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A ciência, ao longo do tempo, já tem apresentado grandes avanços, sobretudo, na área medicinal 

no que cerne à busca de prevenção e amenização de patologias, desde as mais simples às mais 

complexas. Estes avanços têm permitido a prática da automedicação responsável no uso de 

Medicamentos Isentos de Prescrição,o que tem sido largamente utilizado pela população 

cruzalmense de uma maneira geral, estabelecendo uma possível confiança e motivação nos seus 

resultados que são merecedores de atenção dos mesmos a curto, médio e longo prazo.Assim 

sendo, a presente pesquisa tem por objetivo analisar a motivação e o nível de confiança do 

cidadão cruzalmense na automedicação responsável no uso dos Medicamentos Isentos de 

Prescrição e seus resultados. Para tanto, essa pesquisa assumirá a configuração de uma pesquisa 

na abordagem exploratório-descritiva de natureza quali-quanti, onde os dados serão coletados 

mediante questionários fechados feitos à 10 representantes de estabelecimentos farmacêuticos, 

o que perfaz o total geral de estabelecimentos da cidade. Serão ainda levantados dados de uma 

amostra não-probabilística de 80 consumidores respondentes em um período que abrangerá de 

Setembro de 2017 a Julho de 2018. Os dados serão tabulados de acordo com a estruturação dos 

questionários e processados no software Microsoft Excel 2016 para visualização em gráficos e 

tabelas. Espera-se, com o a pesquisa que a mesma demonstre que celeridade das tarefas 

realizadas pelo cruzalmense, aliada à necessidade de alívio momentâneo sem a busca de 

orientação médica, ou ainda a cultura de automedicação adquirida pelos ancestrais como 

pontos-chave, para a motivação e confiança na busca e utilização de Medicamentos Isentos de 

Prescrição. 
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