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RESUMO 
O consumo indiscriminado de antibacterianos é definido como uso de 
medicamentos sem prescrição médica, onde o próprio cliente decide a melhor 
abordagem farmacoterapêutica. Esta prática pode trazer riscos para a saúde, 
considerando a possibilidade do surgimento de efeitos adversos e interações 
medicamentosas graves, porém, quando o uso é realizado com agentes 
antimicrobianos há a possibilidade também do surgimento de resistência 
bacteriana por seleção de microrganismos o que torna o fármaco ineficaz. 
Diante deste contexto o presente estudo teve como objetivo descrever os 
fatores de risco relacionados ao consumo indiscriminado de antibacterianos. A 
busca de artigos científicos foi realizada por meio da Biblioteca Virtual em 
Saúde, nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (Lilacs) e da Scientific Electronic Library Online (SciELO). 
Foram investigados artigos científicos, na íntegra, em publicações online, 
publicados em português do Brasil nos últimos dez anos, de 2008 a 2018. 
 
Palavras-chaves: Automedicação. Antibacteriano. Resistência bacteriana. 
 
 
 
ABSTRACT 
The indiscriminate consumption of antibacterials is defined as the use of non-
prescription medicines, where the client himself decides the best 
pharmacotherapeutic approach. This practice may pose a health risk, 
considering the possibility of adverse effects and serious drug interactions, but 
when the use is carried out with antimicrobial agents there is also the possibility 
of the emergence of bacterial resistance by selection of microorganisms which 
makes the drug ineffective. In this context, the present study aimed to describe 
the risk factors related to the indiscriminate consumption of antibacterials. The 
search for scientific articles was done through the Virtual Health Library, the 
Latin American and Caribbean Health Sciences (Lilacs) and the Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) databases. We have investigated scientific 
articles in full in online publications published in Brazilian Portuguese in the last 
ten years, from 2008 to 2018. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), as infecções 

representam 25% das mortes mundialmente, e em países em desenvolvimento 

esse percentual está em torno de 45% (ANVISA, 2014). Isso ocorre porque a 

maior parte da população, obtêm prescrições inadequadas para o uso de 

antibióticos, em muitos países dois terços da população utilizam esse tipo de 

medicamento sem prescrição médica, por um ou até três dias, interrompendo o 

tratamento antes da média prevista para uso de medicamentos desse tipo 

(ANVISA, 2014).   

A descoberta do antibiótico Penicilina, em 1928, aconteceu quando 

Alexander Fleming ao realizar uma viagem deixou por acaso, uma amostra da 

bactéria Staphylococcus aureus ser contaminada por esporos do fungo 

Penicillium notatum, a Penicilina, que cresceu dentro da placa impediu o 

crescimento da bactéria em questão, pois a umidade e o calor daquela época, 

contribuíram para o crescimento desse bolor (fungo), mas dificultou a 

reprodutibilidade do experimento, o que acabou por atrasar quase 10 anos o 

desenvolvimento da Penicilina (AMINOV, 2012). 

 A venda de antibióticos no Brasil supera a venda de outros fármacos 

como analgésicos/antitérmicos e na última década o aumento da venda de 

medicamentos genéricos praticamente triplicou (ANVISA, 2014).  

O inadequado uso de antibióticos sem critério, sem período, sem dose e 

sem indicação correta, acelera os mecanismos de defesa das bactérias, 

fazendo com que o medicamento perca sua eficiência. (PAIVA et al., 2013).  

As bactérias desenvolvem resistência aos antibióticos em uma 

velocidade maior com que são descobertos e elaborados novos fármacos 

(SILVA et al., 2014). Diante desta problemática este estudo apresentou o 

seguinte problema de pesquisa: Quais os riscos que o uso indiscriminado de 

antibióticos ocasiona ao organismo?  

 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 

 

2.1.   Objetivo Geral: 

 Descrever os fatores de risco relacionados ao consumo indiscriminado 

de antibacterianos. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 
  

 Caracterizar os antibacterianos; 

 Evidenciar as consequências que o uso indiscriminado de 

antibacterianos acarretam ao organismo;   

 Destacar a importância do enfermeiro na conscientização a população, 

propondo medidas através de educação em saúde 

 
  

3. METODOLOGIA  

 Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e explicativo, 

que descreve os fatores de risco relacionados ao consumo indiscriminado de 

antibacterianos. Os dados foram coletados de artigos científicos, monografias e 

teses disponíveis nas bases de dados científicas online, BVS, LILACS e 

SCIELO.  

