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Resumo

A automedicação é definida como o uso de medicamentos sem prescrição 

médica pelo próprio paciente com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas, ou mesmo de 

promover a saúde, independentemente da prescrição profissional. Esta pesquisa teve como 

objetivo analisar as concepções e práticas dos docentes de uma escola pública de ensino 

médio profissionalizante do estado do Ceará, Brasil sobre automedicação, suas implicações 

para a saúde e atuação da escola na promoção da saúde dos alunos. Estudo descritivo 

com abordagem qualitativa com 20 docentes da escola, realizado entre julho e agosto de 

2010. A coleta de dados foi realizada usando-se a técnica de entrevista semiestruturada 

aplicada pelos pesquisadores aos docentes de todos os cursos profissionalizantes. Uma das 

concepções sobre medicamentos para os professores participantes da pesquisa é que está 

relacionada com o termo “droga” e sua finalidade de curar males e moléstias. A constatação 

de que o professor assume que promover saúde na escola não faz parte de suas atribuições, 

leva-o a corresponsabilizar a família e o sistema público pelo cuidado com a saúde dos 

estudantes. Concluiu-se que os docentes possuem conhecimentos sobre medicamentos e 

suas consequências à saúde, entretanto não têm uma noção mais aprofundada sobre o uso 

racional de medicamento, sendo necessário implementar estratégias para promover este uso, 
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além de fortalecer ações em prol da compreensão do conceito de promoção da saúde nos 

contextos educacionais. 

Palavras-Chave: Automedicação. Docente. Escola.

CONCEPTIONS AND PRACTICE OF SELF-MEDICATION IN A TRAINING SCHOOL: A CASE 

STUDY IN THE STATE OF CEARÁ, BRAZIL

Abstract

 Self-prescription is defined as the use of unprescribed drugs by the patient himself 

with the aim of treating or relieving symptoms or even to promote health independently from 

professional prescribing. This research has as aim to analyze the conceptions and practices of 

teachers of a professionalizing public high school in the State of Ceará, Brazil on self-medication 

and its implications for the health as well as analyzing the way the school promotes the health 

of the students. This is a descriptive study using the qualitative approach conducted with 20 

schoolteachers between July and August of 2010. For data collection the researchers used a 

semi-structured interview technique conducted with the teachers of all professional courses. 

One of the conceptions about medications of the teachers participating in the research is the 

one related to the term “drug” and its purpose to cure ailments and diseases. The finding shows 

that the teachers assume that promoting health in schools is not part of their duties what leads 

them to blame both the family and the public system about the health care of the students. It 

can be concluded that teachers have knowledge about drugs and their consequences to health, 

however, they don’t have a deeper understanding about the rational use of medication, thus, 

being necessary to implement strategies to promote the rational use of medications, and the 

strengthening of actions for the implementation of health promotion in educational contexts.

Key words: Self medication. Faculty. School.

CONCEPTOS Y PRÁCTICAS SOBRE LA AUTOMEDICACIÓN EN LA ESCUELA 

PROFESIONAL: UN ESTUDIO DE CASO EN EL ESTADO DE CEARÁ, BRASIL

Resumen

La automedicación es definida como el uso de medicamentos sin prescripción 

médica por el propio paciente, con el objetivo de tratar o aliviar síntomas, o mismo, promover 
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la salud, independiente de la orientación profesional. Esta investigación analiza los conceptos 

y las prácticas de los docentes en una escuela pública de enseñanza secundaria con formación 

profesional, en el estado de Ceará, Brasil, sobre la automedicación y sus consecuencias para 

la salud, así como la actuación de la escuela en la promoción de la salud de los alumnos. 

