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RESUMO 

A população brasileira tem sofrido diversas mudanças no seu perfil de saúde e isso é 

decorrente do aumento das doenças crônicas e do envelhecimento da população. O 

profissional farmacêutico tem um importante papel na atenção primária a saúde, pois 

visa buscar maneiras de propor mudanças de estilo de vida e de garantir uma 

farmacoterapia racional, voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Dessa forma, o presente trabalho visa traçar o perfil de saúde de estudantes 

universitários. Para isso, foram incluídos 51 ingressantes do curso de farmácia 

acompanhados durante 3 semestres. Os mesmos passaram por uma avaliação clínica 

feita por meio de anamnese farmacêutica, exames laboratoriais e prestação de 

atenção farmacêutica. Ao final do estudo, foi observado que 73% dos estudantes 

fazem uso de bebidas alcoólicas, 22% fazem uso de cigarro e a mesma porcentagem, 

de narguilé, 49% não praticam atividade física, 43% não consideram sua alimentação 

saudável, 34% utilizam medicamento de uso contínuo e 88% fazem uso de 

automedicação; 24% já usaram alguma droga ilícita sendo que 14% são usuários de 

alguma droga. No decorrer do estudo foram propostas as mudanças de estilo de vida 

e realizados encaminhamentos para outros profissionais, de modo a garantir o 

acompanhamento farmacoterapêutico e clínico dos alunos. Com isso, foi possível 

traçar o perfil de saúde dos alunos, através de estudos de casos, e prestar uma 

atenção farmacêutica individual, obtendo-se resultados positivos conforme a adesão 

dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Qualidade de vida; Atenção primária; Atenção farmacêutica. 



ABSTRACT  

 

Brazilians have been facing many changes in their health profile. That is a result of the 

increase of chronic diseases as well as of population’s age-related issues. The 

pharmacist has an important rule as a professional who focus on health, searching for 

ways to suggest a new lifestyle as well as a rational pharmacotherapy which aims a 

higher quality of life. For this, 51 pharmacy course enrollees were enrolled for 3 

semesters. They underwent a clinical evaluation made through pharmaceutical 

anamnesis, laboratory tests and pharmaceutical care. At the end of the study, it was 

observed that 73% of students use alcoholic beverages, 22% use cigarettes and the 

same percentage of narghile, 49% do not practice physical activity, 43% do not 

consider their eating healthy, 34% use continuous use medication and 88% use self-

medication; 24% have used any illicit drugs and 14% are users of some drugs. During 

the study, lifestyle changes were proposed and referrals were made to other 

professionals, in order to guarantee the pharmacotherapeutic and clinical follow-up of 

the students.With this, it was possible to trace the health profile of the students through 

case studies and provide an individual pharmaceutical attention, obtaining positive 

results according to students' adherence. 
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1. INTRODUÇÃO  

Qualidade de vida (QV) é um termo que abrange muitos significados, refletindo 

conhecimentos, experiências e valores individuais e coletivos. Pode ser considerada 

qualidade de vida, o grau de satisfação que é encontrado no conjunto da vida familiar, 

amorosa, social e ambiental, e aquilo que a sociedade considera como padrão de 

conforto e bem-estar (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

Moacyr Roberto Cucê Nobre (1995) define qualidade de vida como uma 

sensação íntima de conforto, bem-estar ou felicidade no desempenho de funções 

físicas, intelectuais e psíquicas dentro da realidade da sua família, do seu trabalho e 

dos valores da comunidade à qual pertence. Uma maneira de avaliar de forma mais 

completa o impacto da doença e o tratamento dos pacientes, é através de 

questionários de QV. Estes, devem ter boa capacidade de identificar a doença e as 

mudanças decorrentes do respectivo tratamento, sejam elas benéficas ou não 

(NOBRE, 1995). 

A população brasileira tem sofrido mudanças em suas necessidades de saúde, 

por conta das mudanças demográficas observadas no País, como envelhecimento da 

população e aumento de condições crônicas. Esse aumento das condições crônicas 

é ocasionado pela maior presença de doenças crônico-degenerativas, pela maior 

sobrevida de pessoas portadoras de outras doenças e pelo aumento da 

morbimortalidade por causas externas. Tudo isso caracteriza um quadro 

epidemiológico muito complexo, que exige mudanças e melhoramentos no Sistema 

Único de Saúde (SUS) (LAVRAS, 2011). 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem o problema de 

saúde de maior magnitude, é mais prevalente na população mais pobre e em grupos 

vulneráveis. Segundo o Ministério da Saúde, em 2007, a taxa de mortalidade por 

DCNT no Brasil foi de 540 óbitos por 100 mil habitantes. Na última década, essa taxa 

aumentou para diabetes e câncer, porém, em relação às doenças do aparelho 

circulatório e às doenças respiratórias, houve uma redução de 20% nessa taxa, cuja 

causa pode ser a expansão da atenção básica, (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A atenção básica é o conjunto de ações de saúde que engloba tanto o indivíduo 

quanto o coletivo, e tem como objetivo a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos 

e a manutenção da saúde. E, por ter como foco o indivíduo como um todo, busca 
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produzir uma atenção integral, seguindo o princípio de integralidade do SUS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; BRASIL, 1990).  

Existem diversos fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento 

dessas DCNTs, classificados em modificáveis e não modificáveis. Alguns dos fatores 

modificáveis são hipertensão arterial, diabetes mellitus, sedentarismo, tabagismo, 

ingestão de grande quantidade de álcool, obesidade, colesterol elevado e estresse. 

Por outro lado, os não modificáveis são idade, hereditariedade, sexo e etnia 

(CASADO; VIANNA; THULER, 2009). 

  Nos últimos anos, o Brasil tem organizado ações com o objetivo de estruturar 

um sistema de vigilância específico para essas doenças crônicas, visando conhecer 

melhor seus fatores de risco, sua distribuição e magnitude, a fim de apoiar as políticas 

públicas de promoção de saúde. A Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi 

aprovada no ano de 2006, dá prioridade às ações e medidas não farmacológicas que 

envolvem promoção de alimentação saudável, atividade física, prevenção ao uso do 

tabaco e álcool, inclusive com transferência de recursos a estados e municípios para 

a implantação dessas ações de uma forma intersetorial e integrada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). 

As redes de atenção à saúde visam garantir o cuidado com o paciente. Elas 

são formadas por unidades de saúde, por pontos de atenção e apoio diagnóstico e 

terapêutico. Ou seja, são uma rede de organizações que se esforçam para prestar 

serviços de saúde para uma população definida, prestando conta dos resultados 

clínicos, econômicos e do estado de saúde dos indivíduos a que servem (LAVRAS, 

2011). 

Dentro da atenção à saúde, o profissional farmacêutico tem importante papel 

na Atenção Farmacêutica, onde o profissional interage diretamente com o usuário, 

realizando atividades que visam promover o uso racional de medicamentos e otimizar 

a farmacoterapia para que haja uma melhora na qualidade de vida dos pacientes. 

Para isso, conta com educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensação, 

atendimento, avaliação de resultados e seguimento farmacoterapêutico. Vale lembrar 

que a Atenção Farmacêutica exige obrigatoriamente o registro sistemático de todas 

as atividades (BOVO; WISNIEWSKI; MORSKEI, 2009; BRASIL, 2013).  

As atividades citadas, que podem ser realizadas por esse profissional incluem 

a monitorização da pressão arterial, da glicemia capilar e da temperatura corporal, 

para que ele avalie possíveis alterações e informe ao usuário que procure um médico, 
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a fim de que este faça a devida intervenção medicamentosa, pois o farmacêutico não 

é autorizado a usar dos resultados dos serviços farmacêuticos como fonte de 

diagnóstico (BRASIL, 2009). 

A farmacoterapia racional, por sua vez, é muito importante pois, uma vez que 

nenhuma substância farmacologicamente ativa é inócua ao organismo, a 

farmacoterapia irracional, como a automedicação, pode levar a prejuízos à saúde, 

tanto individual como coletiva.  Entende-se por automedicação, quando o paciente 

presta uma auto atenção à sua saúde, consumindo medicamentos que ele mesmo 

escolheu usar, ou que foram indicados por pessoas não habilitadas como amigos ou 

familiares, com o objetivo de aliviar sintomas, sem ter havido prescrição médica 

(SOUSA; SILVA; NETO, 2008). 

O uso irracional de medicamentos é um problema muito complexo que 

necessita de diferentes intervenções e ações para que se consiga controlar. Por outro 

lado, quando o paciente recebe instruções adequadas sobre o medicamento 

apropriado em doses certas, pode-se dizer que houve uso racional de medicamentos 

(SOUSA; SILVA; NETO, 2008). 

O profissional farmacêutico, infelizmente, ainda é muito desvalorizado em 

diversas regiões do Brasil, por isso a busca pelo seu espaço dentro da farmácia é 

grande. Ele é o profissional capacitado para prestar assistência farmacêutica, 

conscientizando o paciente que se os medicamentos forem utilizados na dose certa, 

no horário certo, pelo período certo e sob prescrição médica, propiciam alívio para os 

sintomas apresentados (SOUSA; SILVA; NETO, 2008). 

Baseado nisso o presente trabalho faz parte de um projeto da Universidade que 

avalia o estado de saúde dos estudantes de farmácia durante toda a graduação. Para 

isso, os alunos são submetidos a uma entrevista inicial/anamnese, assim que 

ingressam no curso. Essa anamnese tem o intuito de coletar informações sobre estilo 

de vida, se praticam atividade física, se alimentam-se adequadamente, se fumam ou 

bebem; e informações com relação aos medicamentos utilizados por eles. Além da 

anamnese, os alunos realizam coleta de sangue e urina para realização de exames 

laboratoriais.  

Após esse primeiro contato com os estudantes, um estudo é feito em cima de cada 

caso para que possíveis intervenções possam ser passadas a eles. E então, depois 

de seis meses, novos exames são realizados e um novo encontro com eles é marcado 

para que haja um devido acompanhamento farmacoterapêutico.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos Gerais 

Definir o perfil de saúde de alunos ingressantes do curso de Farmácia, prestar 

atenção primária à saúde e acompanhar a evolução clínica dos mesmos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Realizar anamnese e avaliação de parâmetros clínicos dos calouros do curso 

de farmácia; 

• Realização exames bioquímicos e hematológicos; 

• Prestar a atenção primária através de ações que promovam atitudes mais 

saudáveis, mudança de estilo de vida, prática de exercícios físicos, etc. 

• Prestar atenção farmacêutica aos estudantes. 

• Promover o uso racional de medicamentos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Delineamento do estudo 

Foi realizado um estudo, que pertence ao programa MackVida, projeto este que 

tem como objetivo cuidar da saúde dos alunos da Universidade. O estudo foi feito com 

alunos de três semestre diferentes do curso de Farmácia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Os mesmos serão acompanhados por um período de 4 

anos, a cada 6 meses. Para os novos alunos ingressantes, após assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a pesquisa teve início com uma 

anamnese, aferição de pressão arterial, medida de massa corpórea e altura. 

(Apêndice I). Em um segundo encontro, os alunos foram previamente informados que 

deveriam estar em jejum, para que fossem coletados sangue venoso e urina. Essa 

coleta foi feita por profissional responsável no Laboratório de Análises Clínicas da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 A urina foi imediatamente processada para realização do exame de urina tipo 

I e o sangue foi utilizado para a quantificação plasmática de ácido úrico, creatinina, 

glicose, ureia, colesterol e suas frações (HDL, LDL e triglicérides).  

Esses alunos passaram por uma atenção farmacêutica, onde foram indicadas 

medidas educacionais e intervenções, e serão acompanhados por um período de 4 

anos, a cada 6 meses, para que sejam verificadas possíveis alterações no perfil de 

saúde do estudante.  

 

3.2. Aspectos Éticos 

O projeto foi elaborado em abril de 2017 e submetido ao Comitê de Ética 

através do site da Plataforma Brasil e aprovado com o número de CAAE 

69154417.5.0000.5511. Os sujeitos foram informados sobre a confidencialidade e 

anonimato da pesquisa, dos procedimentos, tais como o preenchimento do formulário 

e da coleta de material biológico e tiveram total liberdade para decidir se aceitavam 

as condições, ficando cientes que caso houvesse a não aceitação não lhes traria 

nenhum prejuízo. Os alunos selecionados para a pesquisa foram voluntários e 

tomaram ciência da mesma antes do início, por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 



16 
 

 

3.3. Critérios de inclusão e exclusão 

 

3.3.1. Inclusão 

No presente estudo estão incluídos 14 voluntários do estudo inicial, começado 

em Agosto de 2017, 20 voluntários ingressantes em fevereiro de 2018, e 17 novos 

estudantes que entraram para o curso em Agosto de 2018. Foram incluídos 

voluntários de ambos os sexos e idade acima de 18 anos. 

