, Ribeiro (2008) afirma ainda que a média de medicamentos utilizados 

por mulheres foi sempre superior que os homens, segundo os parâmetros desse 

estudo.  

Em um estudo realizado por Oliveira e colaboradores (2012) na cidade de 

Campinas sobre a automedicação em idosos daquela região, também pode 

constatar que os medicamentos mais utilizados para a automedicação eram os 

analgésicos e antipiréticos, sendo a dipirona o mais utilizado. 

Na cidade de Tubarão – SC – em um estudo realizado por Cascaes, 

Falchetti e Galato (2008) foram entrevistados 77 idosos que faziam parte de grupos 

de Terceira Idade local, onde foram investigados o consumo de medicamentos por 

eles. Dentre os estudados, a maioria, ou seja, 80,5% declararam se automedicar, 

especialmente com medicamentos de venda livre. 

Num trabalho produzido por Pereira e colaboradores (2014), realizado no 

município de Itacoatiara, Amazonas, foram entrevistados 81 idosos assistidos por 

unidades de saúdes municipais. O valor de prevalência da prática da automedicação 

nessa população foi de 66,7%, estando os medicamentos de venda livre em primeiro 

lugar no consumo, sendo eles os analgésicos, antitérmicos e antiinflamatórios.    

 Filho e colaboradores (2013) realizaram um estudo sobre automedicação em 

idosos moradores no município de Diamantina, interior de Minas Gerais, que eram 

atendidos pelo programa Estratégia da Família – ESF – onde uma amostra aleatória 

de 50 idosos foi selecionada e aplicada um questionário. Quando foram 

questionados quanto a frequência da automedicação 88% afirmaram terem recorrido 

a esta prática mais de 10 vezes ao mês no ano anterior ao estudo.  Dentre os 

principais motivos que os levaram a se automedicar, estão as dores de cabeça 

(40%), gripes (16%) e dores no corpo (14%). Quanto as influências na escolha do 

medicamentos a ser utilizado, 62% declararam propagandas de Televisão e revistas 

os levaram a escolher o medicamento tomado, 36% sofreram influências de algum 

familiar ou amigo e apenas 2% foram influenciados por um profissional de saúde não 

médico. Observa-se aí como a mídia influencia nas escolhas das pessoas. Anúncios 

com “alívio imediato” “melhora do desempenho físico” e outros são considerados 

fortes influências na automedicação. 
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7 - METODOLOGIA  

 

 O presente trabalho traz uma pesquisa aplicada fazendo uma abordagem 

qualitativa e quantitativa do problema exposto. De acordo com o objetivo, possui 

caráter exploratório e descritivo, usando como procedimentos técnicos uma 

pesquisa bibliográfica onde a popularização da internet e o consumo de 

medicamentos foi relacionado. 

 Como procedimentos técnicos, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e de 

levantamento que, tem por finalidade de colocar o pesquisador em contato com a 

literatura tornada pública por outros pesquisadores por meio de artigos científicos, 

dissertações, teses, entre outros (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

 Ao se observar o ponto de vista metodológico, utilizou-se uma pesquisa de 

natureza aplicada, que segundo Barros e Lehfeld (2000, citado por VILAÇA, 2010) 

essa averiguação tem como estímulo, a necessidade de gerar conhecimento para 

aplicação de seus resultados, com a finalidade de colaborar para fins práticos, 

buscando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade. 

 De acordo com Minayo (2001, citado por GERHARDT e SILVEIRA, 2009) a 

pesquisa qualitativa labora com um universo de significados, aspirações, motivos, 

crenças, valores e atitude e atitudes, o que mostra um espaço mais profundo das 

relações, processos e fenômenos que não podem ser reduzido à operacionalização 

de varáveis.  

 O método de pesquisa quantitativa, segundo Kauark, Manhães e Souza 

(2010), considera o que pode ser quantificável, mostrando em números as 

informações obtidas para depois analisá-las.   

 De acordo com os objetivos, possui um caráter exploratório, que segundo 

Marconi e Lakatos (2003) é um trabalho empírico onde o objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema, na qual pretende-se produzir uma hipótese para a 

realização de uma pesquisa mais precisa ou para modificar e elucidar conceitos. Os 

estudos exploratórios possibilitam ao investigador aumentar a sua experiência 

relacionada com um determinado problema. Mas também, tenta descobrir 

possibilidade nova de enfoque para o assunto, possibilitando o estabelecimento de 

critérios, métodos e técnicas adequadas (TRIVIÑOS, 1995). 
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 O caráter descritivo da pesquisa visa descrever as características de 

uma população ou um fenômeno determinado, ou ainda, estabelece relações entre 

variáveis. Envolve também o uso de técnicas de padronização de coletas de dados, 

geralmente um questionário (KUARK et. al., 2010). 

 

7.1 Universo da pesquisa  

 A Universidade do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF localiza-se à 

Avenida Alberto Lamego, 2000, Parque Califórnia, Campus Leonel Brizola, com 

sede 47 e foro na cidade de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, CEP 28013-

602, CNPJ 04809688/0001-06. A UENF, teve seu início através da mobilização da 

sociedade, que promoveu um abaixo assinado com mais de 4.141 assinaturas, 

anexou a este a emenda popular presente na Constituição estadual de 1989, que 

previa a criação da Universidade do Norte Fluminense (UENF).  