Estudio con enfoque cualitativo, con 20 docentes de dicha escuela, realizado entre julio y 

agosto de 2010. Para la recolecta se utilizó la entrevista semiestructurada aplicada por los 

investigadores a los docentes de todos los cursos de formación profesional. Para los profesores 

que participan en la investigación, una de las concepciones acerca de los medicamentos es la 

que está relacionada con el término “droga” y su propósito para curar males y dolencias. La 

constatación de que el profesor asume que el hecho de promover la salud en las escuelas no 

es parte de sus funciones, lo lleva a corresponsabilizar a la familia y el sistema público por el 

cuidado con la  salud de los estudiantes. Se concluye que los docentes poseen conocimientos 

sobre las medicinas drogas y sus consecuencias para la salud, sin embargo, no tienen una idea 

más profunda sobre el uso racional de las mismas, siendo  necesario implementar estrategias 

para promover dicho uso, además del fortalecer las acciones en pro de la implementación del  

concepto de promoción de la salud en contextos educativos.

Palabras-Clave: Automedicación. Docente. Escuela.

INTRODUÇÃO

A automedicação é definida como o uso de medicamentos sem prescrição 

médica pelo próprio paciente com o objetivo de tratar ou aliviar sintomas, ou mesmo de 

promover a saúde, independentemente da prescrição profissional.1 Os medicamentos 

possuem forte valor simbólico para a população, transcendendo a sua atividade terapêutica, o 

que pode contribuir para maior consumo e uso irracional destes.2 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1985, definiu o Uso Racional 

de Medicamentos (URM) quando “[...] pacientes recebem medicamentos apropriados 

para suas condições clínicas, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um 

período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade”.3 Os medicamentos são 

reconhecidos como instrumentos indispensáveis às ações de saúde, ocupando papel central 

na terapêutica da atualidade. Segundo estudo que avaliou a informação sobre medicamentos 

na imprensa,4 os fatores relacionados ao modo e utilização do medicamento refletem-se no 

efeito terapêutico. Assim, a orientação recebida no consultório médico é confrontada com 

outras fornecidas por diferentes profissionais da área da saúde, por parentes e vizinhos e 
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também pelos meios de comunicação social. Entretanto, esses confrontos podem levar ao uso 

inadequado desses produtos. 

No Brasil, estima-se que cerca de 80 milhões de pessoas praticam a 

automedicação. Fatores como a falta de cumprimento da prescrição médica, além da 

carência de informações e instrução da população em geral a respeito de medicamentos 

constituem-se barreiras para a implementação de estratégias para promover o uso racional 

destas substâncias.5,6

Visando minimizar os fatores citados, a OMS7 estabeleceu como meta a 

avaliação do uso e controle do consumo de medicamentos, com o objetivo de melhorar a 

racionalidade do uso nas próximas décadas. 

Aliado a isso, estudo8 revela que nem sempre os profissionais de saúde, como 

enfermeiros, administram medicamentos nas escolas. Em muitas delas, os medicamentos são 

administrados por professores, coordenadores, supervisores, profissionais da secretaria ou até 

pelos próprios pais de alunos. Esta ação requer habilidades e conhecimentos farmacológicos e 

farmacêuticos sobre os medicamentos, caso contrário pode expor os alunos a riscos.8

Este estudo foi realizado na escola, espaço de convivência diária e de 

intensas interações sociais, e que, portanto, se apresenta como um ambiente apropriado 

para o desenvolvimento de ações de saúde e veiculação de informações educativas junto 

aos adolescentes com o objetivo de expandir saberes e conhecimentos de forma efetiva e 

abrangente sobre o uso racional de medicamentos. 

Outra consideração importante é o fato de que o professor é um profissional 

que lida com alunos que usam medicamentos no seu cotidiano e se depara com situações 

como, por exemplo, alunos que seguem uma rotina de uso contínuo de medicamento 

ou situação de automedicação. Neste momento, o professor pode tomar decisões para 

prevenir abusos e, consequentemente, disseminar conhecimentos sobre o uso racional 

de medicamentos junto ao aluno e à sua família. Diferentes áreas sociais vêm buscando 

desenvolver projetos que, mesmo diversificados, procuram investir na promoção da saúde. 

Estas ações são construídas no dia a dia, conforme o ambiente e a estrutura que se dispõe. 

