
QUESTIONÁRIO 
 
 

O meu nome é Joana Barbosa Peixoto e frequento o 4º ano do curso de Enfermagem na 

Universidade Fernando Pessoa, pólo Ponte de Lima. No âmbito da minha licenciatura 

encontro-me a realizar uma monografia com o tema: “Automedicação” 

Solicito a sua colaboração neste estudo e peço que seja rigoroso nas suas respostas. 

Procure não deixar questões sem resposta, se tiver dúvidas, reflicta e opte pelo que lhe 

parece mais correcto. 

Este estudo, meramente académico, será confidencial, anónimo e após a colheita de 

dados os questionários serão destruídos. 

Agradeço desde já a sua voluntária participação. 

 

 

Barcelos, Janeiro 2007  

 

 

 

Joana Peixoto 
 
 



1. Idade:_____Anos 
 

2. Sexo:      Masculino                                   Feminino  

 

3. Estado Civil: 

                               Casado            Solteiro            Viúvo            Divorciado  

 

4. Escolaridade:     

                    Analfabeto            ≤ 4ª Classe           ≤ 9º Ano           12º Ano        

 

                     Bacharelato           Licenciatura           Mestrado           Doutoramento  
 

5. Profissão: 

Já foi ou é profissional de saúde      Não é nem nunca foi profissional de saúde  

 

6. Ingeriu medicamentos no último ano? 

 
Sim      Não   

Se respondeu Não, o seu questionário acaba aqui. Se respondeu Sim, pode 

prosseguir o questionário. 

6.1. Os medicamentos usados foram todos prescritos pelo médico? 

Sim      Não   

 

Se respondeu SIM, na pergunta anterior, o seu questionário acaba aqui. Se respondeu 
Não, continue por favor na pergunta 7.  

7. No último ano recorreu à automedicação… 

Raramente             Alguma Frequência                Muita Frequência  

Responda por favor o restante questionário tendo em conta a última vez que se 
automedicou. 
 



 

8. Quais os problemas que apresentava quando recorreu à automedicação? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Quais os motivos que justificaram a automedicação em vez da consulta médica? 
 
 
 
 

10. Quando se automedicou qual a duração da toma do medicamento? 

1 a 2 Dias               3 a 4 Dias             5 dias ou mais  
 

11. A automedicação foi influenciada por: 
  

Familiar ou Amigo                                        Profissional de saúde (não médico)         

Prescrições anteriores                                    Publicidade (TV, revistas, Internet)         

Outro    Qual? ___________________         Tinha em casa sem prescrição médica     

              
                                                         

12. Antes de se automedicar, procurou informações, ou esclarecimentos adicionais 

do medicamento? 

Sim      Não   
 

12.1. Se respondeu sim na questão anterior, onde procurou essas informações? Se 
respondeu Não continue na pergunta 13. 

 

         Bula (informação que vem dentro da caixa do medicamento) 

 Enfermeiro 

 Farmacêutico  

 Parente ou Amigo 

 Outro. Qual? ____________________________ 
 

 



12.2. A informação recebida foi compreendida? 

Sim      Não   

12.3. Cumpriu rigorosamente as informações recebidas? 

Sim      Não   

13. Quando se automedicou encontrava-se a tomar medicamentos receitados pelo 
seu médico? 

Sim      Não   

13.1. Se sim, quantos medicamentos se encontrava a tomar? 

_________________________ 

 

13.2. Se respondeu sim á pergunta anterior, verificou se existiam algumas 
incompatibilidades entre os medicamentos que tomou? 

Sim      Não   

14. Quando compra medicamentos pede sempre informações ao farmacêutico 

acerca do medicamento? 

Sim      Não   

15. Tem conhecimento dos riscos que o medicamento com que se automedicou 

poderiam causar? 

Sim      Não   

16. Surgiu algum problema relacionado com a medicação com que se 

automedicou? 

Sim      Não   

 