 

7.2 Dos sujeitos da pesquisa 

 Como sujeitos da pesquisa, foram entrevistados os idosos participantes do 

Projeto de extensão Terceira Idade em Ação, que está em funcionamento da UENF, 

desde o ano 2011 sob a direção da profa. Dra. Rosalee Santos Crespo Istoe, e, tem o 

objetivo incluir os idosos no meio acadêmico, levando-os, ao mesmo tempo, 

melhorar a qualidade de vida e a aquisisão de conhecimentos. Eles participam de 

oficinas de capoeira, informática, nutrição e gastronomia, caminhadas, yoga, 

meditação, hidroterapia, hidroginástica, fisioterapia, arteterapia, passeios (turismo, 

ecologia e preservação do meio ambiente) entre outras atividades. As oficinas e 

aulas funcionam nas manhãs de segunda à sexta na própria universidade. Para 

poder participar das aulas que envolvem as atividades físicas, é necessário que o 

idoso apresente um atestado médico onde esteja declarado apto para freqüentar as 

atividades. (UENF, 2011). O número total de participantes de todas as oficinas do 

projeto é de aproximadamente 300, porém, os que frequentam regularmente alguma 

atividade são aproximadamente 100. 

 

7.3 Tamanho da amostra 

 A amostra foi selecionada usando o critério de estarem aptos para 

praticarem atividades físicas, o que se caracteriza um idoso ativo, e com esse 
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critério, pode-se excluir os idosos com alguma restrição cognitiva e motora, o que 

por si só dificultaria o acesso a internet. O tamanho total de idosos que se 

enquadraram neste critério foram 76. Para calcular a amostra representativa desta 

população, com uma margem de erro de 7% e um nível de confiança de 92%, 

aplicou-se a fórmula abaixo, obteve-se um total de 52 idosos.  

 

 

 

 Onde o n é a amostra calculada, N a população total, Z é a variável normal 

padronizada associada ao nível de confiança, p é a verdadeira probabilidade do 

evento e e é o erro amostral. 

 Os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

antes de darem suas respostas.  

 

7.4 Instrumento 

 Como instrumento de pesquisa, após a revisão bibliográfica, foi 

elaborado um questionário seguindo o modelo Likert, que se encontra anexado, 

composto por quinze questões fechadas com 6 opções de respostas, sendo elas 

sempre, na maioria das vezes, na metade das vezes, na minoria ou poucas vezes, 

nunca e não sei ou prefiro não responder. O objetivo das perguntas era avaliar o uso 

de medicamentos, o padrão da automedicação e as habilidades de utilização dos 

computadores. 

  A aplicação deste questionário foi realizada durante os meses de 

novembro e dezembro de 2014, antes das aulas de hidroginástica, yoga e educação 

física.  

 

7.5 Tratamento dos dados 

 Os dados foram tratados pelo programa estatístico Statistical Package 

for Social Science for Windows - IBM® SPSS® Statistics 21 – que é, de acordo com 

o próprio manual, um sistema completo para análise de dados. O programa pode 

trabalhar com dados de praticamente qualquer tipo de arquivo e usá-los para gerar 

relatórios, gráficos tabulados e parcelas de distribuições e tendências, estatísticas 

descritivas e análises estatísticas complexas (IBM, 2012). 
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8. Resultados e Discussão 

 

 Do total dos 52 pesquisados, 45 eram do sexo feminino e apenas 8 do sexo 

masculino. Essa tendência é caracterizada como a feminização do envelhecimento, 

um fenômeno observado em todo o país, de acordo com indicadores do IGBE, onde 

há maior longevidade observada no gênero feminino. 

 A prevalência do sexo feminino também é observada em estudos como 

Pereira et. al. (2014), Cascaes et. al. (2008), Oliveira et. al. (2012), Filho et. al. 

(2013) entre outros já citados anteriormente. 

 
Tabela 1- Divisão dos participantes de acordo com o gênero. 

SEXO 

 
Frequência Porcentual 

Válido MASCULINO 7 13,5 

FEMININO 45 86,5 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A primeira pergunta do questionário destaca se havia o uso contínuo de 

medicamentos. A maioria dos idosos entrevistados respondera que sim, sendo 43 

das 45 mulheres responderam que fazem uso contínuo de algum medicamento e 6 

dos 7 homens entrevistados também responderam sim para uso de medicamentos.  

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD – 

realizada em 2003, o número de brasileiros que reportaram serem portadores de 

alguma doença crônica era de 29,9% da população. Um fato que deve ser 

destacado é que entre os jovens de 0-14 anos elas atingem somente 9,3%, 

enquanto entre os idosos o valor chega a atingir 75,5% do grupo, sendo que 64,4% 

tinham mais de uma patologia.   

Segundo Mosegui e colaboradores (1999) é notório um aumento no 

consumo de medicamentos pela terceira idade que é a faixa etária que vem 

crescendo no Brasil.  

