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“Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, maior 

elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isto é óbvio. Por que não 

pensei nisso antes?” 
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RESUMO 

 

 

O fornecimento de informações sobre os medicamentos no momento da 

dispensação é de suma importância para que a assistência farmacêutica 

alcance seus objetivos e para que os pacientes possam alcançar melhores 

resultados terapêuticos. Assim, neste trabalho buscou-se identificar itens de 

informação percebidos pelos usuários como mais necessários ao uso racional 

de seus medicamentos. Um modelo de boletim informativo direcionado aos 

usuários foi desenvolvido e avaliado por usuários e profissionais de saúde a 

fim de subsidiar, no futuro, o desenvolvimento de um sistema informatizado 

para geração de informação impressa para os pacientes. Os resultados 

permitem considerar que a proposta de disponibilização de informação em 

formato impresso aos usuários de medicamentos é vista como relevante tanto 

pelos profissionais de saúde quanto pelos próprios usuários e que o formato 

proposto para o boletim é adequado. 

 

 

Palavras chave: Orientação Farmacêutica. Informação Impressa. Sistema 

Informatizado.  
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ABSTRACT 

 

 

The provision of information on medicines when dispensing is of paramount 

importance for the pharmaceutical assistance to reach your goals and what patients 

can achieve better therapeutic results. Thus, this study sought to identify items of 

information perceived by users as more necessary for the reasonable use of their 

medications. A newsletter template directed users was developed and evaluated by 

users and healthcare professionals in order to aid in the future development of a 

computerized system for generating printed information for patients. The results allow 

the conclusion that the proposed provision of information in printed format drug users 

is seen as important by both health professionals as by the users and that the 

proposed format for the report is appropriate. 

 

Keywords: Pharmaceuticals Orientation. Printed Information. Computerized System 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Pode-se afirmar que o fornecimento de informações sobre os medicamentos 

no momento da dispensação é de suma importância conceitual, legal e, 

principalmente, prática para a assistência farmacêutica e para os pacientes.  

Entidades profissionais, instituições de saúde e demais atores envolvidos no 

processo de uso racional de medicamentos têm apontado para a importância da 

informação na busca de uma utilização mais racional e de melhores respostas 

terapêuticas na sociedade moderna. No entanto, pouco se tem publicado sobre 

como está o atual cenário dessa atividade no Brasil; como está sua execução na 

rotina dos serviços farmacêuticos; quais são suas principais falhas e como se pode 

viabilizar e aprimorar esse processo.  

 Apenas uma boa informação, entretanto, não é suficiente para garantir o uso 

correto do medicamento. É de conhecimento de todos que textos longos e em 

linguagem técnica tornam-se inatingíveis para a população, pois além de não 

despertarem interesse acabam não sendo compreendidos pelos que se interessem 

em ler. Ela precisa ser transmitida de maneira clara e objetiva, através de meios que 

facilitem sua assimilação (ALMEIDA e VIEIRA, 2009). 

 Além da clareza e objetividade, outros elementos têm sido apontados como 

decisivos para o melhor o entendimento dos usuários. Estudos mostram que muitos 

pacientes possuem dificuldades em assimilar as informações recebidas verbalmente 

sobre suas doenças e tratamentos medicamentosos, tanto no momento da consulta 

médica, quanto na dispensação farmacêutica (HANDY, 2000; HUSSAIN et al., 

2003). Alguns autores apontam que a informação em formato de folhetos (boletos ou 

boletins) representa uma forma eficaz de complementar a informação oral 

transmitida pelo médico ou farmacêutico, facilitando, assim, o entendimento e 
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assimilação do conteúdo por parte dos pacientes (HANDY, 2000; HUSSAIN et al., 

2003; FITZMAURICE, 2001; SEMPLE e McGOWAN, 2002).  

 Diante da necessidade de desenvolvimento e criação de material escrito em 

linguagem objetiva, clara e acessível, este trabalho propõe a elaboração e 

fornecimento de boletins aos pacientes, os quais serão, no futuro, gerados por um 

sistema informatizado e prontamente disponibilizados a eles. Tal boletim deve ser de 

tamanha simplicidade que, conforme sugerem Schillinger et al. (2004), Gal e Prigat 

(2005) e Davis et al. (2006),  possam ser lidos sem o auxílio ou explicação de outra 

pessoa.   

 A informação se fundamentará nos moldes indicados pela literatura para o 

fácil entendimento do leitor leigo no assunto, sendo atualizada, criteriosamente 

avaliada por quem a desenvolveu e revisada periodicamente, de modo a mantê-la 

sempre condizente às mais atualizadas e consistentes fontes científicas (TEIXEIRA, 

2004;  DICKINSON e RAYNOR, 2003). 

 O desenvolvimento da proposta do sistema de informação impressa para 

usuários de medicamentos foi realizado com base na prévia identificação e 

priorização de itens de informação por profissionais de saúde e pacientes. O sistema 

deverá ser programado e estruturado de forma a possibilitar a imediata impressão 

da informação e seu fornecimento em formato de boletins aos usuários no momento 

da dispensação, tornando a atividade de orientação farmacêutica viável e mais 

efetiva. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Propor um modelo para desenvolvimento de um instrumento informatizado 

capaz de gerar orientações farmacêuticas impressas, em formato de boletins, 

destinados aos usuários de medicamentos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar os principais itens de informação necessários aos pacientes 

visando o uso racional dos medicamentos. 

 Propor um esboço de um formulário padrão para orientação aos usuários 

através da elaboração de um modelo de boletim que servirá para demonstração e 

avaliação pelos pacientes. 