 

3.3.2. Exclusão 

Aqueles que não se encaixaram no critério acima foram excluídos do estudo. 

Os menores de idade que tinham interesse em participar do projeto anotavam a data 

de nascimento e quando completaram 18 anos eram contatados para participação. 

 

3.4. Avaliação clínica 

Os alunos que aceitaram fazer parte do estudo e assinaram o TCLE, passaram 

por uma entrevista inicial, (anamnese), onde foram realizadas aferição de pressão 

arterial, medida de massa corpórea e altura (Apêndice I). Em um segundo encontro, 

os alunos foram previamente informados que deveriam estar em jejum, para que 

fossem coletados sangue venoso e urina.  

Esses alunos passaram por uma atenção farmacêutica, onde foram indicadas 

medidas educacionais e intervenções, e serão acompanhados por um período de 4 

anos, a cada 6 meses, para que sejam verificadas possíveis alterações no perfil de 

saúde do estudante.  

O hábito tabagista foi avaliado e foi utilizado o questionário de Fagestrom para 

verificar o grau de dependência do usuário.  

O Índice de massa corporal (IMC) foi calculado após a obtenção dos valores da 

massa corporal e da altura dos estudantes, através do quociente massa 

corporal/altura². A massa corporal foi obtida em balança digital e é expressa em 

quilogramas (kg) e a altura foi determinada em um estadiômetro com precisão de 

0,1cm, sendo expressa em metros (m). 

Também se realizou aferição da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica 

(PAD) utilizando um esfigmomanômetro digital. Essa aferição foi feita em duplicata 

com intervalo de 5 minutos entre elas. Estes resultados são expressos na Tabela 1. 
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Tabela 1- Valores de referência para pressão arterial 
 

Classificação 

Pressão Arterial Sistólica 

(mmHg) 

Pressão Arterial Diastólica 

(mmHg) 

Normal <120 <80 

Pré-hipertensão 121-139 81-89 

Hipertensão estágio 1 140-159 90-99 

Hipertensão estágio 2 160-179 100-109 

Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica 

isolada 
≥140 

<90 

Fonte: 7ª Diretriz Brasileira de hipertensão, 2016 

3.5. Atenção farmacêutica  

 Após o questionário baseado no Método Dader de Seguimento 

Farmacoterapêutico (APÊNDICE I) ser feito, ou seja, após o preenchimento do Estado 

de Situação do paciente, foi realizada uma Fase de Estudo, onde o problema de saúde 

do indivíduo foi estudado, avaliando-se a farmacoterapia dele, para que possíveis 

alterações pudessem ser feitas a fim de melhorar os efeitos dos medicamentos, 

reduzir efeitos adversos e melhorar a aceitação do indivíduo com relação ao 

medicamento.  

Então, depois do estudo de cada situação, os alunos passaram por uma 

consulta farmacêutica com a finalidade de receberem informações quanto aos efeitos 

farmacológicos e toxicológicos dos medicamentos, além de informações referentes 

aos possíveis efeitos adversos, interações medicamentosas, posologia e 

contraindicações. No caso em que houve necessidade de intervenção na dose ou de 

qualquer medicamento, o voluntário foi orientado a procurar atendimento médico. 

O retorno desses pacientes será descrito posteriormente. 

 

3.6. Parte experimental e exames laboratoriais 

Os voluntários realizaram coleta de sangue venoso, após jejum de oito horas, 

para avaliação de parâmetros hematológicos e quantificação plasmática de ácido 

úrico, creatinina, glicose, ureia, colesterol e suas frações (HDL, LDL e triglicérides). O 

sangue foi coletado sob supervisão do farmacêutico responsável pelo Laboratório de 

Análises Clínicas da Universidade, Murilo Vicente Correa, com auxílio de um canhão 
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e agulha em tubo a vácuo com gel separador de fases e ativador de coagulação, para 

a posterior análise de marcadores de função renal e hepática no soro sanguíneo.  Os 

tubos foram identificados com as iniciais de cada estudante, com o número de 

identificação e com a hora da coleta.  

Após a coleta, as amostras foram centrifugadas a 3 000 rpm durante 10 minutos 

na centrífuga refrigerada Quimis® - Q222RM. Ao término do processo, o soro foi 

transferido para um criotubo sendo desprezada a parte celular. As amostras de soro 

foram utilizadas para as determinações bioquímicas. 

No mesmo laboratório, os alunos também coletaram urina para realização do 

exame de urina tipo I. Para tal, os alunos foram informados que deveriam ficar pelo 

menos duas horas sem micção antes da coleta e que o primeiro jato da urina deveria 

ser desprezado. 

Os tubos coletores foram devidamente etiquetados, da mesma maneira que os 

tubos da coleta de sangue.  

 

3.6.1. Determinação da concentração de glicose plasmática 

Princípio do teste: 

                     HK 

Glicose + ATP         Glicose-6-Fosfato + ADP 

 

                                              G6P-DH 

Glicose-6-Fosfato + NAD ֗ ֗        Gluconato-6-P + NADH + H֗ 

Enzimas: Hexoquinase (HK) e Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6P-DH). 

O valor de referência para glicemia em jejum em adultos é de 70-115mg/dL. 

(DIALAB, 2018a). 

 

3.6.2. Determinação de HDL 

Princípio do teste: 

Colesterol HDL Direto Dialab é um método homogêneo para a medição de 

HDL-colesterol sem etapas de centrifugação. Os anticorpos contra lipoproteínas 

humanas formam complexos antígeno-anticorpo com LDL, VLDL e quilomícrons, de 

modo que apenas o colesterol HDL é determinado seletivamente por uma medição 

enzimática do colesterol. 
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                               Anticorpos Anti-Humanos ᵝ-lipoproteína 

LDL, VLDL, Quilomícrons                          Complexos antígeno anticorpo + HDL  

 

                                     CHE & CHO 

HDL-Colesterol + H₂O +O₂                      Colesten-3-on + ácido graxo + H₂O₂ 

                                                       POD 

H₂O₂ + F-DAOS + 4-Aminoantipirina                 complexo colorido azul + H₂O 

Enzimas: Colinesterase (CHE), Colina Oxidase (CHO) e Peroxidase (POD). 

O valor de referência é >35 mg/dL. (DIALAB, 2018b). 

 

3.6.3. Determinação de LDL 

Princípio do teste: 

Num primeiro passo, o LDL é protegido de forma seletiva, enquanto as 

lipoproteínas não -LDL são pré-processadas enzimaticamente. Numa segunda etapa, 

LDL é liberada e LDL-colesterol determinado seletivamente em uma cor produzindo 

reação enzimática. O valor de referência é <130mg/dL (DIALAB, 2018c.). 

3.6.4. Determinação de Colesterol total 

Determinação de colesterol após a quebra enzimática e oxidação. O indicador 

é a Quinoneimina que é gerada a partir de 4-aminoantipirina e do fenol através do 

peróxido de hidrogênio sob a ação catalítica da peroxidase (reação de Trinder). 

                               CHE 

Colesterol Ester + H₂O               Colesterol + ácidos graxos 

                                                 POD 

2 H₂O₂ + Fenol + 4 Aminoantipirina                  Quinoneimina + 4 H₂O 

A intensidade da cor rosa/vermelho é proporcional a concentração de colesterol 

na amostra. 

O valor de referência é <200mg/dL (DIALAB, 2018d.) 

 

3.6.5. Determinação de Triglicérides plasmático 

Determinação de colesterol após a quebra enzimática e oxidação. O indicador 

é a quinoneimina que é gerada a partir de 4-aminoantipirina e do fenol através do 

peróxido de hidrogênio sob a ação catalítica da peroxidase (reação de Trinder). 

                            CHE 

Colesterol Ester + H₂O             Colesterol + ácidos graxos 
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                                                   POD 

2 H₂O₂ + Fenol + 4 Aminoantipirina                  Quinoneimina + 4 H₂O 

A intensidade da cor rosa/vermelho é proporcional a concentração de colesterol 

na amostra. 

O valor de referência é <200mg/dL (DIALAB, 2018e). 

 

3.6.6. Determinação de Ácido Úrico 

O ácido úrico é oxidado para alantoína pela uricase. O peróxido de hidrogénio 

gerado reage com 4- aminoantipirina (4-AAP) e ácido 2,4,6-tribromo-3- 

hidroxibenzóico (TBHBA) a quinoneimina. 

 

                                  Uricase 

Ácido Úrico + 2H₂O + O₂                   Alantoína + CO₂ + H₂O₂ 

                                  POD 

TBHBA + 4-AAP + H₂O₂                  Quinoneimina + 2 H₂O + HBr 

 

O valor de referência é de 2,6-6,0 mg/dL em mulheres e de 3,5-7,2 mg/dL em 

homens (DIALAB, 2018f). 

 

3.6.7. Hemograma 

O hemograma foi realizado por equipamento automatizado Humacount – Human e a 

contagem diferencial foi realizada pelo farmacêutico responsável pelo laboratório de 

Análises Clínicas (LAC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que forneceu os 

seguintes valores de referência para o exame de hemograma completo que estão 

citados na Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2- Valores de referência para o exame de hemograma completo. 
 

Série Leucocitária Valores Normais em Adultos/mm³ 

  

Leucócitos 4000-1100 

Neutrófilos 1800-8000 (45-73%) 

Bastonetes 

 

0-660 (0-6%) 
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Série Leucocitária 

Eosinófilos 

Valores Normais em Adultos/mm³ 

0-550(0-5%) 
 

Basófilos 0-200 (0-2%) 

Linfócito Típico 800-4400 (20-40%) 

Linfócito Atípico 0-330 (0-3%) 

Monócito 80-1100 (2-10%) 

  

Série Eritrocitária 
 

Eritrócitos 4,0-5,8 

Hemoglobina 12,0-16,5 

Hematócrito 37,0-50,0 

VCM 80-96 

HCM 26-33 

CHCM 32-36 

  

Plaqueta 130-400 

Fonte: LAC, 2018. 

 

3.6.8. Exame de Urina tipo I 

Com as amostras de urina, foram feitos exames físicos, químicos e de 

sedimento. No exame físico foram verificados volume, cor, aspecto e densidade; para 

o exame químico verificou-se densidade, pH, leucócito, sangue, nitrito, corpos 

cetônicos, bilirrubina, urobilinogênio, proteína e glicose; para a realização do exame 

microscópico de sedimento, foi utilizada câmara de Neubauer e os elementos que 

foram verificados foram: cilindros, células, cristais, muco, hemácias e leucócitos. Os 

testes químicos de urina Tipo I foram realizados de acordo com o kit da marca 

Labtest®. Foi realizada a contagem de leucócitos e hemácias nos quatro quadrantes 

laterais em objetiva de 40, aumento de 400x e o número de células contadas foi 

multiplicado por 250 para correção e expressão do resultado em número de células 

por mL. Para células, cilindros e cristais foram contados 5 campos no mesmo aumento 

e foi realizada a média por campos, expressando os resultados em forma 

semiquantitava ausente, moderada abundante. 
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Os valores de referência para o exame de urina, levando em consideração a 

análise físico – química, química e sedimento são: 

• Densidade: 1.001 a 1.035 mOsm/litro  

• pH: de 5,5 a 6,5  

• Glicose: Inferior a 0,3g/L 

• Corpos cetônicos: Negativo, traços, 1 +, 2 + e 3 +;  

• Pigmentos biliares: Negativo, traços, 1 +, 2 + e 3 +; 

• Urobilinogênio: Inferior a 1mg/dL 

• Proteína: Inferior a 0,1g/L; 

• Nitrito: Negativo ou positivo; 

• Hb: Negativo, traços, 1 +, 2 + e 3 +; 

• Leucócitos: Negativo, traços, 1 +, 2 + e 3 +; 

• Ácido ascórbico: Negativo; 

• Células epiteliais: Ausentes, raras, moderadas e numerosas; 

• Muco: Ausente ou presente; 

• Cristais: Ausentes, raras, moderadas e numerosas; 

• Leucócitos: Até 10.000/mL; 

• Hemácias: Até 5.000/mL; 

• Cilindros: Ausente ou presente; 

• Bacteriúria: Ausentes, raras, moderadas e numerosas; 

• Levedura: Ausente ou presente  

 

3.7. Controle de Qualidade 

Como controle interno de qualidade para realização das determinações 

bioquímicas foi utilizado o Diacon®. As quantificações dos mesmos foram realizadas 

em duplicata sendo então seus respectivos resultados analisados conforme preconiza 

o fabricante. Desta forma, foi confirmada a exatidão da metodologia. O controle de 

qualidade foi quantificado em duplicata para todas as análises sendo utilizada a média 

das duplicatas correspondentes para cada um dos testes. Não foram aceitas 

diferenças maiores que 10% entre os dois resultados obtidos entre as amostras, o que 

confirmaram que os resultados destes estavam precisos. 
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3.8. Descarte de material biológico 

O material biológico foi descartado de acordo com a resolução da ANVISA RDC 

nº 306, de 07 de dezembro de 2004 (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA, 2004).  