De acordo com Ribeiro (2008) os indivíduos que estão na faixa etária acima 

de 60 anos mostram uma maior frequência das doenças crônico degenerativas, e 

quase sempre, o uso de medicamentos de modo continuada se mostra necessário. 
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Essa tendência é confirmada com a resposta dos idosos selecionados para 

o presente estudo, onde a maioria diz que faz uso contínuo de algum medicamento, 

como podemos observar na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 -  Respostas da pergunta 
“Você faz uso contínuo de algum 

remédio?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO SIM 6 85,7 

NÃO 1 14,3 

Total 7 100,0 

FEMININO SIM 43 95,6 

NÃO 2 4,4 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SIM 49 94,2 

NÃO 3 5,8 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 A segunda pergunta foi sobre o consumo de medicamentos sem a 

orientação médica, ou seja, a automedicação, sejam para dores momentâneas, 

febres, casos de gripe ou repetir receitas em geral,  25% responderam que sempre 

usam medicamentos sem orientação médica, 38,5% disseram que usam na maioria 

das vezes, 15,4% usam na metade das vezes e 21,2% utilizam na minoria ou 

poucas vezes. Nenhum pesquisado respondeu que nunca usam medicamentos sem 

orientação médica. Os resultados podem ser vistos na próxima tabela. 

Em um estudo realizado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 

observou-se que a maioria dos sujeitos estudados com idade entre 18 e 70 anos, ou 

seja 66,03%, das 742 pessoas no total, relataram ser a dor de cabeça o principal 

motivo para fazerem uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional 

médico,  (VITOR et. al., 2008).  

 Já em Goiânia, segundo Santos e colaboradores (2013), que avaliaram o 

padrão do consumo de medicamentos por idosos da cidade em questão,  37,7% dos 

934 idosos com 60 anos ou mais, relataram ser adeptos da pratica da 

automedicação e dentre esses, os medicamentos mais usados eram analgésicos e 

relaxantes musculares, totalizando 30,8% das pessoas estudadas. 
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 Em um estudo realizado por Haak (1989) em dois povoados da Bahia, com 

um total de entrevistados de 378 pessoas, pode-se observar que o os três grupos de 

medicamentos mais consumidos através da automedicação, seja ela por indicações 

no estabelecimento farmacêutico ou por outros usuários, foram os antibióticos 

(63%), os analgésicos (46%) e os preparados de vitaminas (31%). Através desse 

estudo, podemos observar que desde o século passado a automedicação contra a 

dor é alta e relevante. No tocante aos antibiótiocos, há políticas da ANVISA que 

visam controlar sua venda, logo, sua aquisição nos dias de hoje é mais difícil do que 

no ano da referida pesquisa.    

 Segundo Orueta e colaboradores (2008), as barreiras no acesso ao 

profissional médico também contribuem em aumentar o número de pessoas adeptas 

a prática da automedicação.  

 De acordo com os dados dispostos de estudos anteriores, podemos 

observar que os idosos participantes do presente estudo seguem a mesma 

tendência da automedicação, conforme resultados descritos na tabela abaixo. 

 

Tabela 3 – Resultados da pergunta “Você costuma 
tomar remédios sem consultar um médico?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO NA MAIORIA DAS VEZES 2 28,6 

NA METADE DAS 
VEZESS 

2 28,6 

NA MINORIA DAS VEZES 3 42,9 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 13 28,9 

NA MAIORIA DAS VEZES 18 40,0 

NA METADE DAS VEZES 6 13,3 

NA MINORIA DAS VEZES 8 17,8 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 13 25,0 

NA MAIORIA DAS VEZES 20 38,5 

NA METADE DAS 
VEZESS 

8 15,4 

NA MINORIA DAS VEZES 11 21,2 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
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A terceira pergunta do questionário relacionava se eles faziam uso de algum 

medicamento indicado por outras pessoas e a quarta buscava indicar o inverso, se 

eles indicavam algum medicamento para terceiros. 

Na hora de usar medicamentos indicados por outras pessoas, 3,8% 

apontaram que sempre usam, 3,8% dizem que usam na maioria das vezes, 15,5% 

usam na metade das vezes. 51,9%, maioria dos entrevistados dizem que usam 

medicamentos que foram indicados por outras pessoas na minoria das vezes e 

26,9% afirmam não fazer uso de medicamentos se não forem prescritos pelo 

médico.  

Como resposta da quarta pergunta, conforme é possível observar na tabela 

abaixo, nota-se que 7,7% dos idosos sempre indicam, 19,2%% indicam na maioria 

das vezes e 32,7% indicam na metade das vezes. 28,8% respondeu que indicam 

somente na minoria das vezes 11,5% dizem que nunca indicam medicamentos para 

outras pessoas. Observa-se que a maioria dos que indicam medicamentos são 

mulheres. No momento da entrevista, quando arguidos sobre se indicavam 

medicamentos para outras pessoas, a maioria dizia que somente falava que o 

medicamento usado fez bem para a saúde deles, mas que é de opção individual o 

outro usar dessa informação para fazer o uso do medicamento em citado.  

Quando comparado o estudo em questão com outros estudos sobre o 

padrão da automedicação em idosos, observamos que em Goiânia, por exemplo, 

0,4% responderam que usavam medicamentos indicados por vizinhos, 0,5% por 

balconistas de farmácias e 0,9% por algum familiar. Em outro estudo realizado não 

só com idosos, revelou que a maior parte dos entrevistados, 53,77%,  é influênciado 

por pais e familiares na hora de escolher um fármaco sem prescrição médica. Isso 

confirma a tendência observada nesse estudo, onde os idosos tidos como maiores 

detentores do conhecimento, indicam medicações mas não são tão influênciados por 

terceiros na hora de se automedicar (VITOR et. al., 2008; SANTOS et. al. 2013).  