 Para a busca da literatura científica disponível, delimitou-se como 

palavras-chave: enfermeiro, antibacterianos, resistência bacteriana, 

automedicação, educação em saúde. Portanto, após a identificação da 

literatura disponível, a fim de selecionar os artigos para leitura, delimitou-se 

como critérios de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2008 até 2018, 

disponíveis integralmente na integra, e em português. Desta forma, a tabela 1, 

apresenta o quantitativo dos textos encontrados por critério de inclusão nas 

diferentes bases de dados.  

 

 

 

 

 

 



 Tabela 1: Quantitativo de textos encontrados, identificado por critérios 

de inclusão no estudo: 

 

 

Base de Dados 

 

Termos 

 

Resultados  

 

Estudos 

selecionados 

 

LILACS 

“Antibióticos” 

“Enfermagem” 

“Uso indiscriminado de 

medicamentos” 

 

 

27 

 

 

3 

 

 

 

SCIELO 

  

“Antimicrobianos” 

“Automedicação” 

“Medicamentos sem 

prescrição” 

 

 

 

48 

 

 

 

5 

 

 

BVS 

 

“Resistencia bacteriana” 

“Educação em saúde” 

“Microorganismos 

resistentes” 

 

 

 

11 

 

 

2 

 

 Após a identificação dos 86 textos, foi realizada a leitura dos resumos 

para selecionar os artigos que discutiam sobre os fatores de risco relacionados 

ao consumo indiscriminado de antibacterianos.  

 Destes, foram excluídos textos repetidos, estudos publicados anos 

anteriores a pesquisa, estudos que não comtemplem a temática proposta, 

material incompleto e referências duplicadas. Foram selecionados 10 artigos, 

que tratavam sobre a temática estudada, conforme apresentado no quadro 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Quadro 1: Síntese dos artigos científicos selecionados para a discussão dos 
dados: 
 
ITENS ANO/AUTOR TÍTULO DO ESTUDO  OBJETIVO DO ESTUDO 

1 2015 

MARTINS, G. S. 

MANGIAVACCHI, B. 

M. 

BORGES, F. V. 

LIMA, N. B.  

BERNARDES, E. B. 

Uso indiscriminado de antibióticos pela 

população de São José do Calçado (ES) 

e o perigo das superbactérias.  

Identificar, através de questionários aplicados 

a população de São José do Calçado - ES, 

informações que contribuam para a elaboração 

e 

execução de projetos socioeducativos voltados 

para reeducação a respeito do uso 

inapropriado de antibióticos. 

2 2009 

TERRA, M. R. 

SILVA, R. S. 

PEREIRA, M. G. N. 

NASCIMENTO, F. L. 

JEREMIAS, J. T. Z.  

Uso indiscriminado de antimicrobianos na 

medicina humana.  

Realizar levantamento bibliográfico em livros e 

periódicos acerca do uso indiscriminado de 

antimicrobianos.  

3 2013 

DUARTE, J. M.  

Uso indiscriminado de antibióticos por 

pacientes atendidos em uma Unidade 

Básica de Saúde da Família.  

Identificar os fatores que resultam no uso 

indiscriminado de antibióticos pela população 

adstrita à UBS Zé Enfermeiro e elaborar um 

Projeto de Intervenção/Plano de Ação.  

4  2016 

VASCONCELOS, D. 

V. 

OLIVEIRA, T. B. 

ARAUJO, L. L. N.  

 

 O uso de antimicrobianos no âmbito 
hospitalar e as atribuições do 
farmacêutico na comissão de controle de 
infecção hospitalar (CCIH).  

Descrever através de uma revisão de literatura 

o uso de antimicrobianos no âmbito hospitalar 

e o papel do farmacêutico na Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar. 

5 2011 

SCARCELA, A. M. 

A. 

MUNIZ, J. W. A. 

CIRQUEIRA, J. Z. 

Investigação do uso indiscriminado de 

amoxicilina em crianças na faixa etária 

de 2 a 10 anos.  

Investigar o perfil de tratamento de crianças de 

2 a 10 anos de idade, com o antibiótico 

Amoxicilina e enfatizar a importância na 

orientação do uso racional de medicamentos, 

principalmente das classes de antibióticos.  

6  2013 

PAIM, R. S. P. 

LORENZINI, E.  

Incidência bacteriana e resistência 

antimicrobiana de uma instituição 

hospitalar de médio porte da região 

nordeste do Rio Grande do Sul.  