Embora as ações promotoras de saúde possam acontecer em qualquer lugar, o ambiente 

escolar representa um espaço de fundamental importância, pois, como centro de ensino, 

aprendizagem, convivência e desenvolvimento de habilidades, possibilita às crianças e 

adolescentes adquirirem valores e atitudes para a adoção de uma vida mais saudável. 

Esse pensamento visa romper com um processo antigo, no qual a educação 

em saúde na escola centrou sua ação nas individualidades. Este processo configura-se como 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.37, n.1, p.117-132 

jan./mar. 2013 121

uma tentativa de mudar comportamentos e atitudes sem, muitas vezes, levar em conta as 

inúmeras influências provenientes da realidade nas quais os alunos estão inseridos, sem buscar 

a conscientização acerca do tema saúde e suas inter-relações para a busca pelo equilíbrio 

dinâmico da vida. 

Essa percepção teve ênfase inicial em 1954, quando o Relatório da Comissão de 

Especialistas em Educação em Saúde, da OMS, colocou a necessidade de serem realizadas, 

dentro do espaço escolar, atividades diversas que favorecessem a Promoção da Saúde.7 

Também na XIV Conferência Mundial em Educação em Saúde, construiu-se um documento 

que definia que todos os locais onde a educação fosse desenvolvida seriam espaços ideais 

para as aplicações das sugestões básicas da Declaração de Alma Ata e Carta de Otawa.7 

No início da década de 1990, os diversos debates ocorridos entre países fizeram 

surgir um movimento internacional direcionado à implementação da Escola Promotora 

de Saúde (EPS). Esta iniciativa tinha como finalidade proporcionar às gerações futuras 

conhecimentos, habilidades e destrezas para promover e cuidar de sua própria saúde, de sua 

família e de sua comunidade, além de defender o direito de ser educado em um ambiente 

saudável. Para isso, a OMS/Organização Pan-Americana de Saúde (OPS)9 elaborou o 

documento “Escolas Promotoras de Saúde: entorno saudável e melhor saúde para as gerações 

futuras” que define a necessidade da criação de condições adequadas para a construção do 

conhecimento, recreação, convivência e segurança, apoiada pela participação da comunidade 

educativa, em que se pode favorecer a adoção de estilos de vida saudáveis e condutas de 

proteção ao meio ambiente, corroborando os preceitos da Declaração de Bogotá.10 

Entretanto, estudo11 alerta que as estratégias de promoção da saúde na escola 

não devem objetivar, exclusivamente, as mudanças comportamentais, pois correm o risco de 

culpar os indivíduos por seus problemas de saúde. Defende ainda que “[...] estas estratégias 

instruem a pessoa a ser individualmente responsável, sem ter em mente a capacidade 

de responder às suas necessidades pessoais ou problemas ambientais, em um momento 

individual, que são cada vez menos capazes de controlar nosso ambiente relacionados com a 

saúdef.”11:512 

Diante disso, a OPAS colocou como necessário para a implementação 

da promoção da saúde na escola um processo educativo baseado numa visão integral 

e multidisciplinar do ser humano, que considera as pessoas em seu contexto familiar, 

f  […] estas estrategias instruyen a las personas a ser individualmente responsables, sin tener en cuenta la capacidad de 
responder a sus necesidades personales o a los problemas del medio, en una época en la que individualmente, cada 
vez somos menos capaces de controlar nuestro entorno relacionado con la salud.
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comunitário, social e ambiental. Com isto, busca desenvolver conhecimentos, habilidades 

e destrezas para o autocuidado, criação de ambientes saudáveis, planejamento e oferta de 

serviços de saúde, alimentação saudável e a prevenção das condutas de risco.9 

Nesse contexto, a educação em saúde e a promoção da saúde na escola não 

se fazem somente por meio do currículo, mas também apoiada em ações pedagógicas e de 

prevenção e promoção da saúde, envolvendo a comunidade escolar e seu entorno, as famílias 

e a sociedade. 