Observa-se também que a mulher é responsável pela maior indicação dos 

medicamentos. Isso se deve ao fato da sua imagem estar parcialmente ligada ao 

papel de provedora da saúde da familia, um papel tradicionalmente atribuído a elas. 

Onde a mulher excerce o papel de filha-mãe-esposa, devendo zelar pela saúde da 

família e sendo a principal fonte de cuidados, primeiramente procurada pelos outros 
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familiares quando há o início de algum agravo  (ARRAIS et. al. 1997; ORUETA et. 

al., 2008).  

Na cidade de Tubarão (SC), 55,9% dos idosos entrevistados por meio de um 

questionário declarou que são influênciados por amigos, vizinhos ou familiares na 

hora de se automedicar (CASCAES et. al., 2008). 

Em Diamantina – MG – 62% dos idosos usados no estudo são influênciados 

por mídias na hora de escolher um medicamento, 36% por algum amigo ou parente 

(FILHO et. al., 2013). 

 

Tabela 4 – Respostas da pergunta  “ Você faz uso de 
medicamentos indicados por outras pessoas?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO NA MINORIA DAS 
VEZES 

4 57,1 

NUNCA 3 42,9 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 2 4,4 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

2 4,4 

NA METADE DAS 
VEZES 

7 15,6 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

23 51,1 

NUNCA 11 24,4 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 2 3,8 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

2 3,8 

NA METADE DAS 
VEZES 

7 13,5 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

27 51,9 

NUNCA 14 26,9 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 5 – Respostas da pergunta  “ Você indica 
medicamentos que já usou para outras pessoas?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO NA MAIORIA DAS 
VEZES 

3 42,9 

NA METADE DAS 
VEZES 

4 57,1 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 4 8,9 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

7 15,6 

NA METADE DAS 
VEZES 

13 28,9 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

15 33,3 

NUNCA 6 13,3 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 4 7,7 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

10 19,2 

NA METADE DAS 
VEZES 

17 32,7 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

15 28,8 

NUNCA 6 11,5 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 A quinta pergunta questionava as informações que esses pacientes 

obtinham nas consultas médica, se eles tiraram todas as dúvidas sobre os 

medicamentos prescritos sanadas. Dentre os entrevistados, 50% disseram que 

sempre tinham todas as dúvidas sanadas, 11,5% responderam que na maioria das 

vezes tinham todas as dúvidas respondidas, enquanto que 3,8% somente na metade 

das vezes tinham as dúvidas resolvidas, 15,4% na minoria das vezes e 19,2% saiam 

do consultório médico com duvidas.  

 De acordo com uma pesquisa realizada por Caprara e Rodrigues (2004), ao 

observar as consultas médicas realizadas em Fortaleza – Ceará – entre os anos de 

1999-2001, constatou-se que havia, em algumas consultas, uma relação assimétrica 

entre os médicos e os pacientes, onde o médico era o detentor do conhecimento e o 

paciente o não conhecedor. Foi descrito que no início da consulta, a maioria dos 

médicos criavam uma relação empática com o paciente. Porém, alguns problemas 

surgiam, entre eles, os médicos não explicavam de forma compreensiva e clara o 

problema que acometia o paciente, fato ocorrido em 39,1% das 200 consultas 

observadas. Isto pode causar a não adesão do tratamento por parte do paciente e, 
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pode influenciar também na automedicação pelo mesmo. Outro problema também 

foi apontado, como a alta rotatividade dos médicos, o que dificultaria no 

estabelecimento da relação de confiança entre o profissional e o paciente.   

 

Tabela 6 – Respostas da pergunta “ Você pergunta 
sobre remédios para o seu médico?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO SEMPRE 6 85,7 

NUNCA 1 14,3 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 20 44,4 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

6 13,3 

NA METADE DAS 
VEZES 

2 4,4 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

8 17,8 

NUNCA 9 20,0 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 26 50,0 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

6 11,5 

NA METADE DAS 
VEZES 

2 3,8 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

8 15,4 

NUNCA 10 19,2 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
 As perguntas de número 6 e 7 eram sobre as informações obtidas no 

momento da compra dos medicamentos.  

De acordo com a RDC nº 44 de 17 de agosto de 2009, criada pela ANVISA, 

todos os estabelecimento que vende medicamentos deve ter a presença física de 

um Farmacêutico em todo o seu horário de funcionamento. Esse profissional deve 

prestar a Atenção Farmacêutica que é o acesso à informações sobre medicamentos, 

sem sofrer influência das indústrias ou distribuidoras dos mesmos (Código de Ética 

Farmacêutico).  

Em um estudo relizado por Palhano e Diefenthaeler (2010) com 

farmacêutico que atuavam em drogarias da cidade de Erechim, no Rio Grande do 

Sul, sobre a Atenção Farmacêutica, todos afirmaram conhecer o termo porém, 

somente 45,2% desenvolvem essa prática. Observou-se também que em mais de 

50% dos estabelecimentos estudados, o farmacêutico não é o responsável em 
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prestar esclarecimentos e informações sobre o uso dos medicamentos, sendo 

realizado por outros funcionários não capacitados para este tipo de trabalho.  