 

3.9. Retorno dos pacientes e medidas de intervenção 

Como dito anteriormente, após avaliação dos resultados laboratoriais, foram 

propostas algumas medidas aos indivíduos estudados. 

Aqueles que tiveram valores alterados, ou seja, fora dos valores de referência, 

foram orientados a procurarem atendimento médico. 

Com relação a farmacoterapia, os pacientes foram orientados quanto ao modo 

correto de uso, para evitar que aconteçam eventos negativos relacionados aos 

medicamentos. Além disso, quando houve necessidade de intervir no medicamento 

usado, foi orientado que o estudante procurasse um médico para avaliar melhor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Análise das Anamneses 

Foram incluídos no presente trabalho, três turmas de alunos da graduação de 

farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Os resultados serão divididos conforme o semestre em que cada turma 

ingressou na Universidade. 

No presente momento, os alunos que entraram em Agosto de 2017 estão no 

terceiro semestre. Os que entraram em Fevereiro de 2018, estão no segundo 

semestre e os que entraram em Agosto de 2018, no primeiro semestre. 

Dos alunos do terceiro semestre, 14 foram incluídos no trabalho. Dos 

estudantes do segundo, 20 foram incluídos. Do primeiro, 17 alunos foram incluídos. 

Porém, nas tabelas a seguir, algumas vezes esse n é menor devido ao fato de alguns 

alunos não terem respondido o item em questão. 

Fica evidente que a turma do 2 semestre teve maior adesão isso se deve ao 

fato de ser uma turma de início de ano e, portanto, há um maior número de alunos 

ingressantes apesar do número de vagas ser o mesmo. 

Abaixo estão as características demográficas da amostra estudada. 

 

Tabela 3- Distribuição das características demográficas estudadas nos indivíduos. 
 

Característica 

1º 

Semestre 
 

2º 

Semestre 
 

3º 

Semestre 
 

Todos 
 

 
Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Gênero n=17 
 

n=20 
 

n=14 
 

n=51 
 

Masculino 3 18 4 20 1 7 8 16 

Feminino 14 82 16 80 13 93 43 84 

         

Idade n=17 
 

n=20 
 

n=14 
 

n=51 
 

18 8 47 13 65 7 50 28 55 

19 7 41 4 20 5 36 16 31 

20 1 6 2 10 
  

3 6 

21 
  

1 5 1 7 2 4 
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Característica 

1º 

Semestre  

2º 

Semestre  

3º 

Semestre  Todos  

 Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Idade n=17  n=20  n=14  n=51  

23 
    

1 7 1 2 

30 1 6 
    

1 2 

         

Etnia n=17 
 

n= 19 
 

n=14 
   

Branco 13 76 13 68 11 79 37 
 

Pardo 
  

3 16 2 14 5 
 

Oriental 3 18 2 11 1 7 6 
 

Indígena 
  

1 5 
  

1 
 

Negro 1 6 
    

1 
 

 

Pode-se observar que houve predominância de alunos do sexo feminino, 82% 

do primeiro semestre, 80% do segundo e 93% do terceiro; e de alunos com 18 anos, 

47% do primeiro semestre, 65% do segundo e 50% do terceiro. Com relação a etnia, 

observa-se a maioria da população estudada era branca 76% dos calouros, 68% dos 

alunos da segunda etapa e 79% da terceira, seguida de orientais e pardos. 

A Tabela 4 demonstra resultados das medidas antropométricas e clínicas tais 

como massa corpórea, altura e Índice de massa corpórea (IMC), pressão arterial 

sistólica (PAS), diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC) e massa corpórea. 

Tabela 4- Parâmetros antropométricos e clínicos dos 51 indivíduos. 
 

Variáveis 1º Semestre 2º Semestre 3º Semestre 

    
Massa corpórea (kg) 58± 9 63±15 72 ± 18 

Altura (m) 1,60 ± 0,08 1,68 ± 0,09 1,69 ± 0,07 

IMC (kg/m²) 22,52 ± 3,67 22,1 ± 3,6 25,2 ± 5,5 

PAS (mmHg) 113 ±14 116± 11 119 ±14 

PAD (mmHg) 72 ±12 71 ±7 68 ± 5 

FC (bat/min) 78 ± 7 76 ± 12 80 ± 10 

Resultados expressos em média ±desvio padrão 
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Verificou-se que a média dos Índices de Massa Corpórea dos alunos do terceiro 

semestre está acima dos valores de referência, que é de 18,5 a 24,9 kg/m², porém 

dos alunos dos dois primeiros semestres, está normal. Esse dado é importante já que 

as doenças crônicas, que tem crescido de forma significante, estão muito relacionadas 

com a obesidade e até mesmo com o sobrepeso, uma vez que, a gordura abdominal 

é um dos grandes fatores que contribuem para doenças cardiovasculares (CASADO; 

VIANNA; THULER, 2009). E, para que esses dados sejam monitorados, a massa 

corpórea dos alunos é medida a cada seis meses, para que sejam observadas as 

possíveis mudanças. 

Verificou-se que os níveis pressóricos médios, tanto diastólico quanto sistólico, 

encontram-se dentro dos valores recomentados pela Sociedade Brasileira de 

Hipertensão, já que o valor ótimo de pressão arterial, é abaixo de 120/80mmHg 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).  

Além do sobrepeso, outros fatores de risco para doenças crônicas como diabetes 

mellitus e hipertensão arterial, são importantes, a saber: tabagismo, sedentarismo, 

consumo de bebidas alcoólicas e alimentação inadequada (INCA, 2017). Por essa 

razão, os alunos foram submetidos a perguntas que avaliassem a frequência desses 

fatores de risco no meio deles, como mostra a Tabela 5. 

 

 

Tabela 5- Distribuição dos fatores individuais para o estabelecimento das DCNT. 
 

       

 
1º Semestre 

 
2º Semestre 

 
3º Semestre 

 
Total 

 

 
Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Consumo de 

bebida alcoólica n=17 
 

n=20 
 

n=14 
 

n=51 
 

Nunca 3 18 8 40 2 14 13 25 

Raramente 10 59 10 50 6 43 26 51 

Frequentement

e 4 23 2 10 6 43 12 24 
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 1º Semestre  2º Semestre  3º Semestre  Total  

 Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Alimentação 

Saudável n=17 
 

n=20 
 

n=14 
 

n=51 
 

Não 7 41 6 30 9 64 22 43 

Sim 10 59 14 70 5 36 29 57 

         
Atividade Física n=17 

 
n=20 

 
n=14 

 
n=51 

 
Não 9 53 10 50 6 43 25 49 

Sim 8 47 10 50 8 57 26 51 

         

Atividade Física 

(Classificação) n=8 
 

n=10 
 

n=8 
 

n=26 
 

Somente 

aeróbico 0 0 2 20 2 25 4 16 

Somente 

anaeróbico 2 25 2 20 1 12 5 19 

Anaeróbico e 

aeróbico 6 75 6 60 5 63 17 65 

 

Verifica-se que dos 51 alunos, 12 fazem uso frequente de bebidas alcoólicas, 

26 raramente, 22 não consideram ter uma alimentação saudável, e 25 não praticam 

nenhuma atividade física. É importante observar que, com relação ao consumo 

frequente de bebidas alcoólicas e a alimentação inadequada, os alunos do terceiro 

semestre foram os que tiveram maior predominância. Isso coincide com a fase que 

estão passando, pois com a rotina de faculdade, muitas vezes a alimentação deixa de 

ser prioridade e eles acabam comendo mais junk food nos intervalos de aulas, além 

de frequentarem mais festas da Universidade, por isso o consumo de álcool tende a 

aumentar durante o curso  (SILVA; TUCCI, 2016) 

Mas esses resultados são preocupantes, porque segundo o Instituto Nacional de 

Câncer, as DCNT, que estão relacionadas com sedentarismo e alimentação 

inadequada respondem por 63% de todas as mortes, sendo que 80% dessas mortes 

ocorrem em países de média e baixa renda, como é o caso do Brasil. O tabaco, por 
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exemplo, responde por 30% de todos os casos de câncer globalmente (INCA, 2017). 

Além disso, como observado na Tabela 6, dos 51 alunos, 11 possuem hábito 

tabagista. 

Tabela 6- Avaliação do hábito tabagista dos indivíduos. 
 

Característica 
1º 

Semestre  

2º 
Semestre  

3º 
Semestre  Total  

 Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Fuma         

Não 14 82 17 85 9 64 40 78 

Sim 3 18 3 15 5 36 11 22 

         

Idade em que 
começou a fumar         

16 1 33 1 33   2 18 

17 1 33   3 60 4 36 

18 1 33 1 33 1 20 3 27 

19   1 33   1 9 

20     1 20 1 9 
 

 

O tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo. Cerca de 6 

milhões de pessoas morrem, devido ao uso de tabaco, por ano (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2017) sendo que 50% dessas mortes poderiam ser 

evitadas se o vício fosse cessado. E o risco de infarto agudo do miocárdio é cinco 

vezes maior em indivíduos com menos de 50 anos, fumantes, do que em não 

fumantes (I DIRETRIZ BRASILEIRA DE PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR, 2013). 

É importante ressaltar, que os efeitos deletérios do uso de cigarro, são maiores 

em mulheres, havendo uma relação entre o metabolismo da nicotina e o uso de 

contraceptivos orais, uma vez que a associação dos dois aumenta o risco de doenças 

tromboembolísticas, baseado na ação pró-coagulante dos anticoncepcionais. (I 

DIRETRIZ BRASILEIRA DE PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR, 2013). E foi possível 

verificar que dos 11 alunos que fumam cigarro, 8 são mulheres, e destas, 5 fazem uso 

de anticoncepcionais.   

No estudo, observa-se que o terceiro semestre é o que apresenta maior número 

de fumantes (36%). Existem diversas atitudes que influenciam um indivíduo a fumar e 
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entre elas podemos citar: a pressão social que jovens e adolescentes sofrem, 

influência de amigos e familiares, idade, desempenho escolar insuficientes, 

depressão, experiências traumáticas, e falsa concepção. Essa falsa concepção ocorre 

porque o indivíduo subestima a frequência com que irá fumar, ele sempre acredita que 

com ele vai ser diferente e não irá viciar (I DIRETRIZ BRASILEIRA DE PREVENÇÃO 

CARDIOVASCULAR, 2013) 

Além disso pode-se observar que dentre todos os fumantes dos três semestres, 

a maioria começou a fumar com 17 anos (36%), seguido dos que começaram com 18 

anos (27%), idade em que os indivíduos e seus amigos entram para a faculdade e 

começam a frequentar ambientes onde a essa pressão social aumenta. 

O grau de dependência dos alunos estudados foi analisado através do teste de 

Fagestrom, e a partir dele pode-se observar que todos os fumantes dos três semestres 

possuem grau de dependência muito baixo, uma vez que o resultado do teste variou 

de 0 a 2, que indica fraca nicotino-dependência e leves sintomas de Síndrome de 

Abstinência (BARROS, 2008)  

Os alunos também informaram se fazem uso ou não de Narguilé, conforme a 

Tabela 7. 

Tabela 7- Avaliação do hábito de uso do Narguilé. 
 

Característica 
1º 

Semestre  

2º 
Semestre  

3º 
Semestre  Total  

 Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 
Fuma Narguilé         

Não 9 69 16 89 9 64 34 76 
Sim 4 31 2 11 5 36 11 24 

         

Característica         

Menos de uma 4 100 1 50 2 25 7 70 
Uma vez     1 25 1 10 

De uma a duas 
vezes   1 50 1 50 2 20 

         

Utiliza por 
quanto tempo         

Meia hora 3 75 1 50 2 50 6 60 
Uma hora 1 25 1 50 2 50 4 40 

 

Verifica-se que 24% dos alunos fuma narguilé. A maioria afirmou consumir 

raramente (91%), ou seja, menos de uma vez na semana, e o tempo de uso que 60% 
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deles disse usar é por meia hora, sendo que os outros 40% utilizam por uma hora, o 

que está de acordo com a literatura, que diz que o  Narguilé apresenta como 

característica o padrão de uso diferenciado, pois é considerado um passatempo para 

grupos de amigos e da família e geralmente os usuários o consomem por cerca de 

uma hora (INCA, 2017). 