Na tentativa de contribuir para o aprimoramento desta temática, este ensaio 

tem como objetivo analisar o conhecimento dos docentes da escola pública de ensino médio 

profissionalizante do estado do Ceará, Brasil, sobre automedicação, suas implicações para a 

saúde e atuação da escola na promoção da saúde dos alunos.

MÉTODO 

Esta pesquisa caracterizou-se por um estudo descritivo, com abordagem 

qualitativa, realizado no período de julho a agosto de 2010, em uma escola estadual de 

ensino médio profissionalizante localizada no bairro de Messejana e vinculada à Liga de 

Promoção de Saúde na Escola (LIPSE), do Mestrado em Saúde Coletiva da Universidade de 

Fortaleza (Unifor).

O estudo questionou as concepções e práticas de docentes sobre a 

automedicação e a influência dos meios de comunicação, abordando também aspectos 

relativos ao consumo de medicamentos, à finalidade do uso de medicamento, ao motivo da 

automedicação e às orientações dadas pela escola sobre problemas de saúde. 

 A instituição objeto da investigação foi selecionada por ser a única escola 

profissionalizante do entorno da Unifor que coordena o projeto de Promoção da Saúde nos 

Espaços Educacionais.

A escola está vinculada a um projeto do governo do estado e iniciou suas 

atividades em 2008, propondo um ensino médio integrado à educação profissional, com o 

objetivo de elevar o nível dos resultados das escolas públicas e capacitar mão de obra. No 

período da manhã, o aluno dedica-se à conclusão do Ensino Médio; já no período da tarde, 

faz um curso técnico na própria escola, podendo escolher entre os cursos de Enfermagem, 

Estética, Finanças ou Informática. 

Participaram do estudo os 20 professores que atuam no ensino profissionalizante 

na escola, sendo 10 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. A média de idade foi 34,2, 

com idade mínima de 25 anos e máxima de 48 anos. O caráter censitário foi assegurado 
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para que todos os docentes tivessem a oportunidade de se manifestar sobre as questões 

investigadas. 

A coleta de dados foi realizada usando-se a técnica de entrevista 

semiestruturada aplicada pelos pesquisadores aos docentes de todos os cursos 

profissionalizantes. O roteiro de entrevista continha nove questões norteadoras: Por que as 

pessoas tomam remédios sem receita médica? O que a sua escola faz quando algum aluno 

apresenta problemas de saúde ou acidentes? O que é um remédio? Dê a sua definição de 

remédio. Para que serve o remédio? Você sabe quais os riscos da automedicação? Qual o 

papel do professor na saúde do aluno? Como o professor pode contribuir para a prevenção 

da saúde no espaço escolar? Seus alunos tomam remédios influenciados pelos meios de 

comunicação? Você orienta seus alunos sobre as consequências da automedicação? 

Para análise dos dados coletados, agruparam-se as falas em categorias analíticas 

com base na análise de conteúdo,12 a saber: noção sobre automedicação; concepção 

sobre medicamentos; papel do professor na saúde do aluno; e atuação da escola frente aos 

problemas de saúde dos alunos.

Em atendimento à Resolução n.° 196/96, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS),13 que preconiza e regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, esta pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unifor, sob registro n.º 05/366. A autorização 

dos sujeitos para participarem das entrevistas foi obtida por meio da assinatura de um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após apresentação do projeto e de seus 

objetivos aos docentes escolares que atuam no ensino profissionalizante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e discussão serão apresentados a seguir, nas seções que abordam 

os dados coletados de acordo com seu agrupamento nas categorias de análise: concepção 

sobre medicamentos; noção sobre automedicação; papel do professor na saúde do aluno; e 

atuação da escola frente aos problemas de saúde dos alunos.

CONCEPÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS

Para os professores participantes da pesquisa, a noção do que seja medicamento 

e a finalidade de seu uso esteve presente em todas as respostas. No entanto, os entrevistados 

relacionaram o termo “droga” ao conceito de medicamento e sua finalidade de curar males e 

moléstias. Dentre as colocações dos entrevistados, os trechos a seguir foram destacados: 

“Uma droga que em determinada concentração traz benefícios.” 
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“É uma droga usada para tratar uma moléstia causada por vírus, bactéria ou fungo no 

organismo humano, ou disfunção nos órgãos, células ou outros com objetivo de curar.”