Dentre os idosos envolvidos no presente estudo, apenas 3,8% declararam 

receber alguma orientação sobre medicamentos quando vai na farmácia para 

comprá-los. 13,5% disseram que recebem informações na maioria das vezes, 5,8% 

recebem na metade das vezes. A maioria declarou não receber informações nunca 

quando vão comprar, totalizando 42,3% e 34,6% alegaram receber informações na 

minoria das vezes. Tal fato pode acarretar problemas na hora da administração dos 

mesmos e colaborar para o adiamento do reestabelecimento da saúde so indivúduo 

(PALHANO e DIEFENTHAELER, 2010). 

No contexto da automedicação de idosos, a orientação farmacêutica, visto 

que este é o profissional competente para realizar a orientação sobre os 

medicamentos que fornece, é fundamental para que o uso de medicamentos seja 

realizado de forma racional (OLIVEIRA et. al., 2012). 

Tabela 7 – Respostas da pergunta “Quando vai 
comprar remédios, você RECEBE alguma orientação 

de algum funcionário na farmácia?”  

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO NA MAIORIA DAS 
VEZES 

3 42,9 

NA METADE DAS 
VEZES 

1 14,3 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

2 28,6 

NUNCA 1 14,3 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 2 4,4 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

4 8,9 

NA METADE DAS 
VEZES 

2 4,4 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

16 35,6 

NUNCA 21 46,7 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 2 3,8 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

7 13,5 

NA METADE DAS 
VEZES 

3 5,8 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

18 34,6 

NUNCA 22 42,3 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
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 No entanto, apenas 26,9% dos idosos entrevistados declararam que sempre 

perguntam sobre medicamentos nas farmácias e drogarias, frente a 46,2% que 

alegaram nunca perguntar por essas informações. 19,2% disseram solicitar 

informações na minoria das vezes e 7,7% na metade das vezes.  

 
Tabela 8 – Respostas da pergunta “Quando vai 

comprar remédios, você PERGUNTA na farmácia 
alguma informação sobre o que está comprando?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO NA MINORIA DAS 
VEZES 

4 57,1 

NUNCA 3 42,9 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 14 31,1 

NA METADE DAS 
VEZES 

4 8,9 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

6 13,3 

NUNCA 21 46,7 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 14 26,9 

NA METADE DAS 
VEZES 

4 7,7 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

10 19,2 

NUNCA 24 46,2 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
A pergunta que segue era a respeito de efeitos indesejados sentidos quando 

algum medicamento é tomado sem a prescrição médica. 7,7% apontam que já 

sentiram algum desconforto ou já tiveram alguma reação ruim em decorrência da 

automedicação. 19,2% já tiveram alguma reação na metade das vezes, 7,7% 

declararam ter sentido algo na minoria das vezes e 65,4% disseram nunca terem 

sentido algum desconforto por se automedicarem. Esses dados, por menores que 

possam parecer, indicam que há riscos diretos na automedicação, e que alguns 

podem não ser sentidos no momento  do uso, porém, podem mascaram e retardar o 

reestabelecimento do estado de saúde do sujeito (BORTOLON et. al., 2008). 

Como o consumo de medicamentos entre os idosos costuma ser alto, sendo 

eles adeptos da polifarmacoterapia, o uso da automedicação pode acarretar em 

efeitos indesejados, podendo ser sentidos em alguma parcela de quem pratica a 
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ingesta de medicamentos sem a orientação de um profissional competente 

(CASCAES et. al., 2008). 

 
Tabela 9 – Respostas da pergunta “ Já teve alguma 
reação inesperada por tomar algum remédio sem ser 

receitado pelo médico?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO NA METADE DAS 
VEZES 

2 28,6 

NUNCA 5 71,4 

Total 7 100,0 

FEMININO NA MAIORIA DAS 
VEZES 

4 8,9 

NA METADE DAS 
VEZES 

8 17,8 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

4 8,9 

NUNCA 29 64,4 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido NA MAIORIA DAS 
VEZES 

4 7,7 

NA METADE DAS 
VEZES 

10 19,2 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

4 7,7 

NUNCA 34 65,4 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
A nona pergunta, conforme tabela abaixo, era se eles procuravam alguma 

informação sobre o que estavam sentindo antes de procurar o serviço médico. 

23,1% dos entrevistados disseram que procuram sim por informações sobre os 

sintomas que estão sentindo antes de procurarem por serviço médico, 13,5% 

disseram que procuram na metade das vezes saber o que estão sentindo antes da 

consulta, 3,8% disseram que procuram na minoria das vezes e 36,5% declararam 

que nunca procuram saber antes da consulta médica sobre o que estão sentindo. 

De acordo com Silvestre e colaboradores (2012), 39 pacientes declararam 

buscar por informações de saúde e doença antes de se consultarem com o médico, 

enquanto 74 pacientes disseram que buscam por informações somente depois de 

terem se consultado com o profissional. Ainda cabe ressaltar que, 55 pessoas usam 

as informações que obtiveram e em 11 casos houve a mudança do tratamento. O 

número total de pessoas entrevistadas nesta pesquisa era de 216 pacientes, na 

cidade de Tubarão, sul do Brasil.  



83 

 

 

Segundo o mesmo autor, 50% dos pacientes estudados usavam a internet 

como fonte de busca de informações sobre saúde e doença. Quanto aos indivíduos 

que não usavam a internet, 17,1% alegou procurar por informações em outras 

fontes, tais como, jornais, revistas ou programas de entretenimento. Não houve 

significância do ponto de vista estatístico se essas informações eram usadas antes 

ou depois das consultas médicas, de acordo com o autor.   