Validar o esboço através do desenvolvimento de um formulário a ser 

submetido à opinião dos usuários dos serviços de saúde e dos profissionais da área 

diretamente ligados ao processo de orientação sobre os medicamentos 

(farmacêuticos e médicos). 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

 

 O Uso Racional de Medicamentos tem se tornado o grande objetivo a ser 

seguido quando se fala em utilização de medicamentos. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) considera que ocorre o uso racional do medicamento quando o 

paciente recebe o medicamento adequado ao seu quadro de saúde, em doses 

adequadas ‘as suas condições clínicas, por um período também adequado e ao 

menor custo possível para si ou para terceiros que custearão o tratamento 

(AQUINO, 2008). 

 Dados da própria OMS revelam que os hospitais gastam de 15% a 20% de 

seus orçamentos para contornar complicações causadas pelo uso inadequado do 

medicamento. Um grande fator que leva ao uso inadequado dos medicamentos é a 

automedicação, conduta que vai na contramão do que se preconiza no uso racional 

do medicamento. Dados apontam que 35% dos medicamentos adquiridos no Brasil 

são utilizados por pessoas que se automedicam. Além disso, da totalidade de 

medicamentos circulantes no mercado, metade deles são prescritos, dispensados ou 

utilizados inadequadamente (AQUINO, 2008). 

 A automedicação é uma prática que, segundo Arrais et al. (1997) caracteriza-

se pela iniciativa de um doente, ou de se responsável, em buscar benefícios para o 

tratamento de doenças ou alivio de sintomas através da obtenção ou produção e 

utilização de produtos para esses fins. Buscando-se respostas que levam a essa 

conduta tão disseminada, Leite et al. (2008) afirmam em seu estudo que dentre os 

principais fatores que levam a prática da automedicação está a carência de 

informações e instruções.  
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 Outros fatores apontados por Arrais et al (1997) que impulsiona a prática da 

automedicação e do uso irracional do medicamento são as intensas campanhas 

publicitárias em larga escala da indústria farmacêutica destinada ao público geral.                                                      

Nascimento (2010) relata que dados de monitoração da propaganda realizada pela     

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) revelam que mais de 90% das 

propagandas de medicamentos apresentam informações irregulares. Essa prática 

interfere decisivamente no perfil de consumo dos medicamentos, elevando a 

assimetria de informação entre os fabricantes, os prescritores e dispensadores de 

medicamentos e os usuários.   

 Assim, pode-se observar que o uso racional do medicamento está 

diretamente ligado ao recebimento e entendimento de informações por parte dos 

pacientes. Oenning et al. (2011) afirmam que os pacientes têm o direito as 

informações sobre sua saúde, sobre os medicamentos que irá utilizar, incluindo os 

riscos e benefícios existentes. Essas informações devem chegar aos pacientes de 

forma objetiva e clara, para que as recomendações sejam entendidas efetivamente. 

Vários autores reforçam que quando não há essa transferência de informação, os 

objetivos que se buscam com o uso racional do medicamento, como adesão ao 

tratamento, administração correta do medicamento, redução de efeitos adversos e 

intoxicações e melhora do quadro clínico, entre outros, não são alcançados 

(WANNMACHER e FERREIRA, 1999; LAGE et al., 2005; SILVA et al., 2000). 

 

 

3.2 ORIENTAÇÕES AOS USUÁRIOS 

 

 

 A orientação sobre os medicamentos utilizados pelos pacientes é de extrema 

importância para o sucesso do tratamento, uma vez que sua ausência representa 

uma das principais causas do uso incorreto e do insucesso da farmacoterapia 

(OENNING et al., 2011). 

 Estudos relacionados à falta de informação sobre medicamentos indicam que 

cerca de 50% das informações verbais dadas pelo médico ao paciente no momento 

da consulta são imediatamente esquecidas (KENNEDY, 2003; SCHILLINGER et al., 

2004; DAVIS et al., 2006; WILLIAMS et al., 2002). Nesse contexto a falta de 

informação objetiva e compreensiva representa a ineficácia da atividade de 
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Orientação ao Paciente, que tem em sua essência, justamente, o objetivo de evitar 

ou mitigar os problemas acima relacionados (BRASIL, 2009). 

 O fornecimento de informações ao paciente está inserido, também, no 

processo de dispensação dos medicamentos, que é um ação que requer uma nova 

postura do farmacêutico, constituindo uma oportunidade desse profissional contribuir 

para o uso racional de medicamentos através, tanto da orientação sobre os 

medicamentos, quanto pela educação em saúde (MARIN et al., 2003). Pepe e 

Castro (2000) ressaltam a importância da interação do farmacêutico com os 

pacientes e profissionais de saúde enfatizando que a informação é o alicerce desta 

relação. Dessa forma, a orientação farmacêutica integra o conceito atual da prática 

da dispensação de medicamentos, tendo papel fundamental na busca da qualidade 

do atendimento.  

 A fim de deliberar sobre o assunto, o “Consenso Brasileiro de Atenção 

Farmacêutica’’, promovido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), entre outras instituições, 

em 2002, ratificou a Orientação Farmacêutica - definida fundamentalmente pelo 

fornecimento de informações aos pacientes sobre os medicamentos por eles 

utilizados - como um dos macro componentes da Atenção Farmacêutica 

(Organização Pan-Americana da Saúde, , 2002). 