“Substância química natural ou sintética que é utilizada para eliminar sintomas e/ou 

ajudar o sistema imunológico a eliminar alguma disfunção do organismo.”

A Lei n.o 5.991/7314 define medicamento como “[...] todo produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins 

de diagnósticos”.14 A maioria dos professores definiu medicamento como “uma substância 

química” com objetivo de “cura de um mal”, o que corrobora estudo2 que afirma ser 

perfeitamente possível ver-se o medicamento como um signo, cujo significado vai além da 

simples ideia, conceito de imagem mental de “saúde”, implicando também e, sobretudo, a 

própria realização e obtenção da saúde. A crença de que o medicamento simboliza a “saúde” 

influencia as pessoas à prática da automedicação, porém o risco encontra-se inerente a esse 

processo. Nenhuma substância medicamentosa é inócua ao organismo, havendo, para todas 

elas, contraindicações e reações adversas, sendo o medicamento utilizado na forma correta ou 

de forma negligente, o que é outro fator agravante.

A noção dos professores sobre medicamentos está muito mais centrada na 

perspectiva curativa do que preventiva. Quando defendem a prática de hábitos de vida 

saudável, reproduzem discursos construídos e incorporados às suas falas, no entanto as suas 

ações são contraditórias em relação a este entendimento, uma vez que ainda se pautam na 

lógica da busca pelos serviços de saúde somente ao adoecer. 

 Embora a escola ofereça cursos profissionalizantes na área da saúde e participe 

de um projeto de construção de ambientes educacionais saudáveis coordenado pela Unifor, 

romper com uma cultura consolidada demanda tempo. Portanto, tais condições não são 

garantia de comportamentos saudáveis. Além disso, necessita de uma proposta interativa 

e dinâmica em suas dimensões física, social, ecológica, comunitária e educativa, visando 

desenvolver políticas e práticas que propiciem mudanças de atitudes no que se refere a ações 

saudáveis no espaço escolar. 

NOÇÃO SOBRE AUTOMEDICAÇÃO 

Os resultados obtidos revelaram que os professores possuem uma noção de 

risco referente à automedicação, relacionando essa noção com a ideia de efeitos adversos 

e intoxicação. Destacam-se complicações de doenças, super-dosagem, dosagem inadequada, 

dependência do uso de medicamento, erro de medicamento e reações alérgicas.
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Ficou evidente, em todos os relatos, que a prática da automedicação é exercida 

em função das dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como ao 

cotidiano vivenciado pelo professor no cumprimento de suas atividades educacionais. Os 

trechos a seguir foram destacados dos dados obtidos:

“Sim, os riscos poderão ser desde maquiar a doença até reações adversas, até a morte.”

“Reações alérgicas, mascarar outras doenças e complicar doenças.”

“Quando necessário me automedico. Sei que não é benéfico, mas realizo a 

automedicação porque é mais prático.”

Observou-se, na fala dos professores, a necessidade de legitimar suas ações 

frente à automedicação, buscando o serviço médico para definição de um diagnóstico e 

decisão por um tratamento adequado. Isto se tornou evidente nos trechos transcritos a seguir:

“Perguntar ao médico para que serve e quando você deve tomá-lo e por quanto 

tempo, pois só o médico pode dizer, de acordo com o diagnóstico.” 

“Combater as doenças e os sintomas e dores causadas no organismo humano por 

causa delas.” 

“Aliviar ou “curar” determinados males. O organismo por si só é capaz de combater 

os males, então o remédio auxilia o organismo neste combate.”