No estudo realizado em Santos – SP, dos 221 pacientes estudados, 163 

declarou que fazem uso da internet na busca por informações sobre medicina e 81% 

desses procuram pela descrição da doença, ainda, 44,2% dos pacientes estudados, 

revelaram que já se sentiram preocupados com a ideia de serem portadores da 

doença que foi encontrada na internet por eles (COELHO et. al., 2013).  

 
Tabela 10 – Resposta da pergunta “Antes de ir ao 

médico, você procura informações sobre os sintomas 
que está sentido?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO SEMPRE 3 42,9 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

1 14,3 

NA METADE DAS 
VEZES 

2 28,6 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

1 14,3 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 9 20,0 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

6 13,3 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

11 24,4 

NUNCA 19 42,2 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 12 23,1 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

7 13,5 

NA METADE DAS 
VEZES 

2 3,8 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

12 23,1 

NUNCA 19 36,5 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 11 – Continuação do complemento da pergunta 9. 

Onde procura? 

livros 1 

familiares/amigos/vizinhos 62 

Internet 4 

outros 
 não procuro 36 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

No estudo aqui realizado, observa-se que a maioria dos idosos (53,8%) não 

possui acesso a internet. Porém, foi comentado durante a entrevista que há o 

acesso na casa dos filhos e netos. 

Segundo uma pesquisa realizada por Verona et. al. (2006), foi aplicado um 

questionário sobre o uso da internet em 32 idosos acima de 60 anos, participantes 

de 3 instituições diferentes que apresentavam atividades voltadas para esse público 

específico no estado de São Paulo. Neste grupo, 65,6% eram do sexo feminino e 

34,4% do sexo masculino. Quando perguntados sobre a dificuldade de usar a 

internet, 9,4% responderam que tinham algum problema de saúde que os impedia 

enquanto 6,2% relataram a falta da banda larga para uso em casa. Este motivo pode 

ser relacionado ao fato de aposentados viverem com uma aposentadoria baixa que 

não possibilitaria a compra de um ponto de acesso ao ciberespaço. Entre os 

problemas de saúde foram relatados problemas de visão. Isso dificultaria também a 

utilização de computadores por estes idosos. 

 
Tabela 12 – Respostas da pergunta 

“Você tem acesso a internet?”  

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO SIM 4 57,1 

NÃO 3 42,9 

Total 7 100,0 

FEMININO SIM 20 44,4 

NÃO 25 55,6 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SIM 24 46,2 

NÃO 28 53,8 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

  
 Dentre o grupo que declarou usar a internet no estudo de Verona et. al. 

(2006), eles foram questionados quanto a finalidade com a qual usam a internet. 
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13,5% declararam que usam para realizar pesquisas, 11,9% usam para diversão e 

10,2% para notícias em geral. Na pesquisa realizada com os idosos da Terceira 

Idade da UENF, 42,3% relataram já terem usado a internet para procurar 

informações sobre medicamentos. Tanto de medicamentos que já estavam fazendo 

uso quanto de novos remédios prescritos pelo médico.  

 Segundo Silvestre e colaboradores (2012), dos 217 pacientes entrevistados 

enquanto aguardavam consultas médicas na cidade de Tubarão, SC, 50% do total 

de entrevistados declararam que já fizeram uso da internet na busca de informações 

sobre saúde e doença. Foi observado também que as mulheres eram as que mais 

consultavam a rede digital na busca de informações sobre saúde e doença.  

 De acordo com Coelho (2013), dos 221 pacientes que fizeram parte do 

estudo, 27% disseram que usam a internet para consultar artigos médico, 

informações sobre prevenção, bulas e notícias e 19,6% usam como bases de busca 

sites pertencentes à indústria farmacêutica.  

Tabela 13 – Respostas da pergunta 
“Você procura informações sobre 

medicamentos na internet?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO SIM 4 57,1 

NÃO 3 42,9 

Total 7 100,0 

FEMININO SIM 18 40,0 

NÃO 27 60,0 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SIM 22 42,3 

NÃO 30 57,7 

Total 52 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

. 
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Tabela 14 – Resposta da pergunta “Com que 
frequência??” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO SEMPRE 2 28,6 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

2 28,6 

NUNCA 3 42,9 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 8 17,8 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

8 17,8 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

6 13,3 

NUNCA 23 51,1 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 10 19,2 

NA MAIORIA DAS 
VEZES 

8 15,4 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

8 15,4 

NUNCA 26 50,0 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

  
 A pergunta de número 13, sobre a necessidade de ajuda na hora de usar a 

internet. Dos entrevistados, 48,1% disseram precisar de ajuda sempre na hora de 

usar o computador, 5,8% disseram que precisam de ajuda na maioria das vezes, 

esse número se repetiu quando disseram necessitar da ajuda na minoria das vezes 

e 40,4% declararam não precisar de ajuda nunca para usar o computador.  

 Segundo os dados obtidos pelo estudo realizado por Verona (2006), 

podemos observar que mesmo havendo certo receio em usar o computador, há um 

interesse em aprender sobre o seu funcionamento e as atividades que podem ser 

desenvolvidas por esta máquina. 