 O processo de orientação farmacêutica se consolida na transmissão de 

informações e resulta em melhorias na saúde e qualidade de vida do paciente, já 

que entre as principais ferramentas de prevenção e de adoção de hábitos corretos 

estão a informação e a educação (BRASIL, 2009; MARIN, 2003; WANNMACHER e 

FERREIRA, 1999). 

 É sabido que diversos fatores podem levar os pacientes a não cumprirem 

seus tratamentos da maneira estabelecida pela equipe de saúde, mas a falta de 

informação sobre os medicamentos vem sendo apontada, em nível mundial, como 

um dos fatores de maior relevância e impacto nesse contexto (MARIN et al., 2003; 

CECCATO et al., 2004). Alguns estudos apontam que 30% a 50% dos casos de 

utilização inadequada destes produtos pelos pacientes são devido à carência de 

informações (SILVA et al., 2000). 

 Dessa maneira afirma-se que a adesão ao tratamento está diretamente 

relacionada ao entendimento que o paciente possui sobre sua doença e as 

intervenções terapêuticas a ela efetuadas. Essa adesão, e ainda a memorização, o 
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entendimento e a satisfação estão vinculados à quantidade e qualidade de 

informação recebida. 

 A literatura indica, em decorrência disso, que é necessário maior repasse de 

informação em todos os momentos que envolvem o atendimento ao paciente, 

especialmente durante a consulta médica e a dispensação do medicamento pela 

farmácia (SILVA et al., 2000). 

 Na prática, porém, observa-se o fraco conhecimento que o paciente possui 

sobre a receita médica que lhe é prescrita (SILVA et al., 2000; CARVALHO et al., 

1999). Em um desses estudos, realizado no sul do Brasil, 20% dos pacientes 

entrevistados não sabiam a dose do medicamento prescrito, enquanto 30% não 

puderam responder a frequência de administração (SILVA et al., 2000).  

 Assim, deve-se dar mais importância à informação sobre medicamentos, uma 

vez que ela é essencial na prevenção da ocorrência de eventos adversos a 

medicamentos (BATES et al., 1997; HEPLER e STRAND, 1990) -  entendido como 

qualquer injuria causada por ele, incluindo reações adversas e erros de medicação - 

na avaliação do custo-benefício e na tomada de decisões terapêuticas, 

desdobrando-se,  assim, na promoção do uso racional. Segundo Bates et al. (1997) 

e Hepler e Strand (1990), significativa porcentagem desses eventos adversos pode 

ser prevenida, evitando-se todas as suas  ações danosas.  

           Petty (2003) alega que o referido reconhecimento da informação farmacêutica 

como componente essencial da atividade de dispensação vem aumentando e o 

papel do farmacêutico está mudando da simples oferta de medicamentos para uma 

função cada vez mais clínica, garantindo, nesse contexto, o fornecimento de 

informações. Malone et al. (2001), afirma que tal atividade se concretiza com a 

transferência de conhecimento imparcial, bem referenciado e criticamente avaliado 

pelos profissionais envolvidos em sua elaboração.        

 O profissional de saúde deve ser fonte da informação e utilizá-la na previsão e 

detecção de eventos contrários ao resultado esperado da terapia medicamentosa, o 

que, na prática, nem sempre acontece (SILVA et al., 2000; BARROS, 2007). 

Atualmente o que ainda se vê nos balcões das farmácias e drogarias é uma enorme 

carência de acesso às informações no momento da dispensação, o que representa 

uma das principais causas de falhas no tratamento (especialmente nas doenças 

crônicas e infectocontagiosas). Este cenário, além de inviabilizar o tratamento 

adequado e causar danos ao paciente, ainda traz prejuízos ao Estado, pois resulta 
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no uso irracional do medicamento, em intoxicações, reações adversas e em 

internações; que juntos elevam drasticamente os índices de morbi/mortalidade da 

população e os custos com a saúde pública. Esse quadro é apontado por Hepler e 

Strand (1990) como um problema social dispendioso.    

 Diante de toda esta problemática, o Código de Ética da Profissão 

Farmacêutica (CFF, 2004) também faz considerações sobre a atuação profissional 

do farmacêutico, que deve agir em consonância com essa nova conduta que se faz 

necessária, ao retratar em seu capítulo III, artigo 15 que “É dever do farmacêutico: 

VII – informar e assessorar ao paciente sobre a utilização correta do medicamento”. 

Apesar de todo o consenso teórico e legalmente estabelecido, Silva e Vieira (2004) 

alertam para o fato que o farmacêutico, muitas vezes, apresenta deficiências de 

conhecimento que podem gerar distorções de seu verdadeiro papel. Somando-se a 

isso, o tempo disponível (pelo paciente ou pelo farmacêutico) para o atendimento 

pode ser insuficiente para que sejam prestadas as devidas orientações, 

contribuindo, dessa forma, para que as distorções se acentuem (LEITE et al., 2008). 

           Um estudo realizado por Santos e Nitrini (2004) constatou que o tempo médio 

de consulta foi de 9,2 minutos e o de dispensação dos medicamentos foi de 18,4 

segundos. Esses valores demonstram nitidamente que o tempo gasto no 

atendimento ao paciente é muito menor que o preconizado pela OMS (quinze e três 

minutos, respectivamente) para que as informações mais relevantes possam ser 

transferidas adequadamente.  