Embora creditem ao médico e ao sistema público de saúde a função de 

determinar diagnóstico e indicar o medicamento adequado, os professores demonstraram, em 

suas falas, descrédito tanto em relação a este sistema quanto aos profissionais que ali atuam:

“Tenho somente uma ideia dos riscos, mas na minha falta de conhecimento observo 

que os médicos que dão plantões na unidade de saúde pública geralmente não 

solicitam nenhum exame quando o paciente chega com algum problema de saúde; 

o que se vê é receitar um remédio para combater a dor na própria farmácia do 

hospital e eu não sei até que ponto esse atendimento é diferente da automedicação.”

Além da “dificuldade e do descrédito em relação ao atendimento do SUS”, a 

presença de “profissionais de saúde nos cursos da escola” foram justificativas encontradas para 

a prática da automedicação. 
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Em relação à influência dos meios de comunicação, a veiculação de campanhas 

publicitárias tendenciosas, cujos objetivos são meramente comerciais, estimula o consumo 

indiscriminado e crescente de medicamentos.15 Os professores relataram que as alunas, 

particularmente, fazem uso de fármacos influenciadas por meios de comunicação, para tratar 

cólicas e cefaleias, podendo haver relação entre o uso e a propaganda televisionada destes 

medicamentos, fato que se mostrou semelhante a outros trabalhos desenvolvidos no país.16,17,18

A propaganda torna-se perigosa quando se leva em conta a ideia de que induz 

à automedicação por pessoas que não têm atitude crítica na recepção da publicidade de 

medicamentos para reconhecer o limite do seu uso dentro da atenção à saúde.4 Isto se tornou 

evidente nos seguintes depoimentos: “A mídia tem grande poder, incentivando o uso dos seus 

produtos, mas o que impõe é que os alunos não conseguem consultas médicas.”; “Acredito 

que sim, pois vejo as meninas tomando remédios para cólicas e dor de cabeça e dificilmente 

passaram por indicação médica.”

Os professores relataram que os alunos adolescentes têm dificuldade para serem 

atendidos no serviço público de saúde em função da não existência de um atendimento 

especializado para a faixa etária de 12 a 18 anos, segundo a lei brasileira.19 Percebe-se que 

a automedicação é praticada muito mais por esta dificuldade, uma vez que são alunos de 

escolas públicas e, possivelmente, usuários do SUS, do que pela influência midiática, que 

é momentânea e descontextualizada, não gerando o habitus. A compreensão de habitus 

proposta por Boudieu estabelece um sistema de disposição durável e intransponível que 

integra todas as experiências passadas, funcionando a cada momento com uma matriz 

de percepções, de apreciações e de ações, tornando possível a realização de tarefas 

infinitamente diferenciadas.20

As consequências da automedicação foram referidas pelos docentes, no entanto 

fica clara a insegurança que demonstram sobre o assunto e sobre como orientar seus alunos. 

Em suas falas, os entrevistados explicitaram que somente ao serem solicitados manifestam 

suas opiniões. Tal posicionamento reflete o desconhecimento dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), além da não efetivação da Política Nacional de Promoção da Saúde que 

incorpora o trabalho com as Escolas Promotoras de Saúde no âmbito da saúde, desde 

1996, ao assegurar a inserção do tema saúde de forma transversal nas bases curriculares da 

educação básica, sugerindo que todas as escolas desenvolvam-se como espaços promotores 

de saúde e ambiente saudável.

Foi perceptível nas falas que os professores reforçaram a ideia culturalmente 

construída de que a prática da automedicação é permitida socialmente, levando-se em 
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consideração alguns grupos terapêuticos, como analgésicos e medicamentos de uso 

tópico.

A justificativa dos professores para a automedicação é fundamentada no 

fator cultural, socioeconômico e na falta da implementação das políticas de medicamento 

e de saúde no país. Os fatores relatados foram: dificuldade de acesso aos medicamentos e 

aos serviços de saúde, venda indiscriminada de medicamentos nas farmácias comunitárias 

privadas, ausência da rede pública de saúde e priorização do atendimento emergencial 

pelo sistema de saúde, bem como a falta de qualidade nos serviços de saúde. Estes 

posicionamentos dos docentes reforçam a lógica da exclusão das classes de baixa renda 

e a visão hospitalocêntrica do sistema de saúde, que ainda vem perpetuando este modelo, 

conforme relatos a seguir: 

“Isto acontece nas classes de baixa renda, por não terem condições de pagar uma 

consulta. O serviço público é péssimo.”