 Segundo Silvestre (2012), 31,5% dos entrevistados relataram pesquisar 

sobre informações de saúde ou doença para familiares. A média de idade de idade 

das pessoas que tinham maior acesso à internet nesse estudo era de 31-45 anos. 
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Tabela 15 – Respostas da pergunta “Você pede ajuda 
para usar a internet?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO SEMPRE 2 28,6 

A MAIORIA DAS VEZES 1 14,3 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

1 14,3 

NUNCA 3 42,9 

Total 7 100,0 

FEMININO SEMPRE 23 51,1 

A MAIORIA DAS VEZES 2 4,4 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

2 4,4 

NUNCA 18 40,0 

Total 45 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido SEMPRE 25 48,1 

A MAIORIA DAS VEZES 3 5,8 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

3 5,8 

NUNCA 21 40,4 

Total 52 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A pergunta 14 foi feita para os idosos que diziam ter acesso a internet. 

Perguntava se eles já haviam utilizado algum medicamento que buscaram por 

informações na internet. 79,2% disseram nunca ter feito uso de algum medicamento 

que procuraram informações exclusiva pela internet, apenas 8,3% disseram já terem 

usado remédios achados na internet na maioria das vezes e 12,5% usaram na 

minoria das vezes. 

Tabela 16 – Respostas da pergunta “Você já fez uso 
de algum medicamento no qual tenha procurado 

informações na internet?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO NUNCA 7 100,0 

FEMININO NA MAIORIA DAS 
VEZES 

2 11,8 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

3 17,6 

NUNCA 12 70,6 

Total 17 100,0 

AMOSTRA TOTAL Frequência Porcentual 

Válido NA MAIORIA DAS 
VEZES 

2 8,3 

NA MINORIA DAS 
VEZES 

3 12,5 

NUNCA 19 79,2 
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Total 24 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

Segundo estudo realizado na cidade de Tubarão, SC, dos 217 indivíduos 

pesquisados, nenhum apontou como totalmente erroneas as informações sobre 

saúde e doença pesquisadas em sites na internet. Do total, 14% declararam achar 

que as informações buscadas estão sempre corretas, 39% disseram que elas não 

estão corretas às vezes e 47% disseram que depende do site onde elas estão 

disponíveis par avaliar se são errôneas ou não as informações (SILVESTRE et. al., 

2012). 

 No estudo realizado com os idosos da UENF, nenhum declarou observar a 

bibliografia e a confiabilidade do site aonde a busca por informações sobre 

medicamentos é feita, seja por eles ou por familiares/amigos.  

 

Tabela 17 – Respostas da pergunta 
“Você procura ver se as  informações 
que estão disponíveis na internet são 

confiáveis?” 

SEXO Frequência Porcentual 

MASCULINO NUNCA 7 100,0 

FEMININO NUNCA 45 100,0 

Fonte: dados da pesquisa. 
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9. Considerações Finais 

Conforme disposto anteriormente, o aumento da expectativa de vida da 

população mundial é uma realidade. Sendo assim, esta parte da população merece 

um olhar especial sobre vários aspectos, especificamente sobre suas tendências de 

consumo de medicamentos e suas condições de saúde. Cada vez mais percebe-se 

que eles estão dispostos a aprender a utilizar as tecnologias e assim como os 

jovens, usufruir dos seus benefícios. Como esta é uma realidade relativamente nova 

para eles, alguns acabam se vislumbrando por este universo conhecido como 

ciberespaço.  

Com o presente estudo, foi possível observar que os idosos participantes 

seguem a tendência da automedicação, assim como nos outros estudos usados 

como base no levantamento de dados do referencial teórico. Cabe destacar que a 

maioria dos idosos deste estudo que utilizam a internet, a usam como fonte de 

dados de informações sobre medicamentos, mesmo que por vezes de forma 

passiva, com a ajuda dos filhos e netos.  

Dentre os idosos que alegaram ter acesso à internet, a maioria procura por 

informações sobre medicamentos. Sendo assim, as informações sobre medicamento 

disponíveis na internet são um fator que potencializam a automedicação. 

Os dados históricos levantados acerca do desenvolvimento da indústria 

farmacêutica no país se confunde, por vezes, com vários momentos políticos vividos, 

e nos mostra que desde sempre ela é influenciadora do consumo de medicamentos, 

com suas propagandas sedutoras e inúmeras usando programas de televisão e 

personalidades na busca de promover o uso de seus produtos. Pudemos observar 

também que este é um ramo industrial onde há circulação de um montante alto de 

dinheiro, onde existe o patrocínio de programas de rádios, televisão, distribuição de 

brindes para o consumidor e há uma participação significativa no financiamento de 

congressos e prêmios voltados exclusivamente para os profissionais prescritores. 

Observou-se também que existem regulamentações que visam diminuir a influência 

das propaganda direcionadas diretamente para os pacientes, uma vez que estes são 

produtos não isentos de risco sanitário, e que problemas advindos do seu uso 

incorreto causam grande impacto na saúde pública. 

Espera-se que o Marco Civil Regulatório da Internet no Brasil, seja uma fator 

que regulamente o uso do ciberespaço. Que sites onde informações não verídicas 
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são divulgadas sejam rastreados para assim, evitar que pessoas façam uso dessa 

inverdade e a apliquem no seu dia-a-dia.  