 Além das questões relacionadas às atividades profissionais executadas, há 

outros fatores que colaboram com as falhas terapêuticas. Em um estudo realizado 

por Farina e Romano-Lieber (2009) a maioria dos entrevistados farmacêuticos 

(aproximadamente 79% daqueles que realizavam qualquer tipo de acompanhamento 

do paciente) relataram ter detectado problemas com o uso dos medicamentos. Os 

pacientes foram apontados por O’Loughlin et al. (1999) e Amsler et al. (2001) como 

corresponsáveis pela ineficácia no processo de aconselhamento, uma vez que foi 

relatado falta de interesse e de questionamento por parte deles. Outro fator 

apontado como limitante para a atuação do farmacêutico no fornecimento da 

informação foi a falta de estímulo e interesse dos proprietários dos 

estabelecimentos. Os farmacêuticos entrevistados nesse estudo revelaram também 

como fator impeditivo a estrutura física que as farmácias apresentam, não havendo 



19 
 

espaço adequado para as práticas de prevenção (O’LOUGHLIN et al., 1999; 

WATSON et al., 2003) e aconselhamento (AMSLER at al., 2001). 

 Sobre o processo de orientação farmacêutica aos pacientes, por fim, Oenning 

et al. (2011) concluíram através de entrevistas realizadas a pacientes após a 

consulta médica e a dispensação dos medicamentos pela farmácia, que os 

entrevistados não possuem bom nível de informação para a administração dos 

medicamentos. Foi relatado que muitos deles não sabem sequer para que servem 

seus medicamentos, como administrá-los corretamente e nem por quanto tempo 

usá-los. As consequências dessa falta de informação são graves e as mais variadas 

possíveis. O autor cita em seu trabalho alguns danos que a carência de informação 

e compreensão pode causar aos pacientes como: não adesão ao tratamento e 

insucesso terapêutico, agravando o quadro clínico do paciente; inadequação do 

esquema de administração e duração do tratamento; aumento da incidência dos 

efeitos adversos; incentivo a automedicação e outras serias consequências que 

podem piorar o estado de saúde do paciente (WANNMACHER e FERREIRA, 1999; 

LAGE et al., 2005; SILVA et al., 2000). 

 

 

3.3 FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS USADAS PELOS 

USUÁRIOS 

 

 

 Em relação às Fontes de Informações uma pesquisa realizada por Farina e 

Romano-Lieber (2009) revelou que as mesmas, em sua maioria, não estão de 

acordo com os parâmetros estabelecidos que orientam para elaboração de base de 

dados de informação segura, clara e objetiva. As fontes de informação mais 

utilizadas pelos estabelecimentos entrevistados foram o Dicionário de 

Especialidades Farmacêuticas (DEF), com 98,7% das farmácias visitadas; as 

revistas especializadas (51,3%) e a rede mundial de computadores (Internet), com 

48,7%. Livros de farmacologia e dicionários terapêuticos também estavam presentes 

em 28,2% e 46,2% dos estabelecimentos, respectivamente. 

 Sabidamente os profissionais são, ou deveriam ser, fontes seguras e 

apropriadas de informação aos pacientes. Porém, conforme já discutido 

anteriormente, eles não desempenham na prática essa função. Estudo de Aquino 
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(2008) mostrou que os médicos não têm acesso a informações completas a respeito 

da segurança dos medicamentos. O estudo relata que parte deles não conhece os 

efeitos nocivos dos fármacos que prescreve ou que sequer sabem identificar ou 

prevenir adequadamente combinações entre as substâncias prescritas.  

 Diante da ausência dos profissionais atuando no fornecimento de 

informações, os usuários acabam buscando estas informações em outras fontes, 

muitas vezes inapropriadas ou inseguras. Nesse contexto, as bulas acabam se 

tornando uma fonte bastante utilizada, sendo apontada por Lyra Júnior et al. (2010) 

como a principal fonte de informação impressa fornecida ao paciente. 

 Muitos problemas são encontrados nesse processo, como no caso de 

aquisição de medicamentos fracionados, fora da embalagem secundária, em que a 

bula acaba não sendo fornecida ao paciente. Nas demais situações, em que ela 

existe ao alcance dos pacientes, Volpato et al. (2009) afirma enfaticamente em seu 

estudo que os pacientes apresentam dificuldade em compreendê-las, sendo inúteis 

principalmente aos pacientes com capacidade de entendimento e letramento 

limitados. Mesmo para os pacientes que possuem alto nível de entendimento, a bula  

pode, mesmo assim, representar um instrumento de difícil entendimento.  

          Segundo Rodrigues e Nogueira (2005), em busca da redução desenfreada 

dos custos de produção, as indústrias optam pela economia no consumo de papel à 

melhora na qualidade de informação transmitida aos usuários (LYRA JÚNIOR et al., 

2010). Além da questão estrutural das bulas, com suas letras miúdas, o mesmo 

autor apontou em seu estudo que 64% das bulas analisadas não possuíam 

informações sobre a via de administração do medicamento; 70% delas não falavam 

sobre o modo de usar; 88% se isentaram em dizer sobre superdosagem; 35% não 

relatam nem mesmo a indicação do medicamento; 38% não comentaram nenhum 

risco que o mesmo pode causar e, para finalizar, nenhuma das bulas trouxeram 

informações sobre cuidados no armazenamento (incluindo frases de alerta como 

“prazo de validade do medicamento após aberto”). 

 Um dos motivos apresentados na dificuldade de entendimento da bula está o 

nível de linguagem muito culta para a maioria dos usuários, carregados com jargões 

técnicos e letras com dimensões pequenas, que dificultam ou inviabilizam a leitura. 

Não obstante os entraves mencionados, o mesmo autor aponta que muitas vezes as 

informações contidas nas bulas apresentam conteúdo inadequado sobre os 
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cuidados de administração, interrupção de tratamento, reações adversas entre 

outros aspectos abordados. 