“Por não possuir um plano de saúde, onde possa se comunicar com um médico; e 

se for esperar pela saúde pública, o cidadão morre esperando.”

“Pela facilidade de comprar medicamentos e pela precariedade do sistema de 

saúde que prioriza atendimentos emergenciais.” 

Quanto aos riscos da automedicação, todos os professores relataram 

conhecimentos, tais como riscos de intoxicação, superdosagem, doses inadequadas, 

reações adversas, o que revela a preocupação e o interesse sobre o tema, mas não 

elimina o uso de medicamento no âmbito escolar, demonstrado pela prática de 

armazenar medicamentos. Essa prática é justificada pela necessidade surgida em 

situações específicas de saúde, e os argumentos são de que ocorre de forma responsável. 

Entretanto, do ponto de vista legal e sanitário, isto não é aconselhável, visto que a 

dispensação de medicamentos é privativa dos estabelecimentos autorizados e definidos 

pela Lei n.o 5.991/73,14 especificando farmácias, drogarias, postos de medicamento, 

unidades volantes e dispensários de medicamentos.

A fonte de informação sobre medicamentos foi evidenciada por todos os 

docentes, embora não sejam adquiridas por fontes seguras, fidedignas e atualizadas, a 

exemplo de bulas e propagandas.21 A propaganda torna-se perigosa, ao se levar em conta a 

ideia de que induz à automedicação por pessoas que não têm atitude crítica na recepção 

da publicidade de medicamentos para reconhecer o limite do seu uso dentro da atenção à 
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saúde.4 A veiculação de campanhas publicitárias tendenciosas, cujos objetivos são meramente 

comerciais, estimula o consumo indiscriminado e crescente de medicamentos15 por estudantes 

e pela população em geral. A conscientização da comunidade escolar, portanto, é um 

pré-requisito fundamental para que sejam alcançados os níveis elevados de saúde.17 

PAPEL DO PROFESSOR NA SAÚDE DO ALUNO 

A noção de que é papel do professor orientar seus alunos sobre temas 

relacionados à saúde esteve presente nos discursos dos entrevistados, uma vez que apontaram 

temas gerais, como educação em saúde, autocuidado e hábitos de vida saudável:

“Orientar para que este [o aluno] tenha hábitos de vida saudável, sem medicá-lo.”

“O professor deve ajudar o aluno na preservação da saúde alertando contra tudo 

aquilo que possa prejudicá-lo.”

“O professor desempenha um papel muito importante na promoção da saúde dos 

alunos e prevenção de agravos.”

Em contraponto, também foi percebida a fidedignidade do professor ao 

modelo biomédico em situações de saúde específicas de seus alunos, como orientar de 

forma adequada o uso de medicamentos no tocante à periodicidade e horários corretos. Tais 

argumentos podem ser visualizados nos trechos a seguir:

“Orientá-los a evitar tomar muitos remédios, a procurar um médico quando 

sentirem-se doentes e tomarem os remédios receitados nos horários corretos e 

sempre lembrar que prevenir é melhor do que remediar.”

“Orientá-lo sobre os riscos que ele corre se tomar remédios sem consulta médica.”

“Sobretudo o de instruir quanto ao perigo da automedicação, mas também procurar 

acompanhamento médico satisfatório.”

A orientação ao estudante parece ser uma imposição da prática docente, 

entretanto, ficou demonstrado que essas ações só ocorrem mediante estímulos ou 

questionamentos por parte dos alunos, gerando, desta forma, um ato mecânico da orientação 

ligada à ideia de instrução. Este entendimento fortaleceu-se com os dados obtidos na 

entrevista com os professores:
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“Esclarecer e orientar se for preciso.”

“Acompanhar, instruir e alertar quando precisar.”

“Perceber e orientar situações em que ações possam trazer problemas de saúde.” 