Ainda não é sabido se o uso de narguilé causa tanta dependência quanto o 

cigarro, mas é certo que apresenta muitos efeitos prejudiciais sobre o sistema 

respiratório, cardiovascular, cavidade bucal e dentes. Isso, devido a diversos 

compostos tóxicos e cancerígenos presentes no tabaco para narguilé. E um dos 

problemas sérios, é decorrente do carvão, que contribui para altos níveis de monóxido 

de carbono (CO), que leva à síncope nos usuários, uma vez que compromete o 

transporte de oxigênio para os tecidos (INCA, 2017). 

Os estudantes também foram entrevistados com relação a frequência em que 

realizam exames de sangue. Para as mulheres, foi perguntado com que frequência 

realizam exame de Papanicolau, Mamografia e Ultrassom das mamas, como pode ser 

observado na tabela abaixo. 

 

 

Tabela 8- Frequência da realização de exames de sangue, Papanicolau, 
mamografia e ultrassom das mamas. 

 

Característica 

1º 

Semestre 
 

2º 

Semestre 
 

3º 

Semestre 
 

Todos 
 

 
Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Exame de 

sangue n=17 
 

n=20 
 

n=14 
 

n=51 
 

Menos de um 

mês 2 12 2 10 2 14 6 12 

Há um mês 1 6 
  

1 7 2 4 

Há mais de 

dois meses 2 12 1 5 2 14 5 10 

Há mais de 

três meses 2 12 7 35 2 14 11 22 
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Característica 

1º 

Semestre  

2º 

Semestre  

3º 

Semestre  Todos  

 Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Exame de 

sangue n=17  n=20  n=14  n=51  

Há mais de 

seis meses 4 23 4 20 5 36 13 25 

Há mais de 

doze meses 6 35 6 30 2 14 14 27 

         

Papanicolau n=14 
 

n=16 
 

n=13 
 

n=43 
 

A cada quatro 

meses - - - - 1 8 1 2 

A cada seis 

meses 1 7 1 6 1 8 3 7 

A cada ano 4 29 1 6 7 54 12 28 

Realizou só 

uma vez 1 7 6 38 - - 7 17 

Nunca 

realizou 7 50 8 50 4 30 19 44 

A cada dois 

anos 1 7 - - - - 1 2 

         

Mamografia 

ou US das 

mamas n=14 
 

n=16 
 

n=13 
 

n=43 
 

A cada seis 

meses 1 7 1 6 1 8 3 7 

A cada um 

ano 5 36 5 31 3 23 13 30 

Mais de um 

ano 1 7 1 6 1 8 3 7 
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Característica 

1º 

Semestre  

2º 

Semestre  

3º 

Semestre  Todos  

 Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Mamografia 

ou US das 

mamas n=14  n=16  n=13  n=43  

Nunca 

realizou 4 29 7 44 8 61 19 44 

Realizou só 

uma vez 3 21 2 13 - - 5 12 

 

Ao observar a frequência com que os alunos realizam exame de sangue, pode-

se notar que houve predominância dos indivíduos que o realizaram há mais de doze 

meses (27%), seguido daqueles que o realizaram pela última vez há mais de seis 

meses (25%). Esse valor é de chamar a atenção, pois os exames de sangue, que 

incluem hemograma e exame bioquímico, são capazes de detectar doenças, 

monitorar a evolução das doenças e controlar e ajustar o uso de medicamentos e, por 

isso, devem ser realizados pelo menos uma vez ao ano. 

Com relação ao exame de Papanicolaou, 50% das mulheres do primeiro e 50% 

do segundo semestre nunca realizaram. Esse valor é seguido daquelas que 

realizaram só uma vez, para as do segundo semestre (37,50%) e das que realizam a 

cada ano (28,57%) para as do primeiro semestre. As mulheres do terceiro, em sua 

maioria, realizam o exame a cada ano (53,85%). 

Por fim, tanto para as mulheres do segundo quanto do terceiro semestre, houve 

predominância daquelas que nunca realizaram Mamografia ou Ultrassom das mamas 

(43,75% e 61,54% respectivamente). Mas entre as do primeiro, a maior porcentagem 

está entre as que realizam a cada ano (35,71%). 

Segundo o Ministério da Saúde, o exame citopatológico de Papanicolaou, 

estratégia para detecção precoce de câncer de colo de útero, deve ser realizado em 

mulheres com idade entre 25 e 60 anos ou nas que já tenham tido atividade sexual, 

independentemente da idade, com periodicidade de uma vez por ano. Caso o exame 

de dois anos consecutivos seja negativo, podem realizar a cada três anos 

(SECRETARIA DA SAÚDE, 2002). 
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Outra questão analisada neste estudo, foi se os indivíduos fazem uso de 

protetor solar e qual fator de proteção utilizado, o que pode ser verificado abaixo que 

mais da metade deles não utilizam (53%). Apenas para os calouros a frequência foi 

maior do que utilizam (53%). E o fator de proteção mais utilizado é o 30 (42%).  

 

Tabela 9- Frequência do uso de protetor solar. 
. 

Característica 

1º 

Semestre 
 

2º 

Semestre 
 

3º 

Semestre 
 

Todos 
 

 
Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Uso de 

protetor 

solar n=17 
 

n=20 
 

n=14 
 

n=51 
 

Não 8 47 11 55 8 57 27 53 

Sim 9 53 9 45 6 43 24 47 

         

FPS n=9 
 

n=9 
 

n=6 
 

n=24 
 

30 4 44 3 33 3 50 10 42 

50 2 22 4 44 - - 6 25 

Mais de 50            3       33            2       22           3      50          8      33 

 

A radiação solar, apesar de trazer uma série de benefícios, também pode 

causar prejuízos à saúde, quando em excesso. Ela é o fator ambiental mais importante 

no aparecimento de câncer de pele e do envelhecimento precoce, pois pode estimular 

a produção de melanina, mas também pode levar a graves inflamações e queimações, 

além de poder levar a mutações genéticas (FLOR; DAVOLOS; CORREA, 2007. 

TOFETTI; OLIVEIRA, 2006).  

O Fator de proteção solar (FPS)  dos protetores, é um índice que indica o tempo 

em minutos que uma pessoa pode ficar exposta ao sol, mais precisamente à radiação 

UVB, sem causar prejuízos a sua pele  (SILVA et al., 2009). Ele é quantificado pela 

razão entre a dose mínima necessária pera causar eritema na pele protegida, pela 

dose mínima necessária para causar eritema na pele desprotegida, ou seja, se uma 

pessoa utiliza o fator 30, significa que a exposição solar que provoca eritema em sua 
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pele é 30 vezes maior do que a exposição em situações onde não está protegida. Mas 

essa proteção só é garantida se for aplicada a quantidade recomendada, que é de 

2mg/cm², pois caso contrário, a pele não estará protegida pelo tempo que o 

determinado FPS indica proteger (ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA, 

2011). 

Entretanto, é difícil afirmar quanto tempo uma pessoa pode ficar exposta ao sol 

sem ter que repassar o protetor solar, pois o tempo necessário para causar eritema 

depende de fatores como o índice ultravioleta do dia e da região, o horário do dia e a 

resposta eritematogênica individual (ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA, 

2011).   

Os indivíduos foram questionados sobre o local onde armazenam os medicamentos 

em suas casas. Os resultados estão apresentados separadamente na Tabela 10 e a 

Figura 1 mostra a classificação do somatório de todos os alunos. 

 

Tabela 10- Local de armazenamento de medicamentos. 
 

Local de 

Armazenamento 1º Semestre 
 

2º Semestre 
 

3º Semestre 
 

 
Frequência % Frequência % Frequência % 

 
n=17 

 
n=20 

 
n=14 

 
Armário do Quarto 9 53 10 50 3 21 

Armário da Cozinha 5 29 8 40 6 43 

Banheiro 3 18 1 5 2 14 

Bolsa - - - - 2 14 

Espalhados pela casa - - - - 1 8 

Armário da sala - - 1 5 - - 
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Figura 1- Local de armazenamento dos medicamentos, expressos em porcentagem 
(%). 

 

A Figura 1 mostra o resultado de todos os alunos estudados, onde observa-se 

que o armário do quarto foi o local mais utilizado para armazenar medicamentos, pois 

43% dos alunos o utilizam para esse fim, sendo o lugar predominante para os alunos 

do primeiro e do segundo semestre. Já a cozinha, que foi o segundo local mais 

utilizado pelos alunos no geral, 37%, foi o local predominante para os alunos do 

terceiro semestre, o que não é um bom indicador, pois é sabido que diversos fatores 

extrínsecos ou ambientais como umidade, luz e temperatura influenciam na 

estabilidade de medicamentos, por isso a cozinha nem o banheiro e a bolsa são 

lugares ideias para essa finalidade, uma vez que nesses ambientes há muita 

variedade de temperatura e umidade, podendo prejudicar a estabilidade dos 

medicamentos  (MEIRELLES, 2014). 

Deixar os medicamentos espalhados pela casa também não é a melhor opção, 

principalmente em casa onde há crianças pequenas que podem acabar ingerindo-os. 

Por essa razão, seria importante orientar os alunos a lerem a bula dos medicamentos 

para saber onde cada um é melhor conservado.  

Sobre o descarte de medicamentos vencidos ou que não estão mais em uso, a 

Tabela 11 e a Figura 2 mostram que a maioria dos alunos, dos três semestres fazem 

o descarte no lixo comum. O segundo lugar mais utilizado para isso foi o posto de 

saúde, mas esse dado reflete apenas a resposta do primeiro e terceiro semestre, pois 

do segundo ninguém descarta em posto de saúde. Farmácia foi o terceiro local mais 

utilizado e, por último, o vaso sanitário, onde apenas um aluno respondeu descartar 

nesse local. Vale ressaltar que nem todos os 51 alunos descartam medicamentos, 

alguns deles não sabem informar onde os familiares fazem o descarte.  
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Tabela 11- Local onde descartam medicamentos. 
 

Local de Descarte 1º Semestre 
 

2º Semestre 
 

3º Semestre 
 

 
Frequência % Frequência % Frequência % 

 
n= 14 

 
n= 13 

 
n= 12 

 
Lixo Comum 10 72 12 92 11 92 

Posto de Saúde 2 14 - - 2 18 

Farmácia 1 7 1 8 - - 

Vaso Sanitário 1 7 - - - - 

 

 

Figura 2- Classificação de descarte de medicamentos, expressos em porcentagem 
(%). 

 

 

Esses dados condizem com a literatura, que diz que grande parte da população 

descarta sobras de medicamentos no lixo comum ou na rede pública de esgoto. No 

Brasil, o volume de resíduos medicamentosos a domicílio varia de 4,1 mil e 13,8 mil 

toneladas por ano (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010). 

O grande problema disso é que o descarte de medicamentos expirados, 

quando feito de modo inadequado, pode causar problemas sociais e ambientais, como 

intoxicação acidental, impacto na qualidade da água, impacto negativo sobre a vida 

aquática, abuso intencional de drogas e efeitos deletérios sobre a saúde pública 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010). 
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O Conselho Federal de Farmácia, recomenda que para evitar esses problemas, 

a população deve comprar a quantidade suficiente para o tratamento, orientando-se 

adequadamente com o farmacêutico. E quando precisar descartar, que procure um 

posto de coleta. Algumas farmácias, drogarias, postos de saúde e hospitais prestam 

esse serviço.  

A Tabela 12 mostra o percentual de indivíduos que fazem uso de 

medicamentos sob prescrição médica. 

 

Tabela 12- Frequência do uso de medicamentos prescritos utilizados pelos 
indivíduos. 

 

Característica 

1º 

Semestre 
 

2º 

Semestre 
 

3º 

Semestre 
 

Todos 
 

 
Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Usa 

medicamentos n=17 
 

n=20 
 

n=14 
 

n=51 
 

Não 7 41 8 40 2 14 17 33 

Sim 10 59 12 60 12 86 34 67 

         

Quantidade 

de 

medicamentos 

prescritos n=10 
 

n=12 
 

n=12 
 

n=34 
 

Um 10 100 6 50 5 42 21 62 

Dois - - 5 42 3 25 8 23 

Três - - - - 3 25 3 9 

Seis - - 1 8 - - 1 3 

Sete - - - - 1 8 1 3 

 

Dos 51 alunos entrevistados, 34 disseram fazer uso regular de medicamentos, 

sendo que 100% dos alunos do primeiro semestre utilizam um só. Dos outros 

semestres, um aluno utiliza seis medicamentos e outro, sete. Ou seja, a quantidade 

de indivíduos polimedicados é pouca, mas ainda assim é se atentar, uma vez que os 
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medicamentos são a principal causa de intoxicação humana. Isso pode ser influência 

da má fiscalização do comércio e da propaganda de medicamentos no Brasil, que 

juntamente com a facilidade na compra, acaba levando ao alto consumo de 

medicamentos, que muitas vezes nem são indicados ou recomendados para o 

indivíduo em questão. (JORNAL DO SENADO, 2004).  

