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INTRODUÇÃO: O Projeto de Curricularização da Extensão, proposto dentro da disciplina 

de Integração Ensino e Comunidade (IEC), trouxe aos estudantes a possibilidade de exercício 

das relações interpessoais, na formulação conjunta de uma estratégia de educação em saúde, 

em busca da disseminação de conhecimento sobre a automedicação e seus riscos à 

comunidade. A automedicação é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a 

escolha e uso de medicamentos sem prescrição e supervisão de médico ou dentista (ARRAIS, 

et al., 2016). Os medicamentos são a principal causa de intoxicação, sendo que o Brasil ocupa 

o quinto lugar entre os países que mais consomem medicamentos (SILVA, et al., 2019). O 

projeto atentou-se ao máximo em divulgar as principais complicações geradas por essa 

prática, já que 29,5% dos casos de intoxicações registrados no país têm essa origem 

(DOMINGUES, et al., 2015). Dentre os demais problemas da automedicação, estão os riscos 

de reações adversas, resistência a microrganismos, interações medicamentosas, além da 

possibilidade de prolongamento da doença, dependência, com grande impacto no sistema de 

saúde quando o indivíduo necessita de cuidados por complicações da automedicação 

(PEREIRA, et al., 2006). Além disso, a automedicação induz ao acúmulo de medicamentos 

nas residências, o que implica no descarte inadequado dos produtos e em problemas ao meio 

ambiente (ARRAIS, et al., 2016). Em decorrência da grande incidência de automedicação e 

os problemas gerados ao indivíduo, à comunidade, ao sistema de saúde e ao meio ambiente, 

destaca-se a importância do desenvolvimento de ações para promover saúde e prevenir 

agravos dessa prática. OBJETIVOS: Expandir o conhecimento acerca da prática da 

automedicação na população brasileira, através da propagação de conhecimentos de caráter 

público e de forma online. Facilitar o acesso à informação correta, através da linguagem 

verbal e não verbal, sobre princípios e conceitos básicos da farmacologia, a fim de se evitar a 

automedicação indiscriminada. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, 

baseado no desenvolvimento de uma página educativa no Instagram, com criação do 

@seliganadose, durante o Projeto de Curricularização da Extensão. Para representação do 

projeto no meio online, foi elaborada uma logo, com um medicamento fazendo alusão a uma 

lâmpada. O levantamento de dados foi realizado por meio de uma revisão de literatura, com 



busca e análise de artigos encontrados nas bases de dados BVS e SciELO, com filtros de texto 

completo, em inglês ou português, com publicação a partir de 2008, havendo seleção de um 

total de 5 estudos. RESULTADOS: Obteve-se, conforme contagem realizada dia 25 de 

junho, às 19 horas, 22 comentários, 176 curtidas e 118 seguidores na plataforma Instagram.  

A média de curtidas por publicação foi de 25 e, de comentários, foi 3. Na primeira publicação, 

divulgada dia 05/06/21, foi realizada a apresentação do projeto, com exposição dos objetivos 

das subsequentes postagens, atingindo 44 curtidas e 4 comentários. No segundo post, 

publicado após 7 dias, foi abordado o conceito da automedicação, com alcance de 25 curtidas 

e 2 comentários. Em seguida, na terceira postagem, realizada dia 14/06/21, explanou-se sobre 

os caminhos que os medicamentos percorrem no organismo, da ingestão à eliminação, com 

um total de 26 curtidas e 4 comentários. Na quarta publicação (16/06/21), foram expostos os 

riscos da utilização inapropriada de sprays nasais e pomadas, que podem causar alterações 

sistêmicas graves. Nessa publicação, houve 19 curtidas e 4 comentários. No dia 18/06/21, 

abordamos os riscos do uso de medicamentos sem prescrição médica, com alcance de 21 

curtidas e 6 comentários. Na seguinte publicação, no dia 20/06/21, foi alertado sobre os 

perigos do acúmulo de medicamentos nas residências, resultando em 22 curtidas e 2 

comentários. Na última postagem, ressaltou-se a importância da receita médica para uso de 

medicamentos, com um total de 19 curtidas. Ademais, as publicações tiveram grande alcance 

pelo Brasil, incluindo pessoas de Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo 

e Paraná. Essa abrangência demonstra que o projeto conseguiu atingir a comunidade e 

difundir, entre os leitores, a importância da prescrição médica e os cuidados necessários 

quando se trata da automedicação. CONCLUSÕES: Ao fim do trabalho, pode-se concluir 

que o Projeto de Curricularização da Extensão realizado ampliou o conhecimento a respeito 

do uso irracional de medicamentos na população. Isso se deu graças ao compartilhamento de 

informações sobre a automedicação para além dos limites acadêmicos, cumprindo um 

relevante papel social, por meio da democratização do saber. O uso da linguagem verbal e 

não-verbal, com emprego de recursos visuais e temas com cores complementares, teve a 

finalidade de chamar a atenção e alcançar a população leiga. No contexto de saúde pública, 

percebe-se que a informação é um instrumento imprescindível para a ampliação da 

consciência sanitária e a promoção em saúde do uso racional de medicamentos, fato que 

sinaliza para a relevância da temática em questão. 
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