 Um estudo semelhante realizado por Lyra Júnior et al. (2010) relatou que em 

76% das bulas analisadas não constavam informações como via de administração, 

modo de uso e superdosagem, constatando-se o não cumprimento da legislação 

vigente na confecção das bulas analisadas, de acordo com as regras aprovadas 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através da Resolução RDC 

47/09, publicada no Diário Oficial da União no dia 09 de setembro de 2009.  

 Diante dessa situação e na busca por informação sobre os medicamentos de 

que faz uso, Lyra Júnior et al. (2010) afirmam que os usuários recorrem a outras 

fontes ainda mais inseguras e perigosas, como amigos, internet, família, cuidadores 

informais e outros meios de aquisição de informação.  

           Moretti et al. (2012) afirma em seu estudo que os usuários recorrem à internet 

desde para buscar saber sobre doenças e seus tratamentos até sobre a prevenção 

de patologias, promoção de bem-estar, nutrição higiene e serviços na área 

mencionada (BIRUEL, 2008). O autor alerta para o fato de que se a internet 

representa por um lado um meio fácil de se encontrar qualquer tipo de informação, 

por outro lado é muito difícil localizar informações seguras, uma vez que a 

quantidade de dados disponíveis dificulta a localização de uma fonte confiável 

(TOMAEL e VALENTIM, 2004). 

 Um estudo desenvolvido por Cubas e Felchner (2012) conclui que as 

informações contidas na internet são heterogêneas e que poucas páginas se 

preocupam com critérios de qualidade e segurança nas informações transmitidas, 

alegando não serem baseadas em evidencias e podendo trazer sérios riscos aos 

pacientes. De acordo com Moretti et al. (2012), especialistas no assunto revelam 

que grande parte das informações sobre saúde disponibilizadas na internet são 

inadequadas ou incompletas cientificamente (OERMANN, 2003; GABLIARDI e 

JADAD, 2002; JADAD; GAGLIARDI, 1998). 

 Em meio a tantos problemas encontrados nessa fonte de informação pelos 

usuários, um ponto positivo é apontado no estudo de Moretti et al. (2012) que afirma 

que, apesar do uso indiscriminado e sem cautela dos conteúdos encontrados na 

internet levarem a condutas maléficas a saúde, essa atitude permite os usuários 

possuírem maior conhecimento e tomarem medidas mais criteriosas a respeito de 
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sua saúde, adquirindo, junto ao conhecimento, maior autonomia e liberdade de 

escolha. 

 Diante da problemática, algumas instituições buscam desenvolver meios de 

qualificar as informações sobre saúde disponibilizadas na internet, destacando-se 

iniciativas da FioCruz, através de seu laboratório chamado Laiss (Laboratório 

Internet, Saúde e Sociedade) e do Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo (CREMESP).  

 

 

3.4 DESENVOLVIMENTO DE INFORMAÇÃO IMPRESSA (BOLETINS) 

 

 

 Estudos realizados sobre o Desenvolvimento de Informação Impressa 

(Boletins) em diversos países sinalizam que para a produção de informação de boa 

qualidade, devem-se somar as necessidades dos pacientes à participação 

multidisciplinar das equipes que atuam diretamente no processo de orientação. 

Desta forma evita-se a omissão de informações importantes para o paciente e 

resulta em um produto compatível com suas necessidades de conhecimento em um 

nível adequado a sua capacidade de entendimento (FITZMAURICE, 2001; 

TEIXEIRA, 2004).  

 Neste cenário, torna-se evidente a oportunidade da investigação e 

desenvolvimento de ferramentas que otimizem o processo de orientação 

farmacêutica. Para isso, toda informação elaborada e repassada deve ser confiável 

e baseada em evidências (CORRER et al., 2004). 

 A fim de se conseguir elaborar informações adequadas aos usuários, deve-se 

buscar nos pacientes seus principais pontos de incompreensão e limitações. Para 

isso pode-se lançar mão de instrumentos como entrevistas, questionários e outras 

formas de feedback (retorno da informação) (JOSHI et al., 2001; TWOMEY, 2001).                                                                                                                                       

 Uma vez identificadas as principais carências dos pacientes, as mesmas 

podem ser supridas, ao menos em parte, com a elaboração e desenvolvimento de 

fontes seguras de informação, através de uma base de dados confiável. Partindo-se 

do pressuposto que grande parcela da nossa sociedade possui uma situação 

econômica que não permite acesso às novas tecnologias, a informação oral e escrita 
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se tornam as formas que mais se adaptam a realidade e que possuem maior poder 

de abrangência (KENNEDY, 2003).   

 Raynor (2007), afirma, ainda que, a fim de se alcançar melhores resultados 

no processo de aconselhamento do paciente, tanto a informação oral quanto a 

informação escrita devem ser utilizadas em conjunto, uma complementando a outra.  

 Castro et al. (2010) concluem em seu estudo que a informação escrita é um 

instrumento pouco explorado e que merece ser mais estudada e pesquisada, pois se 

trata de um dever dos profissionais de saúde informar plenamente seus pacientes, 

seja por questões éticas, consensuais e econômicas, seja na busca da melhoria da 

saúde individual e coletiva. 