A Tabela 13 e a Figura 3 mostram as classes terapêuticas (BULÁRIO, 2018)  

utilizadas pelos estudantes analisados, juntamente com a porcentagem utilizada de 

cada uma dessas classes. 

Tabela 13- Classes terapêuticas utilizadas. 
  

Classe Terapêutica 1º Semestre  2º Semestre  3º Semestre  

 Frequência % Frequência % Frequência % 

 n=24  n=16  n=11  
Hormônio 6 25 8 50 9 82 

Antidepressivo 2 8 2 13 1 9 

Antihistamínico 2 8 1 6 1 9 

Anti-inflamatório 2 8 1 6   

Relaxante Muscular 2 8     

Analgésico 3 13     

Psicoanaléptico 1 4 1 6   

Antibiótico 1 4 1 6   

Antiácido 2 8     

Antiespasmódico 1 4     

Corticoide nasal 1 4     

Antiasmático  1 4     

Retinoide   1 6   

Hipoglicemiante oral   1 6   

 

Pode-se verificar que a classe de medicamento mais utilizada pelos três 

semestres é o hormônio, com 45%, sendo que desses, 91% são anticoncepcionais. 

Seguido de antidepressivo, com 10%, anti-histamínico com 8% e anti-inflamatório e 

analgésico com 6%. As demais classes com percentual de 4% ou menos. Esse dado 

está de acordo com o que a literatura diz, que algumas das classes terapêuticas mais 

utilizadas pela população são os anticoncepcionais, os anti-inflamatórios e 

analgésicos. Também está de acordo, porque a grande maioria da população estuada 

é do sexo feminino e o uso de anticoncepcionais tem crescido acentuadamente ao 

longo dos anos. Em 2006, uma pesquisa mostrou que das mulheres estudadas, entre 
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15 e 44 anos de idade, 80,6% utilizava contraceptivo oral (LUBIANCA; 

WANNMACHER, 2011).  

A Figura 3 mostra os resultados citados para as três turmas. 

 

Figura 3- Percentual das classes terapêuticas utilizadas 
 

 

 

A Figura 4 descreve a finalidade com que os indivíduos utilizam os 

medicamentos. 
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Figura 4- Finalidade dos medicamentos prescritos utilizados, expressos em 
porcentagem (%). 

 

 

 

As maiores finalidades dos medicamentos usados são para evitar a concepção 

(28%), regular menstruação (22%), diminuir cólicas menstruais (19%), dor de cabeça 

e alergia (12%). Vale notar que o somatório das porcentagens não equivale a 100 

porque uma pessoa faz uso de medicação para mais de uma finalidade. 

A figura a seguir mostra quais são os medicamentos, segundo suas classes 

terapêuticas. 
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Figura 5- Fármacos utilizados de cada classe terapêutica. 
 

 

 

A Tabela 14 indica se os indivíduos que fazem uso contínuo de medicamentos 

sentem alguma reação estranha que pode ser relacionada ao medicamento. A 

pergunta feita a eles foi se notam algo estranho relacionado ao medicamento. 

Classe terapêutica Quantidade Fármaco

Hormônio 9

Acetato de nomegestrol + estradiol; 

acetato de ciproterona + etinilestradiol; 

dienogeste; desogestrel + etinilestradiol; 

Gestodeno + Etinilestradiol; 

etinilestradiol + acetato de ciproterona; 

drospirenona + etinilestradiol; Enantato 

de Testosterona; Levotiroxina sódica

Anti-histamínico 4
Loratadina; cloridrato de fexofenadina; 

maleato de dexclorfeniramina; Bilastina

Psicoanaléptico 4

Cloridrato de metilfenidato; dimesilato 

de lisdexanfetamina; Selegilina; oxalato 

de escitalopram

Anti-inflamatório 3
Ibuprofeno; ácido acetilsalicílico; 

Nimesulida

Antiespasmódico 2

Butilbrometro de escopolamina + 

dipirona sódica; cloridrato de papaverina 

+ dipirona monoidratada + extrato fluído 

de Atropa belladona Linné

Antidepressivo 2 Fluoxetina; sertralina

Antibiótico 2
Sulfametoxazol + Trimetoprima; 

amoxicilina

Analgésico 2
Dipirona monoidratada; Succinato de 

sumatriptana

Antidiabético oral 1 Cloridrato de Metformina

Antiasmático 1 Montelucaste sódico

Corticoide nasal 1 Budesonida

Antiácido 1 Dexlansoprazol

Retinoide 1 Isotretinoína

Relaxante Muscular 1
Dipirona monoidratada + citrato de 

orfenadrina + cafeína anidra
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Tabela 14- Aparecimento de sintomas que podem ser Reação Adversa. 

 

 

Uma das alunas do segundo semestre comentou que no início do tratamento 

com a Fluoxetina, sentia insônia e enjoo, mas que no momento da anamnese esses 

sintomas já haviam passado. Então foi explicado para ela que essas eram reações 

comuns que o medicamento podia causar e que se persistissem por muito tempo, 

causando incômodo, ela deveria comentar com o médico (ANVISA, 2016a). 

A outra aluna, também do segundo semestre, que utiliza o medicamento 

Dimesilato de Lisdexanfetamina, também queixou-se de náuseas, e o que foi passado 

para ela foi a mesma explicação, que era uma reação adversa comum do 

medicamento, mas que se causasse muito incomodo, ela deveria conversar com o 

médico para avaliar a possibilidade de trocar a medicação (ANVISA, 2016b). 

Com relação aos estudantes do terceiro semestre, duas relataram sentir reação 

adversa do anticoncepcional, sendo uma, inchaço e a outra, enjoo. As duas reações 

estão previstas nas bulas dos anticoncepcionais, mas o enjoo, por ser mais incomodo, 

deve ser relatado ao médico (ANVISA, 2015a). 

Outra aluna queixa-se de enxaqueca, dizendo ser decorrente da medicação. 

Ela utiliza anticoncepcional, Sumax® e Ibuprofeno. O Ibuprofeno pode provocar dores 

de cabeça, então ela foi recomendada a procurar um médico, pois se ela trata 

enxaqueca com o Sumax®, não pode tomar um medicamento que piore quadro 

(ANVISA, 2015b). Por fim, um estudante disse sentir perda de apetite com o uso de 

Ritalina®, sendo explicado que, segundo a bula, é uma reação comum, mas 

Características 1º Semestre 
 

2º 

Semestre 
 

3º 

Semestre 
 

Todos 

 

 

 
Frequência % Frequência % Frequência % 

Frequênci

a 

 

% 

 
n=10 

 
n=11 

 
n=12 

 
n= 33  

 

Não 10 

1

0

0 10 

90,9

1 8 

66,

67 28 

 

85 

Sim 0 0 1 9,09 4 

33,

33 5 

 

15 
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transitória, sendo, portanto, importante procurar o médico caso persista o sintoma 

(ANVISA, 2015c). 

Outra questão importante que foi levantada é com relação ao uso de 

automedicação. A tabela abaixo mostra que nas três turmas, a porcentagem de alunos 

que se automedicam é muito alta, todas acima de 80%, sendo a porcentagem de 

automedicação de todo os alunos, 88%. 

 

Tabela 15- Utilização de automedicação 

 

Característica 

1º 

Semestre 
 

2º 

Semestre 
 

3º 

Semestre 
 

Todos 
 

 
Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Automedicação n= 17 
 

n=19 
 

n=14 
 

n=50 
 

Não 2 12 2 11 2 14 6 12 

Sim 15 88 17 89 12 86 44 88 

 

 A automedicação ocorre quando um indivíduo decide usar algum medicamento 

sem prescrição nem orientação médica. É um ato perigoso para a saúde, pois nenhum 

medicamento é inócuo ao organismo. Seu uso indevido pode provocar consequências 

como resistência bacteriana, reações alérgicas, dependência e até marcarar ou 

encobrir doenças (ANGELUCCI, M; et. al, 2004). 

 

Tabela 16- Classificação dos medicamentos utilizados como automedicação. 
 

Características 

1º 

Semestre 
 

2º 

Semestre 
 

3º 

Semestre 
 

Todos 
 

 
Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Todos 

medicamentos 

são MIPs n=15 
 

n=16 
 

n=12 
 

n=43 
 

Não 1 7 2 13 4 33 7 16 

Sim 14 93 14 87 8 67 36 84 
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Verifica-se que o 3º semestre foi o que mais afirmou utilizar medicamentos não 

isentos de prescrição (MIP) como automedicação (33%), o que indica uma falha no 

sistema de fiscalização da venda desses medicamentos.  Dentre os motivos que 

levam os indivíduos a se automedicarem estão dor de cabeça, febre, diarreia, dor 

muscular, resfriado, gripe, dor de garganta e vômito, dado este que está de acordo 

com a literatura que diz que as classes terapêuticas mais utilizadas na pratica da 

automedicação são os analgésicos, relaxantes musculares e anti-inflamatórios 

(ARRAIS et al., 2016). 

Foram realizados exames laboratoriais. A Tabela 17 e 18 expressam os 

resultados bioquímicos. 

 

Tabela 17- Resultados laboratoriais dos alunos ao entrarem na faculdade. 
 

Exames 

Resultados 1º 

Semestre 

Resultados 2º 

Semestre 

Resultados 3º 

Semestre Todos 

HDL 62,33 ±13,14 55,05 ±12,90 45,33 ±10,00 54,89± 13,36 

LDL 94,20 ±25,32 90,55 ±33,01 105,75 ±24,69 95,82± 28,58 

VLDL 18,33 ±6,10 14,50 ±5,87 15,67± 8,84 16,09± 6,89 

Colesterol total 174,87 ±32,38 160,11± 41,24 166,75 ±28,46 166,80 ± 35,12 

Triglicérides 91,27 ±30,29 72,55 ±29,65 78,41 ±44,61 80,35± 34,57 

Ácido Úrico 4,31 ±1,11 4,22 ±1,40 4,28 ±0,86 4,27 ± 1,16 

Ureia 29,80 ±7,08 27,67 ±8,60 - 28,64 ± 7,90 

Glicose 85,13± 5,57 78,89 ±5,14 83,00 ±6,35 82,07 ± 6,14 

Resultados expressos em média e desvio padrão (DP). 

 

Os alunos do terceiro semestre realizaram os exames laboratoriais ao entrarem 

na faculdade e seis meses depois. A Tabela 18 mostra os resultados nos dois 

períodos. 

É possível observar que o segundo semestre é o que apresentou o melhor perfil 

lipídico. A média do HDL, apesar de ser a menor dos três semestres, está conforme o 

valor de referência que é > 35mg/dl.  E com relação as demais frações, LDL, VLDL, 

colesterol total e triglicérides, foi a turma que teve os menores valores. Não só com 

relação ao perfil lipídico, mas esse mesmo semestre teve menores valores de ácido 

úrico, ureia e glicose, também.  
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 Nota-se, também, que a primeiro semestre foi o que apresentou os maiores 

valores, com exceção do LDL, que a maior média foi do terceiro semestre. Entretanto, 

as médias de todos os parâmetros analisados se encontram dentro dos valores de 

referência estipulados pela DIALAB, como já foram citados anteriormente. 

 

Tabela 18- Resultados laboratoriais dos alunos do terceiro semestre com intervalo 
de seis meses. 

 

Exames Resultados da primeira avaliação 

Resultados da segunda 

avaliação 

HDL 45,33± 10,00 63,00± 12,80 

LDL 105,75 ±24,69 85,63 ±34,32 

VLDL 15,67± 8,85 17,00 ±9,91 

Colesterol Total 166,75± 28,46 165,63 ±49,02 

Triglicérides 78,42± 44,61 84,25± 49,29 

Ácido Úrico 4,28 ±0,86 4,54 ±0,92 

Ureia - 28,88± 6,20 

Glicose 83,00 ±6,35 84,88 ±8,32 

Resultados expressos em média e desvio padrão (DP). 

 

A partir da tabela 18, pode-se verificar que depois de seis meses, a média das 

frações lipídicas HDL, LDL, e colesterol total, dos alunos do terceiro semestre, teve 

uma tendência a diminuição. Por outro lado, a média de VLDL, triglicérides, ácido úrico 

e glicose, teve uma tendência ao aumento. No semestre em que esses alunos 

entraram para a faculdade, não houve determinação plasmática de ureia, por esse 

motivo o campo da tabela está em branco.  