A educação da população e a promoção do uso racional de medicamentos é 

um papel importante de todos os profissionais da área de saúde, porém, em especial 

do farmacêutico, uma vez que este está em contato direto com o paciente no 

instante da entrega da medicação. Este profissional deve usar como estratégia a 

atenção farmacêutica na busca de reduzir a automedicação da população e 

promover assim o uso racional de medicamentos, em especial nos pacientes idosos, 

já que a maioria deles faz uso de algum medicamento de modo continuado. 
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ANEXO A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO – UENF 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃOEM COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

PPGCL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Eu _____________________________________________________, RG ou CPF 

______________________, endereço: ____________________________ 

_______________________________; Cidade:___________________, estou ciente e declaro 

consentir em participar da pesquisa científica intitulada INFORMAÇÕES DE 
MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO CIBERESPAÇO E SEUS REFLEXOS NA 
AUTOMEDICAÇÃO DE IDOSOS, realizado pela pesquisadora Carolina Crespo Istoe 

RG:33231036X e CPF 12327763789 e sob orientação do Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiro 

de Souza, LEEL - PCGL – CCH- UENF. 

Declaro que fui totalmente esclarecido sobre os objetivos dessa pesquisa que é de analisar 

como as informações de medicamento disponíveis no ciberespaço influenciam na 

automedicação de idosos.  

Sei que minha participação consiste em responder um questionário de forma anônima e 

individual, com a garantia de receber respostas a qualquer pergunta e esclarecimento a 

qualquer dúvida sobre os assuntos relacionados com a pesquisa. Sei também que posso 

interromper a questionário a qualquer momento e abandonar a participação no estudo quando 

quiser.  

Caso você aceite participar desta pesquisa não terá quaisquer gastos materiais e/ou 

financeiros, assim como será assegurado pelos responsáveis total anonimato, isto é, ninguém 

saberá que foi você quem respondeu o questionário buscando assim, respeitar a sua 

integridade física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual. Assim se você 

consentir, aplicaremos os formulários. 

Assim, após ter sido informada sobre a pesquisa, declaro que concordo em participar desse 

estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido, e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

_____________________________________                  _____________________________                                    

Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza                                     Carolina Crespo Istoe                           

Orientador                                                                           Orientanda 

                       Tel: (22) 2734-6164                                        Tel: (22)  3831-4867                                    

E-mail: chmsouza@gmail.com                      Email: carolcistoe@yahoo.com.br 

Campos dos Goytacazes, _____/_____/2014     

  

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de acordo 

em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento, sem 

sofrer qualquer punição. 

Assinatura do Entrevistado _________________________________________ 

(Assinatura) 

mailto:chmsouza@gmail.com
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Questionário 

Prezado(a), 

Este questionário tem o objetivo de coletar dados para 

serem analisados e integrarem uma pesquisa científica para uma 

dissertação de mestrado sobre o uso de medicamentos. Portanto, 

convidamos você a contribuir com algumas informações de suma 

importância, para o sucesso desta pesquisa. O sigilo de suas 

informações será mantido. Não é necessária a sua identificação. 

Por favor, responda as perguntas de forma sincera e cuidadosa. 

  

Sexo: (  ) feminino  (   ) masculino    

Idade: (   ) até 54 anos  

           (   ) 55 – 60 anos  

           (   ) 61 – 66 anos 

           (   ) 67 – 72 anos  

           (   ) 73 – 78 anos 

           (   ) acima de 78 anos 

Escolaridade:  
(   ) ensino fundamental  incompleto 
(   ) ensino fundamental  completo 
(   ) ensino médio incompleto             
(   ) ensino médio completo            
(   ) superior incompleto       
(   ) superior completo             

1)     Você faz uso contínuo de algum remédio? 

(   )   Sim 

(   )   Não 

2)     Você costuma tomar remédios sem consultar um médico? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

3)     Você faz uso de medicamentos indicados por outras 

pessoas? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

 

4)     Você indica medicamentos que já usou para outras 

pessoas? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

5)     Você pergunta sobre remédios para o seu médico? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 
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(    ) Não sei/prefiro não opinar 

 

6)      Quando vai comprar remédios, você RECEBE alguma 

orientação de algum funcionário na farmácia?  

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

 

7)      Quando vai comprar remédios, você PERGUNTA na 

farmácia alguma informação sobre o que está comprando? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

8)  Já teve alguma reação inesperada por tomar algum remédio 

sem ser receitado pelo médico? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

9) Antes de ir ao médico, você procura informações sobre os 

sintomas que está sentido? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

Onde procura? (  ) livros  (  ) familiares/amigos/vizinhos                                  

(    ) internet    (    )outros    (   ) não procuro 

10) Você tem acesso a internet?  

(   ) Sim         (   ) Não  

11) Você procura informações sobre medicamentos na 

internet? 

(   ) Sim         (   ) Não 

12) Com que frequência?? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

 

13) Você pede ajuda para usar a internet? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 
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(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

14)     Você já fez uso de algum medicamento no qual tenha 

procurado informações na internet? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

15)  Você procura ver se as  informações que estão disponíveis 

na internet são confiáveis? 

(    ) Sempre 

(    ) Na maioria das vezes 

(    ) Na metade das vezes 

(    ) Na minoria das vezes/poucas vezes 

(    ) Nunca 

(    ) Não sei/prefiro não opinar 

 

Obrigada!! 
 