 Oenning et al. (2011) afirmam que a diante da insuficiência na atividade de 

fornecimento de informações sobre os medicamentos aos usuários, torna-se 

necessário que sejam aprimorados meios de fornecimento de tais orientações. Outro 

estudo constatou que muitas vezes ocorre apenas orientação verbal, reforçando a 

importância do desenvolvimento da informação escrita ou impressa acompanhando 

a oral (LEITE et al., 2008). Esse fornecimento de informação impressa pode ser mais 

bem alocado ao processo de dispensação do medicamento pela farmácia do que no 

momento da consulta médica. O mesmo estudo demonstrou, através de entrevistas, 

que os pacientes possuíam maiores níveis de conhecimento após a dispensação do 

medicamento na farmácia do que após a consulta, revelando a importância do 

farmacêutico nesse processo.  

 O desenvolvimento da informação deve seguir parâmetros já preconizados 

para um adequado entendimento do paciente, o qual é fundamental para sua 

adesão ao tratamento. Segundo Volpato et al. (2009), essa adesão aumenta quando 

os fatores que favorecem a aprendizagem estão presentes na abordagem ou no 

veículo de transmissão da informação, entre esses fatores o autor cita: quando o 

paciente é solicitado a repetir o que o profissional de saúde falou, quando as 

informações são passadas e repetidas mais de uma vez e quando as orientações 

são passadas por escrito (TAYLOR, 1986). 

 Um trabalho promovido por Farina e Romano-Lieber (2009) revelou que 

dentre as atividades de atenção ao usuário desenvolvida por farmácias, a prática de 

educação em saúde foi promovida em apenas 6,6%, sendo na maior parte dos 

casos a distribuição de material educativo. Essa porcentagem é muito baixa e revela 

que maior atenção deve ser dada ao desenvolvimento de orientações para os 



24 
 

usuários de medicamentos. Em relação à produção de material impresso, Hayes 

(2005) afirma que as bulas e os folhetos informativos devem ter linguagem simples e 

de fácil compreensão, impressas em tamanho de letra legível (14 a 16) e fonte de 

fácil leitura (Arial ou Times New Roman). A resolução RDC 47/09 da ANVISA 

também especifica critérios padrões para o desenvolvimento de informação escrita 

ao leigo, especificamente para bulas, mas que podem ser extrapolados para os 

demais boletins desenvolvidos. Embora a ANVISA não sugira o uso de imagens na 

confecção de bulas, Volpato et al. (2009) apontam para a eficácia do uso de 

ilustrações na busca do entendimento pelos pacientes das instruções transmitidas, 

especialmente aos idosos ou aqueles com baixo nível de letramento e entendimento. 

         Sobre os idosos, um estudo realizado por Lyra Júnior et al. (2010) aponta que 

o crescente uso da farmacoterapia nesse grupo populacional tem promovido 

aumento na incidência de problemas relacionados a medicamentos (LYRA et al., 

2006; ROLLASON e VOGT, 2003; FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2005; 

ROSENFELD, 2003). O estudo indicou como uma das principais causas para esses 

problemas a incompreensão das informações verbais transmitidas pelos médicos, 

levando os idosos ao uso e conservação inadequada dos medicamentos (SILVA et 

al., 2000; BARROS e SÁ et al., 2007). Esse fato retoma, mais uma vez, a 

constatação de que as informações verbais isoladas não surtem efeito algum em 

determinados casos e possuem pouco efeito na maioria dos casos. 

  

 

3.5 AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO IMPRESSA 

 

 

 Poucos artigos publicados foram encontrados sobre esse assunto. Um deles 

revelou que a equipe profissional, ao ser entrevistada, aprovou a utilização da 

informação impressa, julgando trazer resultados satisfatórios para os pacientes e até 

mesmo para eles, em sua rotina de trabalho (GIGUERÉ A. et al., 2009). Foi relatado 

pelo mesmo autor que há poucos trabalhos mostrando tal resultado e que este 

mesmo apresenta algumas limitações devendo, então, ser analisado com cautela.  

  Os pacientes julgam ser bastante útil e importante a utilização dos desenhos 

associado ao conteúdo informativo, de modo a tornar a leitura mais interessante e 

de facil seu entendimento. Katz et al. (2006) confirma essa informação ao fornecer 
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dados sobre várias pesquisas que apontam os mesmos benefícios com o uso de 

ilustrações associada a informações escritas ou verbais (VOLPATO et al., 2009). 

 VOLPATO et al., 2009 cita uma pesquisa realizada por Dowse e Ehlers, em 

2005, que avaliou a adesão e compreensão das bulas de antibióticos em uma 

amostra de 87 indivíduos. Foram divididos dois grupos no estudo, um que recebeu 

apenas o texto (grupo controle) e outro que recebeu o texto com gravuras (grupo 

experimental). A compreensão foi medida através de entrevistas e a adesão através 

do uso do medicamento. Os resultados revelaram que o texto com ilustrações 

melhorou a compreensão dos pacientes no grupo experimental (95%) em relação ao 

grupo controle (70%). A adesão também foi maior no grupo experimental (90% 

contra 72% do grupo controle). 

          Após o levantamento das principais necessidades e dúvidas dos itens de 

informações pelos pacientes e da elaboração de um modelo de orientação impressa, 

torna-se pertinente avaliar esse veículo desenvolvido, ou mesmo avaliar algum 

modelo já existente.  
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4. METODOLOGIA 

 

 

 Com o intuito de identificar as maiores necessidades e dificuldades dos 

pacientes em relação à utilização de seus medicamentos foi realizada uma revisão 

da literatura sobre dispensação de medicamentos e orientação farmacêutica, bem 

como a análise observacional da prática de dispensação de medicamentos no 

Hospital Federal da Lagoa (HFL).  

 O período do estudo foi de outubro de 2013 até abril de 2014. Nesse período 

foram realizadas atividades de busca bibliográfica e entrevistas com pacientes e 

profissionais de saúde.  