Apesar das diferenças de alguns parâmetros, todos continuam dentro dos 

valores de referência. 

As próximas tabelas expressam os resultados do hemograma dos indivíduos. 
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Tabela 19- Avaliação do perfil hematológico dos alunos ao entrarem na faculdade. 
 

Exames 

Resultados 1º 

Semestre 

Resultados 2º 

Semestre 

Resultados 3º 

Semestre Todos 

Eritrócitos 

(milhões/mm³) 4,65 ±0,44 4,76± 0,60 4,33 ±0,15 4,57 ± 0,45 

Hemoglobina (g/dL) 13,47 ±0,86 13,29 ±1,01 12,99 ±1,33 13,28± 1,05 

Hematócrito (%) 39,50 ±2,50 39,47 ±3,92 38,40 ±2,82 39,17 ± 3,01 

VCM (fL) 85,36± 5,46 84,60 ±4,65 88,70± 4,97 86,12 ± 5,23 

HCM (pg) 29,17± 2,20 28,54 ±1,95 29,97 ±2,45 29,22± 2,21 

CHCM (g/dL) 34,09 ±0,62 33,70 ±1,04 33,71 ±1,11 33,86 ± 0,91 

RDW (%) 12,79±0,27 12,81 ±0,42 12,81± 0,40 12,8 ± 0,35 

Leucócitos (mil/mm³) 6777,33± 1362,37 7118,90 ±1351,02 6537,00 ±939,74 6808,26± 237,59 

Neutrófilos (%) 53,00 ±12,25 58,20 ±15,65 56,00 ±10,96 55,26± 12,77 

Bastonetes (%) 0,00 ±0,00 0,60± 0,52 0,00 ±0,00 0,17± 0,38 

Segmentados (%) 53,07± 12,25 57,70 ±15,69 55,60 ±10,96 55,11 ± 12,75 

Eosinófilos (%) 3,93 ±4,92 3,50 ±4,33 1,30 ±1,06 3,06 ± 4,06 

Basófilos (%) 0,33± 0,49 0,20 ±0,42 0,40 ±0.52 0,31± 0,47 

Linfócito Típico (%) 38,47± 8,68 35,20 ±13,45 36,90 ±10,54 37,09± 10,49 

Linfócito Atípico (%) 0,00± 0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 

Monócitos (%) 4, 20±2,46 2,80 ±2,90 5,80 ±2,20 4,26 ±1,55 

Plaquetas (mil/mm³) 298,36 ±58,04 312,86 ±65,87 321,60 ±84,66 309,14 ±67,73 

Resultados expressos em média e desvio padrão (DP) 

A Tabela 19, como pode-se comparar com os valores de referência citados 

anteriormente, mostra que tanto a série eritrocitária, quanto a leucocitária e os valores 

de plaquetas, estão dentro dos valores de referência.  

 

Tabela 20- Avaliação do perfil hematológico dos alunos do terceiro semestre com 
intervalo de seis meses. 

 

Exames Resultados da primeira avaliação Resultados da segunda avaliação 

Eritrócitos (milhões/mm³) 4,33 ±0,15 4,29 ± 0,32 

Hemoglobina (g/dL) 12,99 ±1,33 12,76 ±1,4 
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Exames Resultados da primeira avaliação Resultados da segunda avaliação 

Hematócrito (%) 38,40 ± 2,82 37,34 ± 4,06 

VCM (fL) 88,70 ± 4,97 87,00 ± 4,54 

HCM (pg) 29,97 ± 2,45 29,70 ±1,51 

CHCM (g/dL) 33,71 ±1,11 34,13 ± 0,80 

RDW (%) 12,81 ±0,40 12,84 ±0,46 

Leucócitos (mil/mm³) 6537,00 ±939,74 6681,25 ± 1957,79 

Neutrófilos (%) 55,60 ± 10,96 55,00 ± 7,45 

Bastonetes (%) 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 

Segmentados (%) 55,60 ± 10,96 55,00 ±7,45 

Eosinófilos (%) 1,30 ±1,06 2,50 ± 2,51 

Basófilos (%) 0,40 ± 0,52 0,25 ± 0,46 

Linfócito Típico (%) 36,90 ± 10,54 39,13 ± 5,84 

Linfócito Atípico (%) 0,00 ±0,00 0,00 ±0,00 

Monócitos (%) 5,80 ± 2,20 3,13 ±1,55 

Plaquetas (mil/mm³) 321,60 ± 84,66 326,88 ± 92,13 

Resultados expressos em média e desvio padrão (DP). 

 

 Assim como a comparação do exame bioquímico dos alunos do terceiro 

semestre indicaram algumas mudanças depois de seis meses, o hemograma deles 

também apresentou algumas mudanças, por exemplo, índices como Volume 

Corpuscular Médio (VCM) e Hemoglobina Corpuscular Média (HCM) diminuíam, já a 

Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM), aumentou. Porém, todas 

essas mudanças foram muito sutis e nenhuma levou a sair do valor de referência, mas 

continuam indicando normocromia e normocitose.  

Apesar das alterações apresentas, tanto para o exame bioquímico quanto para 

o hemograma, serem mínimas, demonstram a importância de se continuar realizando 

os exames, com o intuito de traçar e acompanhar o perfil de saúde dos alunos, 

analisando se as alterações continuam sem importância clínica ou não. Pois se não 

continuarem, medidas de intervenção serão propostas aos alunos cujos resultados 

pioraram, a fim de obterem uma melhora no quadro de saúde deles, porque apesar 

das tabelas mostrarem a média dos resultados, foi realizado o atendimento individual, 

onde cada caso e resultado foram analisados separadamente. 
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4.2. Resumo dos casos 

 Todos os alunos, após realizarem os exames laboratoriais, passaram com uma 

farmacêutica, que havia avaliado os casos individualmente para propor intervenções. 

Dos 51 alunos, 8 apresentaram pressão arterial sistólica (PAS) com valores 

entre 121-139mmHg, o que indica pré-hipertensão, e 5 tiveram valores acima de 

140mmHg. Entre esses alunos, uma estudante, cujo valor de PA estava 143/71mmHg, 

passou com a farmacêutica outras três vezes para acompanhamento já que relatou 

ter passado mal durante as aulas. O resultados aferidos  foram os seguintes: 

142/90mmHg, 137/85mmHg e 135/87mmHg, o que indica que ela tem aceitado a 

orientação que foi passada a ela, de praticar atividade física e melhorar alimentação 

e apesar  de sua PA ter diminuído, como tem histórico familiar de hipertensão em 

primeiro grau foi orientado que agendasse uma consulta médica para 

acompanhamento. Destes 13 alunos com PAS alterada, 9 afirmaram praticar 

atividades físicas e apenas 4 afirmaram ter uma alimentação saudável.   

Um caso que chamou a atenção foi de uma aluna que não tem o ligamento do 

joelho e, por isso, não pode realizar atividades físicas de impacto. Por essa razão, foi 

recomendada que converse com o médico sobre a possibilidade de praticar natação. 

Também foi verificado que 7 alunos apresentaram valor de IMC considerado 

como sobrepeso, 3 estavam obesos e 4 com IMC abaixo do valor de referência.    

Com relação aos exames bioquímicos, observou-se que 3 alunos estavam com 

o HDL abaixo do valor de referência, 4 com LDL, 7 com colesterol total e 1 com 

triglicérides acima. 

Os alunos foram orientados com relação aos riscos de desenvolverem DCNT, 

por isso aqueles que tiveram alterações do perfil lipídico, de IMC ou pressão arterial 

foram orientados a procurar um nutricionista. Aqueles que não tem uma alimentação 

saudável e não praticam atividade física, mesmo os que não apresentaram esses 

valores alterados, foram orientados a fazê-lo. Todos os que consomem bebida 

alcoólica frequentemente (24%) e/ou fumam (22% fumam cigarro e 22% narguilé) 

receberam informações sobre os malefícios e recomendação que cessassem esse 

hábito. 

Com relação aos medicamentos, todas as mulheres que utilizam 

anticoncepcionais (n=21), foram orientadas quantos aos riscos que essa medicação 

pode causar e foram orientadas, também, a fazerem acompanhamento através de 
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exames ginecológicos, principalmente aquelas que nunca o fizeram (44% nunca 

realizou Papanicolaou nem ultrassom das mamas ou mamografia).  

Oito alunos receberam recomendações específicas com relação a suas 

medicações, sendo estas sobre interações medicamentosas, orientação para não 

parar nenhuma medicação sem consentimento médico e orientação sobre os riscos 

de utilizar medicamentos não prescritos. Um aluno, com uso de antibiótico há um mês, 

por conta da retirada do dente do ciso, foi orientado quanto aos riscos do uso 

indiscriminado dessa classe terapêutica, pois pode levar a resistência bacteriana. 

Além dessas recomendações, 44 estudantes foram instruídos sobre os riscos da 

automedicação. 

Alguns alunos foram encaminhados para um médico. Com relação aquelas 

meninas que foram encaminhadas por conta de anticoncepcional, uma aluna foi para 

saber se ainda precisa utilizar, pois parou por conta; outra aluna por utilizar 

anticoncepcional sem prescrição; outra ainda por ter parado o contraceptivo, mas 

estar menstruando há 15 dias; e uma aluna também parou por conta, uma vez que se 

incomodou com inchaços, mas quer voltar a tomar. Uma estudante foi encaminhada 

ao hematologista, pois afirmou ter trocado de anticoncepcional, mas reclama estar 

com sangramento intenso menstrual e gengival. 

Dois alunos foram encaminhados ao médico por relatarem sentirem dor de 

cabeça frequentemente; uma aluna por sentir náuseas com o uso Venvanse®, que já 

foi relatado anteriormente; uma por ter parado de tomar rosuvastatina por conta e por 

não saber se tem ou não Síndrome de Hashimoto; um estudante, para acompanhar 

seu perfil glicêmico, pois afirmou já ter tido pré-diabetes, apesar do seu perfil glicêmico 

não ter apresentado alteração.  

Ainda tiveram os alunos que foram recomendados que procurassem médico 

por terem apresentado alterações nos exames. Um aluno estava com provável anemia 

microcítica, pois seus valores de VCM, HCM, hemoglobina e hematócrito estavam 

baixos; outro também apresentou VCM e neutrófilos baixos; um aluno foi orientado a 

pedir ao médico para fazer exame de urina, uma vez que apresentou como resultado 

urina turva, bacteriúria moderada e muco e uma aluna, por ter apresentado valores de 

hemácias e leucócitos aumentados na urina, foi encaminhada ao urologista e está 

investigando o motivo das alterações.  

Por fim, um estudante chamou a atenção, pois utiliza alguns medicamentos 

sem prescrição médica, nenhum deles é MIP, e não são indicados ao paciente. Ele 
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utiliza Metformina, mas não tem diabetes; Levotiroxina, mas não problemas da 

tireoide; Selegilina, medicamento indicado para tratar Parkinson, doença está que o 

paciente não tem; além de utilizar hormônio Enantato de Testosterona. O paciente 

afirma que iniciou o uso desses medicamentos por ter pesquisado e visto artigos que 

comprovam que ajudam no metabolismo, estética e bem-estar. Com isso, foi 

recomendado a procurar um médico para que possa pedir orientação adequada do 

uso desses medicamentos, além de ter sido informado dos riscos que a 

automedicação traz e de que a levotiroxina reduz o efeito da metformina e aimenta a 

glicemia. 

Esse paciente também foi encaminhado ao médico pelo fato de ter apresentado 

alterações em alguns parâmetros quando refez o exame. A Creatino Fosfoquinase-

MB apresentou valor de 230 U/L, sendo que o valor de referência é menor que 24 U/L. 

A Creatino Fosfoquinase-NAC, 230 U/L, e o valor de referência é de 38 a 174 U/L. O 

Ferro sério estava 43 ug/dL, quando o valor de referência é entre 65 a 175 ug/dL. Sua 

glicemia em jejum estava 100mg/dL, e o normal seria de 75 a 99 mg/dL. Seu HDL 

estava abaixo de 40 mg/dL, 36 mg/dL. Como o mesmo faz uso de testosterona esta 

seria o motivo do aumento de eritrócitos e como consequência uma depleção do ferro 

para a síntese de hemoglobina justificaria o ferro sérico abaixo do valor de referência.  

Analisando as bulas dos medicamentos utilizados, foi possível verificar, além 

da interação entre levotiroxina e metfoemina, citada acima, que o mediacamento 

Hixizine não deve ser administrado com anti-histamínicos e que a fluoxetina não deve 

ser administrada com AINEs. 