Analisar o perfil bacteriológico das infecções 

em pacientes hospitalizados e da resistência e 

sensibilidade aos antimicrobianos.  

7 2011 

LIMA, D. S. M.  

 

  

Resistência bacteriana em ambiente 

hospitalar: O uso indiscriminado de 

antibióticos como fator de indução.  

Realizar revisão sistemática da literatura sobre 

a resistência bacteriana em ambiente 

hospitalar. 

8  2014 

SANTANA, R. S. 

VIANA, A. C. 

SANTIAGO, J. S. 

MENEZES, M. S. 

LOBO, I. M. F. 

MARCELLINI, P. S.  

Consequências do uso excessivo de 

antimicrobianos no pós-operatório: o 

contexto de um hospital público.  

Avaliar o emprego de antimicrobianos 

relacionado ao seu uso inadequado e impacto 

econômico durante o período pós-operatório. 

9  2017 

SANTOS, J. R. 

Avaliação da procura de antibióticos sem 

receita médica por clientes de três 

farmácias no município de Cruz das 

Almas – BA.  

Avaliar a automedicação e perfil de clientes de 

três farmácias no município de Cruz das Almas 

– BA.  

10  2018 

SILVA, J. J. G 

TAVARES, C. G. S. 

MONTE, T. V. S. 

NASCIMENTO, W. 

M. 

OLIVEIRA, J. R. S. 

CALLOU, M. A. M.  

Automedicação com antibióticos e suas 
consequências fisiopatológicas: Uma 
revisão.  

Esclarecer quais as causas, riscos, 

implicações, idades e gêneros que mais 

utilizam os antibióticos, os principais 

antibióticos e possíveis soluções para diminuir 

essa prática na sociedade. 

 
 



 
Resultados evidenciam que o uso indiscriminado de antibacterianos 

torna maior a morbidade devido aos eventos adversos e à toxicidade destes. O 

frequente hábito de automedicação, o consumo de diferentes doses e o 

aumento do número de medicamentos, podem causar prejuízos econômicos, 

sociais e à saúde ainda mais significativos (AZEVEDO et. al., 2012).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso inadequado 

dos medicamentos tem as seguintes características: prescrição em excesso, 

falha da prescrição, dose inadequada, duração inapropriada, gasto ou risco 

desnecessário. O consumo abusivo de antibacterianos abrem portas para a 

resistência das bactérias, sendo um ambiente propicio para abrigá-las. Os 

danos que os antibióticos produzem na saúde humana são divididos em três 

aspectos: efeitos tóxicos diretos, indução de alergias e desenvolvimento de 

resistência (CUNHA; PELLEGRINI; STEIN, 2014). 

Para que haja sucesso terapêutico no tratamento de infecções, é 

necessário que se faça o diagnóstico adequado, seja pela presunção ou 

confirmação do agente causal. Uma vez estabelecido o diagnóstico, o 

antibiótico deve ser escolhido considerando a sensibilidade do agente 

etiológico, além do perfil farmacocinético (absorção, distribuição, metabolismo 

e excreção).  

Uma causa do uso irracional dos antibióticos refere-se à qualidade das 

informações que o paciente/usuário possui para o uso adequado desses 

medicamentos. A falta de informações no momento da consulta médica e a 

falta de orientações sobre a posologia do antibiótico pode levá-lo a parar o 

tratamento no início, deixar de administrar o remédio nos intervalos corretos ou 

usá-lo de maneira inadequada (GURGEL; CARVALHO, 2015).   

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho possibilitou descrever os fatores de risco relacionados ao 

consumo indiscriminado de antibacterianos. A maioria das pessoas 

permanecem com esse hábito inadequado, com a finalidade de acabar com 

uma dor rapidamente, associando a facilidade em se comprar o medicamento 

sem receita, são influenciados muitas vezes por indicação de amigos e/ou 



parentes, porém esquecem que cada organismo possui uma reação diferente 

para cada substância.  

Os antibacterianos são poderosos medicamentos contra bactérias 

capazes de provocar infecções e tem sido de grande utilidade para salvar 

vidas, porém seu uso inadequado pode gerar o rompimento de opções de 

tratamento em consequência da resistência bacteriana.  

É importante que haja sempre ações permanentes voltadas à educação 

em saúde, que sejam de ordem prática e efetiva capazes de envolver toda a 

comunidade sendo mantidas por programas públicos ou governamentais para 

que situações como esta descrita em nosso estudo sejam minimizadas. 
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