 Inicialmente foram identificados os potenciais itens de informação que 

deveriam compor o sistema através de uma revisão da literatura sobre dispensação 

de medicamentos e orientação farmacêutica, bem como da análise observacional da 

dispensação de medicamentos no Hospital Federal da Lagoa. Estes itens deram 

origem a uma primeira relação de itens de informação a serem trabalhados. 

 Esta relação foi submetida à avaliação pelos pacientes, buscando-se 

identificar aqueles que representassem maior grau de dúvida e ou frequência de 

necessidade. Para tanto foram realizadas entrevistas estruturadas, tomando-se por 

base um formulário desenvolvido para este fim (Apêndice I) contendo perguntas 

fechadas em que o item a ser interrogado era citado resumidamente em pequenos 

tópicos (por exemplo: “Como Tomar”, “Como Preparar”, “Reações Adversas” etc.). 

Como resposta o paciente possuía três opções, das quais uma deveria ser marcada 

com um “X” de acordo com se grau de dúvida, sendo as alternativas: “nenhuma 

dúvida”, “alguma dúvida” e “dúvida”.  
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 Os itens selecionados pelos usuários serviram de base para o 

desenvolvimento de um formulário padrão\modelo de boletim (Apêndice II) para 

disseminação de informação aos usuários dos medicamentos. 

 A fim de se ter uma ideia sobre o tamanho da amostra de pacientes e 

profissionais, foi calculada a média anual de atendimento na farmácia ambulatorial 

do HFL no ano de 2012 resultando em 351 pacientes. Considerando esta média de 

pacientes atendidos, atribuindo a chance de 30% destes pacientes terem 

dificuldades para compreensão do processo de utilização de medicamentos e 

tomando por base um erro amostral de 10% e um nível de confiança de 90% 

chegou-se a uma amostra de 66 pacientes (SANTOS, 2014).    

 O número de farmacêuticos em atuação no hospital é de 26. Considerando-se 

que pelo menos 20% deles tenha dificuldades na orientação dos usuários, um erro 

amostral de 10%, e um nível de confiança de 90 %, identificou-se como amostra 

desejada 17 farmacêuticos (SANTOS, 2014).  

 Em relação aos médicos, o total de possíveis entrevistados, entre efetivos e 

residentes, era de 224. Tomando por base que no mínimo 20% já tenham 

enfrentado dificuldades na orientação dos pacientes, e mantendo-se os demais 

parâmetros, identificou-se uma amostra desejável de 37 médicos. 

 A amostra foi composta por conveniência, buscando envolver o maior número 

possível de farmacêuticos, médicos e pacientes.  

 Foram desenvolvidos dois formatos diferentes de modelos para serem 

entregues ao paciente, sendo um em formato de encarte e outro em formato de 

“ticket”. 

 Estes modelos foram em seguida apresentados aos pacientes numa nova 

entrevista. Foi explicado a eles que o modelo em formato de encarte é direcionado 

aos pacientes que necessitam de maior quantidade de informação, seja pelo fato de 

possuírem muitos medicamentos prescritos em sua receita, seja por possuírem 

poucos medicamentos, mas que representam, mesmo assim, uma quantidade 

significativa de conteúdo na base de dados do sistema para cada um deles. Caso o 

paciente apresentasse necessidade de pouca informação, foi explicado que seria 

utilizado o formato de “ticket”, pois esse é mais prático (apesar de não comportar 

muita informação).                                                                                                                         

No futuro, espera-se que o sistema dê ao farmacêutico a possibilidade de impressão 

dos dois formatos, ficando a seu critério esta escolha. 
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 O modelo de encarte apresentado aos pacientes foi composto por seis 

medicamentos, dentre eles: ciprofloxacino, varfarina, fenitoína, ácido acetil salicílico 

(AAS) e sinvastatina, os quais foram selecionados por critérios de abrangência na 

utilização, classe terapêutica e riscos oferecidos aos pacientes. Dessa forma, foi 

apresentado um medicamento da classe dos antimicrobianos, dois medicamentos 

que requerem mais atenção devido ao número de interações e reações adversas, e 

dois bastante utilizados na função cardiovascular, respectivamente.  

 O modelo de “ticket” apresenta informações sobre o modo de administração 

de colírios e aerossóis. Ele apresenta-se estruturalmente como metade de uma folha 

A4 na vertical, porém com formato contínuo (vide apêndice II) e se propõe a fornecer 

informações em pequenas quantidades, uma vez que muita informação com esse 

formato ficaria inadequado ao manuseio de leitura e ao armazenamento.  

 Ao final dos boletins (encarte e “ticket”) há informações gerais sobre a 

utilização de medicamentos, as quais são de grande valia para todo e qualquer 

medicamento que seja utilizado pelo paciente.  

 Visando assegurar a confiabilidade das informações, foram empregadas 

fontes de referência tais como Micromedex®, Drug Information, American Society of 

Health-System Pharmacists (ASHP), Drug Interactions Facts, Drug Facts and 

Comparisons, CEATRIM (Centro de Informação sobre Medicamentos da Faculdade 

de Farmácia da UFF) e as bases de dados disponíveis no portal da saúde, do 

Ministério da Saúde. 

 Estes modelos de boletins foram submetidos à avaliação de usuários e 

profissionais de saúde (médicos e farmacêuticos). Para isso foi aplicado um 

questionário (Apêndice III) abordando aspectos como completude, clareza, utilidade 

e viabilidade, necessidade diante dos usuários e do próprio serviço assistencial, 

pontos positivos e negativos, sugestões de mudanças e adequações, pertinência 

das informações propostas, a necessidade de inclusão de novos itens e o nível de 

aceitabilidade e aprovação do projeto apresentado, entre outros pontos 

mencionados a critério dos entrevistados, já que a maioria dos questionamentos é 

de caráter aberto. 