 

4.3. Questionário anônimo 

 Foi aplicado para cada estudante, um questionário no qual o mesmo preenchia 

e não era identificado, colocando sua ficha junto com os demais alunos. Este 

questionário anônimo continha várias questões sobre o uso de drogas ilícitas e de 

Ritalina®, um medicamento estimulante do sistema nervoso central, que só pode ser 

vendido sob retenção de receita médica.  

A Tabela 21 demonstra a porcentagem de alunos que afirmaram já ter feito, 

alguma vez, uso de alguma dessas drogas ilícitas. Como os alunos não são 

identificados, preferiu-se realizar a análise das 3 turmas em conjunto e não por 

semestre, pois uma vez que o número de indivíduos não é muito grande, 
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principalmente o do sexo masculino (com poucos alunos), se o questionário fosse 

dividido por semestre, poderia levar à facilidade na identificação dos mesmos. 

 

 

Tabela 21- Percentual de indivíduos que já usaram drogas ilícitas. 
 

Já fez uso de drogas ilícitas? 

Frequência 

(n=49) % 

Sim 12 24 

Não 37 76 

 

 Nota-se que 24% dos estudantes já utilizou alguma droga ilícita. Esse dado 

coincide com um outro estudo já realizado, onde 28,4% dos estudantes universitários 

da área de ciências biológicas já provaram alguma droga ilícita (SILVA, L, et al, 2006). 

A Tabela 22 ilustra os resultados de quando foram questionados se são 

realmente usuários e quais as drogas mais frequentes entre eles. 

 

Tabela 22- Perfil de uso de drogas ilícitas. 

 

É ou já foi usuário Frequência % 

Não 42 86 

Sim 7 14 

   

Quais drogas? Frequência (n=7) % 

Ecstasy 1 14 

Maconha 6 86 

Cocaína 1 14 

   

Qual a frequência de uso? Frequência (n=7) % 

1x/semana 4 57 

2x/semana 1 14 

3x/semana 1 14 

Esporadicamente 1 14 
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Já usou perfurocortante? 

Frequência 

(n=48) % 

Sim 1 2 

Não 47 98 

   

O objeto foi compartilhado? Frequência (n=1) % 

Não 1 100 

Sim 0 
 

 

Fica claro que dentre as substâncias ilícitas, a maconha é a que os estudantes 

mais utilizam, 86% dos usuários fazem uso desta. O somatório das porcentagens 

sobre quais são as drogas usadas não dá 100% porque tiveram alunos que relataram 

usar mais de uma. Segundo um levantamento da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), 62% dos usuários de maconha tiveram o primeiro contato com a droga 

antes dos 18 anos, o que faz corrobora com os resultados obtidos no presente 

trabalho, uma vez que, os estudantes já chegam na Universidade como usuários 

(D’ALAMA, L, 2012).  

Pode-se observar também que apenas um estudante, já utilizou perfurocortante 

para administrar alguma droga, mas esse objeto não foi compartilhado com outras 

pessoas. Em 2008, Organização das Nações Unidas (ONU) disse que o Brasil era o 

terceiro colocado na lista de países com mais usuários de drogas injetáveis infectados 

pelo vírus HIV. Neste ano, eram 48% usuários infectados (REDAÇÃO TERRA, 2009).  

Analisando todos esses dados, algumas medidas podem ser tomadas com o 

objetivo de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. Existem algumas práticas 

de prevenção comprovadamente eficazes. A educação é uma delas, onde deve 

começar cedo, nas escolas, sendo integrada no programa de estudos e ir aumentando 

a percepção dos riscos que traz o uso de drogas, a cada nível escolar, a partir de 

evidências (INTERNATIONAL TASK FORCE ON STRATEGIC DRUG POLICY, 2006). 

Por isso, a Universidade poderia promover frequentemente palestras com o 

intuito de se falar mais abertamente sobre o uso de drogas e seus riscos individuais e 

coletivos. Essas palestras poderiam envolver ex-usuários, que compartilhassem dos 

problemas de saúde que tiveram e de possíveis problemas familiares decorrentes do 

uso da droga. A arte também tem se mostrado eficaz na conscientização, através da 
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mídia, teatros e músicas, devendo se enquadrar para cada faixa etária. O incentivo a 

outras atividades, pois quando a comunidade muda o foca de lazer dos jovens, acaba 

levando a um resultado positivo (INTERNATIONAL TASK FORCE ON STRATEGIC 

DRUG POLICY, 2006). 

 Os alunos também responderam perguntas a respeito do uso de Ritalina®, 

nome comercial do Cloridrato de Metilfenidato, utilizado clinicamente para distúrbio de 

déficit de atenção. Entretanto, é comum jovens utilizarem-na em épocas de exames 

nas escolas e universidades, para melhorarem o desempenho nos estudos e provas 

(SILVA; SCHUSTER, 2017). Verificou-se que 10% deles já usou o medicamento.  

Dentre os que usaram, 40% o fizeram sem prescrição médica e a motivação de uso 

em 20% deles foi de se manter acordado para provas.  

Dentre aqueles que nunca usaram o medicamento, mas já tiveram vontade de 

usar o percentual encontrado foi de 19% dos estudantes. 

 

Tabela 23- Perfil de uso de Ritalina pelos indivíduos. 
 

Já usou Ritalina? 

Frequência 

(n=49) % 

Não 44 90 

Sim 5 10 

   

Usou com prescrição? Frequência (n=5) % 

Não 2 40 

Sim 3 60 

   

Foi para se manter acordado em provas? Frequência (n=5) % 

Não 4 80 

Sim 1 20 

   

Nunca usou, mas já quis? 

Frequência 

(n=36) % 

Não 29 81 

Sim 7 19 
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Conhece alguém que usou antes de 

provas? 

Frequência 

(n=44) % 

Não 30 68 

Sim 14 32 

Os indivíduos que não usaram para se manter acordados não informaram o 

motivo que os levou a utilizar a medicação, mas outros usos comuns entre os jovens 

são para emagrecimento e uso recreativo. O problema é que a Ritalina®, como 

mencionado anteriormente é um medicamento, que deve ser usado com muita 

atenção e acompanhamento médico, por isso sua venda só é autorizada sob retenção 

de receita, pois pode causar uma série de efeitos adversos, como náusea, 

nervosismo, angústia emocional, agitação, tonturas, movimentos involuntários, entre 

outras (RITALINA).  

Para finalizar, foi questionada se os alunos alguma vez já realizaram o teste de 

HIV, como pode ser observado abaixo. 

 

Tabela 24 - Teste de HIV. 
 

Já fez teste de HIV? 

Frequência 

(n=48) % 

Não 38 79 

Sim 10 21 

   

Relação sexual sem preservativo? 

Frequência 

(n=49) % 

Não 19 39 

Sim 30 61 

 

Dos 49 alunos que responderam a segunda pergunta, 61,2% afirmou que já 

teve relações sexuais sem preservativo, uma quantidade maior que a divulgada em 

uma pesquisa de 2015, onde essa porcentagem era de 45% (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). Esse dado é alarmante já que estão expostos a infecções 

sexualmente transmissíveis (IST), seja pelo vírus HIV, ou outras como sífilis e 

gonorreia; além se estarem sujeitos a uma gravidez não planejada. Por essa razão, a 
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Universidade poderia incentivar campanhas, ações em saúde e palestras sobre 

educação sexual, de maneira que eduquem os alunos a sempre usarem preservativo. 

Nessas ações, a Universidade poderia distribuir preservativos gratuitamente aos 

alunos. 

A Tabela a seguir mostra possíveis sugestões para os resultados obtidos. 
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Figura 6 - Resultados e Sugestões 

Alterações Sugestões 

10 pessoas com IMC acima do valor de 
referência 

 
4 pessoas com IMC abaixo do valor de 

referência 
 

13 pessoas com PAS acima do valor de 
referência 

 
15 alterações de lipidograma 

 
 

Palestras sobre os fatores de risco de 
desenvolver DCNT, focando na 

importância de se ter uma alimentação 
saudável e de praticar atividade física. 

38 pessoas consomem bebida alcoólica 
 

11 pessoas fumam cigarro 
 

11 pessoas fumam narguilé 
 

7 pessoas são ou já foram usuários de 
drogas ilícitas 

 
 

Eventos com especialistas em drogas 
lícitas e ilícitas, para alertarem sobre os 

riscos que trazem para a saúde. 
Envolver ex usuários, para contarem 

suas experiências negativas. 

22 pessoas não têm alimentação 
saudável 

Palestras com nutricionistas para 
incentivar a alimentação saudável, 

focando nos benefícios para a saúde 
física e psicológica. 

25 pessoas não praticam atividade física Palestras com educadores físicos para 
incentivar a prática de atividade física, 
focando nos benefícios para a saúde 

física e psicológica. 

19 mulheres nunca fizeram exame de 
Papanicolau/mamografia/ultrassom das 

mamas 

Palestras com médicos especialistas, 
para alertar sobre a importância do 

diagnóstico precoce de câncer de mama 
e de colo de útero. 

27 pessoas não usam protetor solar 
diariamente 

Palestras com dermatologistas, para 
alertar sobre os riscos da radiação solar. 

27 pessoas armazenam medicamentos 
em local inadequado 

 
34 pessoas descartam medicamentos 

em local inadequado 
 

34 pessoas usam medicamentos de uso 
contínuo 

 
2 pessoas já usaram Ritalina® sem 

prescrição médica 
 

44 pessoas fazem uso de 
automedicação 

 
 
 

 
Workshop de medicamentos, onde o 

foco é orientar sobre o uso racional de 
medicamentos, prejuízos da 

automedicação e incentivar/orientar 
sobre os locais certos de armazenar e 

descartar medicamentos. 
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5. CONCLUSÃO  

Com a realização deste trabalho foi possível traçar o perfil de saúde de alunos 

ingressantes do curso de farmácia através da atenção primária prestada e do 

acompanhamento da evolução clínica dos mesmos.  

Nessa atenção prestada, foi realizada anamnese, avaliação de parâmetros 

clínicos e exames bioquímicos e hematológicos, onde observou-se algumas 

alterações, como sobrepeso em 14% dos alunos e elevação da pressão arterial em 

20%. No atendimento individualizado, foi realizada a promoção do uso racional de 

medicamentos, uma vez que, 67% dos indivíduos fazem uso contínuo de 

medicamentos prescritos e 88% fazem uso de automedicação.  

Os alunos também responderam um questionário anônimo onde foi possível 

verificar que 14% dos alunos é ou já foi usuário de alguma droga ilícita e 86% deles 

afirmou utilizar maconha, sendo a droga mais frequente. Nesse questionário também 

foi notado que 10% dos indivíduos já usou o medicamento Ritalina® alguma vez, e 

desses, 20% foi para se manter acordado em épocas de provas.  

Além disso, foram propostas medidas de intervenção com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida dos estudantes, como incentivo a prática de exercícios 

físicos e cessação do hábito tabagista.  

O farmacêutico, como profissional da saúde, tem como objetivo melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes e promover o uso racional de medicamentos, sendo 

de estrema importância que ele esteja amparado pelas legislações vigentes, como a 

RDC 44/09 da Anvisa, que dispõe sobre as Boas Práticas Farmacêuticas, a Res 

596/14, código de ética farmacêutico, Lei 13021/14, que dispõe sobre o exercício e a 

fiscalização das atividades farmacêuticas, e Res 466/12, que foi atualizada pela 

510/16 e que dispõe sobre e ética em pesquisa com seres humanos. 

Pode-se concluir, que é muito importante avaliar fatores individuais que 

contribuem para o desenvolvimento de DCNT, pois desta maneira, é possível criar um 

plano de ação para cada indivíduo, baseado em intervenções que buscam melhorar o 

estilo de vida deles. Portanto, a experiência foi enriquecedora, tanto por permitir um 

maior aprendizado, quanto por poder contribuir com o cuidado dos alunos, ensinando 

e incentivando hábitos mais saudáveis. Além disso, o estudo também ressaltou a 

importância de se avaliar o consumo de drogas pelos alunos, cujo resultado indicou a 

urgente necessidade de ações que devem ser implementadas com o intuito de 

diminuir esses índices e melhorar, assim, a saúde dos mesmos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE I - FICHA DE ATENDIMENTO 

Data ________/__________/_________ 

Responsável pelo atendimento: ______________________________________ 

Nome do paciente: ______________________________________Iniciais____  

Data de Nascimento: _____/_____/____ Idade: ______Sexo: (     ) F   (      ) M     

Estado Civil: (   ) Solteiro (   ) Casado (   ) Divorciado (   ) Viúvo 

E-mail (importante): ________________________Telefone Cel: ____________ 

1)Etnia (referenciado pelo participante): 

(  ) branco  (  ) negro  (  ) oriental (  ) índio (  ) pardo  (  ) Outra:  

2) Participa de algum programa de assistência social ou benefícios sociais?  (  ) sim (  

) não 

3) Possui alguma deficiência física?  (  ) sim  (  ) não  

4) É doador de órgãos    (  ) sim  (  ) não  

5)Possui algum conhecimento a respeito sobre o que fazer caso alguém de sua família 

fique incapacitado e não possa tomar decisões sobre sua saúde (ex.: doação de 

órgãos caso alguém de sua família fique incapacitado para decidir?   (  ) sim  (  ) não  

6)Faz uso de narguilé?          (  ) sim              (  ) não 

7)Se sim com qual freqüência?  Quantas vezes na semana e quantas horas? 