Quando o professor coloca-se na posição de expectador e não de sujeito 

atuante neste processo, percebe-se que sua rotina não contempla as ações promotoras de 

saúde na escola. A própria formação docente direciona suas ações aos alunos e professores 

isoladamente sem, contudo, articular saberes e práticas de educação em saúde ao cotidiano 

da escola.

ATUAÇÃO DA ESCOLA FRENTE AOS PROBLEMAS DE SAÚDE DOS ALUNOS

Com base nas narrativas, percebeu-se uma hierarquia de conduta diante de 

situações relacionadas a problemas de saúde ou acidentes envolvendo o aluno. A escola 

costuma solicitar a presença dos pais, quando o discente é afetado por algum mal-estar 

físico ou emocional. Em situações mais graves, como acidentes, o aluno é imediatamente 

encaminhado ao hospital ou a uma unidade básica de saúde mais próxima. Isso ficou 

demonstrado nos relatos a seguir:

“Em casos de saúde, o aluno é liberado imediatamente com autorização dos pais. 

Em casos de acidente, o aluno é levado ao hospital mais próximo.”

“Encaminha o mais rápido possível para alguma unidade de saúde, com a 

comunicação e autorização prévia dos pais.”

“Encaminha ao hospital nos casos mais extremos e, nos demais, pede ao responsável 

que venha à escola.”

Embora reconheçam os riscos da automedicação, a instituição costuma 

administrar medicamentos aos alunos em algumas situações, reproduzindo o modelo 

biomédico na escola, na medida em que mantém um estoque de medicamento. Procura, 

então, identificar os problemas e oferecer tratamento para os males considerados “simples 

e comuns”: 

“Geralmente, encaminha ao hospital mais próximo, libera o aluno para ir para casa, 

quando isso é possível e, em último caso, recorre a um remédio que o aluno toma 

em tal situação.”
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“Verificamos se o aluno costuma tomar algum remédio, quais costuma ter alergia 

e, assim, verifica os que estão no estoque. Em caso de acidentes, eles são levados 

para o hospital.”

“Investiga a causa, comunica aos pais e, quando necessário, transporta o aluno para 

uma unidade de saúde mais próxima.”

Parece que a escola confunde a sua função com a função de um 

estabelecimento sanitário, ao armazenar medicamentos e/ou administrá-los aos 

estudantes, mesmo com os devidos cuidados: comunicação e autorização prévia dos pais; 

investigação de possíveis alergias a medicamentos; e identificação dos remédios que o 

aluno toma em tal situação.1

CONCLUSÃO

O conhecimento dos professores participantes da pesquisa sobre medicamento 

e suas consequências na saúde mostrou-se relevante, entretanto desprovido de uma 

noção mais aprofundada sobre o uso racional de medicamentos. Sua concepção sobre 

medicamentos é muito mais influenciada pelo modelo biomédico de “eliminar alguma 

disfunção do organismo”, “prevenir doenças” e “tratar uma moléstia” do que pela política de 

promoção da saúde nos espaços educacionais. 

A constatação de que o professor assume que promover saúde na escola não 

faz parte de suas atribuições, leva-o a corresponsabilizar a família e o sistema público pelo 

cuidado com a saúde dos estudantes. Tal prática reflete a não internalização do conceito 

de promoção de saúde explicitada em sua fala, ancorada em concepções e conceitos do 

senso comum.

Acredita-se que a promoção da saúde na escola deva ser uma ação permanente 

que contribua para o desenvolvimento de capacidades, aquisições e competências de cada 

indivíduo e da comunidade, com o objetivo central de desenvolver hábitos saudáveis e 

possibilitar o pleno exercício da cidadania.

Conclui-se que os docentes possuem conhecimentos sobre medicamentos e 

suas consequências à saúde, entretanto não têm uma noção mais aprofundada sobre o uso 

racional de medicamento, sendo necessário implementar estratégias para promover este uso, 

além de fortalecer ações em prol da compreensão do conceito de promoção da saúde nos 

contextos educacionais. 
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