___________________________________________________________________

____  

AFERIÇÕES 

Massa corpórea: ____________________Altura: _________________IMC: 

___________ 

PA: ____________________________   PA; ________________ 

FC: _________________________   FC: ________________ 

 (são feitas 2 aferições (2 x) vezes intervalo 1 min braço esq conforme SBH 

preconiza) 

1 – Você consome bebidas alcoólicas:  

(      ) nunca    (    ) raramente     (     )frequentemente 

1.1 - Em média quantas vezes na semana 

 (  ) 1   ( ) 2  (  ) 3   (  ) 4   () 5  (  ) 6 (   ) 7 

2- Prática de atividade física: (   ) Sim (   ) Não 

2.1 Em caso positivo, qual atividade? 

_______________________________________________________________ 

2.2 – Qual a frequência semanal? 
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 (  ) 1   ( ) 2  (  ) 3   (  ) 4   () 5  (  ) 6 (   ) 7 

3 - Já fez dieta para perda de massa corpórea: sim (     )  não (     ) 

3.1 - Em caso positivo, teve bons resultados:  Sim (      )   não (      ) 

4- Você considera sua alimentação adequada?   Sim (     )   Não (       ) 

5 - Você apresenta algumas destas doenças ou sintomas? (caso tenha assinalar com 

x) 

(    ) diabetes mellitus 

(    ) pré-diabetes 

(    ) doenças cardiovasculares 

(    ) colesterol elevado 

(    ) triglicérides elevado 

(    ) hipertensão (Pressão alta) 

(    ) dores crônicas 

(    ) cálculos renais 

(    ) osteopenia ou osteoporose 

(    ) Problemas na tireoide 

Outras ______________________________________________________________ 

6- Já teve infecções bucais                         Você:(  ) sim  (  ) não  - Pais (   )  Avós (   ) 

Se sim, que tipo?______________________ 

7 - Você o uso de protetor solar diário? 

(   )Sim  (   )Não  

8 – Caso a resposta anterior seja sim, nos informar o fator de proteção solar: 

__________________________________________________ 

   9 - Histórico familiar (mãe, pai, avós, tios e irmãos) 

(   ) Diabetes mellitus 

(   ) Doenças cardiovasculares 

(   ) Hipertensão 

(   ) Neoplasia ( câncer)  tumor ou nódulo   

qual local_______________________________________ 

(   ) osteoporose 

(    ) Outro__________________________________________ 

10. Qual a última vez que realizou exames de sangue? ____________________ 

11. Qual a frequência de avaliação da saúde bucal?____________________ 

11.1 Qual foi a última vez que fez tratamento dentário?______________________  

12. Em qual local você armazena seus medicamentos? 

______________________________ 

12.1 Você avalia o prazo de validade  dos medicamentos?  Sim (  )  Não (  ) 

12.2 Você descarta medicamentos?   Sim (   )  Não (   )    

12.2.1 Como?________________________________________________________ 
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SOMENTE PARA MULHERES  
13- Faz uso de anticoncepcional? 
(  ) não                (  ) sim  __________________________ 
    - O mesmo foi indicado pelo médico ? ________________________ 
     - Há quanto tempo é utilizado ? ____________________________ 
14- Com que frequência faz exame de Papanicolaou? 
_______________________________________ 
15- Quando fez a última vez? 
_______________________________________________________ 
16- Com que freqüência faz exame de mamografia ou Ultra-som das 
mamas?________________________________________________________ 
17- Quando fez a última  
vez?___________________________________________________________  
USO DE MEDICAMENTOS 

Toma medicamento (   ) não   (   )  sim  (serão questionados depois quais)   

Obs: Se não tomar medicamentos passar hábito tabagista (preencher abaixo) 

HÁBITO TABAGISTA (CIGARRO) 

Fuma cigarro (   ) não (    ) sim   

Obs:  (caso seja fumante deve responder ao questionário abaixo, caso não fumante 

passar para medicamentos  

SOMENTE PARA TABAGISTAS (cigarro) 

1-Quantos anos você tinha quando começou a fumar?___ 

Há quantos anos fuma? _____ 

2- Que marca usa?   (  ) Derby         (  ) Hollywood    (  ) Dunhill Carlton  (  ) Malboro     

 (  ) Outro: Qual?____________________________________ 

4- Quanto tempo faz que fumou pela última vez e quantos cigarros foram? 

___________________________________ 

AVALIAÇÃO DO GRAU DE DEPENDÊNCIA           TESTE DE FAGERSTRÖM 

 1- Quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? 

 (  ) mais de 60 min ________________ 0 

 (  ) entre 31 e 60 mim _______________ 1 

 (  ) entre 6 e 30 min _________________2 

 (  )  menos de 6 min _________________3 

 2- Você tem dificuldade de ficar sem fumar em locais proibidos?  

(  ) não _________________ 0               (  ) sim _________________1 

 3- O primeiro cigarro da manhã é o que traz mais satisfação? 

 (  ) não _________________ 0          (  ) sim _________________ 1 

 4- Você fuma mais nas primeiras horas da manhã do que no resto do dia? 
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 (  ) não _________________ 0          (  ) sim _________________ 1  

5- Você fuma mesmo quando acamado por doença?  

(  ) não _________________0             (  ) sim _________________ 1 

 6- Quantos cigarros você fuma por dia? 

 (  ) menos de 11 _______________ 0 

 (  ) de 11 a 20 _________________ 1 

 (  ) de 21 a 30 _________________ 2 

 (  ) mais de 30 _________________3  
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APENDICE II - Modelo do Estado da Situação 
 

ATENÇÃO FARMACEUTICA (SOMENTE PARA QUEM FAZ USO DE 
MEDICAMENTOS) 

Alergias:________________________________________________________ 
1. Toma/utiliza qual medicamento? 
_______________________________________________________________ 
2. Para que o toma/utiliza? 
_______________________________________________________________ 
 3. Quem o prescreveu/indicou? 
_______________________________________________________________ 
 4. Desde há quanto tempo toma/usa o medicamento? 
_______________________________________________________________ 
 5. Quanto toma/utiliza? 
_______________________________________________________________ 
6. Esquece-se alguma vez de tomá-lo/usar-lo? Quando está bem, deixa de tomá-
lo/usa-lo? 
_______________________________________________________________  
7. Está melhor? Sente o efeito do medicamento? (Como o nota?) 
_______________________________________________________________ 
8. Como o utiliza? Tem alguma dificuldade na administração do medicamento? 
Conhece a(s) precaução(ões) de utilização? 
_______________________________________________________________ 
9. Nota algo de estranho relacionado com o medicamento? 
_______________________________________________________________ 
10.  Tem alguma dúvida em relação aos medicamentos que toma? Principais 
dúvidas: 
_______________________________________________________________ 
Queixas? Quais? 
_______________________________________________________________ 
Pode(m) ser RAM(s)? Reação adversa ao 
medicamento____________________________________________________ 
Usou algum medicamento não prescrito? 
________________________________________________ 
Qual?__________________________________________________________  
11. Faz uso de automedicação ? (   ) Sim    (   ) Não  (caso a resposta seja afirmativa 
preencher o questionário de auto medicação) 
 
12. Faz acompanhamento para problemas de saúde mental? 
________________________ 
Perguntas para avaliar a aderência ao tratamento segundo Morisky et al (1986). 
 1 – Você já se esqueceu de tomar seu medicamento?  (   )   Sim    (   )    não  
2 –Mesmo lembrando, você já deixou de tomar seu medicamento? (   )   Sim    (   ) 
não 
3 – Você alguma vez parou de tomar seu medicamento, quando se sente bem?  
(   )   Sim    (   )    não 
4 – Você alguma vez parou de tomar seu medicamento, quando não sentiu se bem?  
(   )   Sim    (   )    não 
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AUTOMEDICAÇÃO 

Preencher somente se o voluntário respondeu sim (usa medicamentos) 

Medicamentos não prescritos pelo médico 

Os medicamentos são utilizados para: 

(  ) Dor de Cabeça                     (   ) Febre                     (   ) Diarréia 

(  ) Dor Muscular                      (   ) Gripe                      (   ) Resfriado  

(  ) Dor de Garganta                 (   )  Tosse                    (   ) Vômitos  

Qual(is) o(s) medicamento(s) utilizado(s)?  

_______________________________________________________________ 

O paciente sabe como utilizá-los de forma correta?  (   )  sim   (   ) não  

(caso a resposta seja negativa realizar a devida orientação ) 

Todos os medicamentos envolvidos são MIPs?  Medicamentos isentos de prescrição 

(   ) sim     (   ) não  

Caso a resposta seja negativa, como o paciente obteve os medicamentos? 

 _______________________________________________________________ 

O paciente tem orientação para utilizá-lo?     (    ) sim   (   ) não  

Quem te indicou este(s) medicamento?________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS ALIMENTARES 

1. Você prepara suas refeições? Sim (   )   Não (    ) 

2. Você costuma comer quantas frutas na semana?_____________________ 

3. Costuma comer junk food (bolachas, salgadinhos, doces industrializados...)? 

Sim (   )  não (   )  

4. Qual frequência?____________________________________________ 

5. Quantas refeições você come em um dia? 

_____________________________ 

6. Quais refeições costuma fazer? Café da manhã(   )   almoço(   )    café da 

tarde (   )   jantar (   )   

7. Quantos copos de água consomem em um dia? 

________________________ 
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APÊNDICE III - QUESTIONÁRIO ANÔNIMO  

Hábitos relacionados à saúde 

Idade: ___________________________________________ 
Sexo:  _____________________________Estado civil: _____________________ 
Etnia (referenciado pelo participante): 
(  ) branco  (  ) negro  (  ) oriental   (  ) índio  (  ) pardo   (  ) Outra: 
_______________ 
Massa corpórea: ______________________ Altura: _________________________ 
1 – Você faz o uso de drogas consideradas ilícitas: 
(  ) Sim      (   ) Não 
Caso já tenha feito o uso, quais? _________________________________________ 
2 – Você é ou já foi usuário?  
(  ) Sim      (  ) Não  
Caso a resposta seja sim, quais? 
_________________________________________ 
Qual a frequência de uso dessas drogas? __________________________________ 
3 – Já utilizou algum objeto perfuro cortante para a utilização de drogas? 
(  ) Sim      (   ) Não 
4 –  O objeto foi compartilhado com outras pessoas?   
(  ) Sim      (   ) Não 
5 - Fez aconselhamento e solicitação de teste anti-HIV?  
(  ) sim (  ) não 
6 – Já  praticou relação sexual sem preservativo ?  
(  ) sim (  ) não 
7– Você geralmente dorme quantas horas por noite? 
(   ) 6 horas   (   ) 7 horas (   ) 8 horas(   ) 9 horas (   ) 10 horas 
Caso a resposta seja menos que 6 horas ou mais que 10 horas, nos informar: 
______________________________. 
8– Você utiliza medicamentos para dormir? Se sim, por favor mencione abaixo:  
___________________________________________________________  
9 - O que muda em seu comportamento em época de provas, TCC, relatórios?  
____________________________________________________ 
10 – Você realiza o descarte de medicamentos em sua casa ? 
(   )Sim  (   )Não  
 10.1 Caso negativo, explique o motivo de não descartar os medicamentos? 
____________________________________________________________ 
10.2 - Você os utiliza sem prescrição médica? 
___________________________________________________________ 
10.3. Já usou ritalina alguma vez?  (   ) sim   (  ) não 
10.3.1 Caso a resposta anterior seja afirmativa.  

Usou com prescrição médica (   ) sim (   ) não 
Usou com intuito de manter-se acordado para as provas (   ) sim   (   ) não 

10.4 Nunca usei, mas já tive interesse em usar (   ) sim   (   ) não 
10.5 Conhece alguém que já usou antes das provas (   ) sim (   ) não 
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ANEXO 

 