 Dessa forma, os modelos serviram como instrumento de avaliação do projeto 

proposto, sendo apresentado aos entrevistados antes de proferir-lhes as perguntas. 

Os modelos elaborados poderão ser utilizados, posteriormente, como protótipo para 

a produção dos demais itens de informação que o sistema contemplará. 



29 
 

 Para nenhuma das três categorias foi estabelecido dia, horário, local e 

nenhuma outra condição planejada para a aplicação do questionário, sendo feito 

unicamente de acordo com a disponibilidade e facilidade de acesso aos agentes 

envolvidos. 

 O fluxograma ilustra a sequência das etapas apresentadas. 

 

FLUXOGRAMA: 

PRIMEIRA ETAPA: Seleção e desenvolvimento, a partir da revisão da 

literatura e da observação da dispensação de medicamentos no HFL, dos 

principais itens de informação, com elaboração de uma lista explicativa sobre 

cada item selecionado (Apêndice 1).  

 

SEGUNDA ETAPA: Aplicação do questionário aos pacientes a fim de 

identificar e classificar os níveis de dúvida e importância dos itens de 

informação apresentados na fase anterior. 

 

TERCEIRA ETAPA: Desenvolvimento, com base nos itens avaliados pelos 

pacientes, de um formulário padrão\boletim modelo (Apêndice II) para 

orientação dos usuários.  

 

QUARTA ETAPA: Avaliação do boletim modelo através de um questionário 

(Apêndice III) que foi submetido à opinião dos pacientes e profissionais de 

saúde (farmacêuticos e médicos). Alguns questionamentos eram em comum e 

outros específicos para cada grupo.  
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4.1 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

 Após a apresentação do projeto proposto e do termo de consentimento livre e 

esclarecido – TCLE (Anexo 1) os indivíduos abordados tiveram total liberdade de 

participar ou não na entrevista. Foi esclarecido que a não participação dos 

candidatos não implicaria em qualquer prejuízo.  

 O trabalho foi realizado de acordo com as exigências da Resolução 496/13 

(BRASIL, 1996) tendo o mesmo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF) em Outubro de 2013. 

 Os dados foram coletados mediante aplicação de formulários e não houve 

intervenção de nenhuma natureza no processo de atendimento ao paciente.  Os 

resultados da pesquisa, sendo positivos ou negativos, em nada influenciaram o 

tratamento dos pacientes atendidos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram entrevistados 73 pacientes na primeira etapa e 63 na segunda etapa, 

somando 136 pacientes no total. Os pacientes foram selecionados por conveniência 

antes ou depois do aviamento de suas receitas no balcão da farmácia ambulatorial 

do HFL, até se atingir o número desejado. Foram excluídos do estudo três pacientes 

que demonstraram incapacidade de se expressar com clareza ou lucidez ou sem 

autonomia para tomar decisões com relação às opções de escolha do roteiro ou de 

resposta às perguntas do questionário. Nenhum indivíduo menor de idade foi 

entrevistado. A abordagem dos farmacêuticos foi de acordo com a disponibilidade 

destes, totalizando 18 entrevistados. Foram entrevistados 37 médicos selecionados 

a participar da entrevista de acordo com a disponibilidade durante a rotina de 

trabalho.                                                              

 A identificação e classificação dos itens de informação possibilitou o 

embasamento teórico para o desenvolvimento de um modelo de boletim impresso, o 

qual foi apresentado aos pacientes, farmacêuticos e médicos para avaliação, tanto 

dos modelos desenvolvidos quanto da ideia de um sistema informatizado a ser 

desenvolvido posteriormente. Os resultados foram positivos, revelando importância, 

necessidade, viabilidade e disposição para a maior transferência de informação 

sobre os medicamentos, tanto por parte dos profissionais envolvidos quanto por 

parte dos pacientes (Figura 01). 

 O resultado está de acordo com o apresentado por Castro et al. (2010) que 

demonstraram que as pessoas julgaram, por meio de entrevistas, ser importante ou 

mesmo, muito necessário, o recebimento de informações sobre medicamentos. Esse 

estudo comprovou o que muitos outros autores já sinalizaram: o paciente geralmente 

deseja receber informações sobre os medicamentos que utiliza e os profissionais da 

área consideram o fornecimento de informação aos pacientes fundamental e 

inerente ao exercício de suas atividades. 
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Figura 01: O processo de seleção dos itens de informação resultado da primeira 

etapa – entrevistas para identificação dos itens de informação de maior dúvida 

apontados pelos pacientes 

 

 

 Embora para os itens “orientações gerais sobre o uso de medicamentos” a 

maioria dos pacientes tenha afirmado não ter grande nível de dúvida, parcela 

significativa (aproximadamente 30%) revelou não possuir conhecimentos sobre as 
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orientações acerca de seus medicamentos, conhecimentos que lhes foram passados 

juntamente com o formulário de mensuração de dúvida dos itens apresentados.  

 Em relação à forma de “preparo do medicamento” observou-se que 30% dos 

entrevistados afirmaram possuir dúvida, enquanto 15% disseram ter algum grau de 

dúvida. Isso corresponde a um dado bastante elevado por se tratar de um item de 

informação considerado muito simples pelos profissionais de saúde e pela 

população de um modo geral, mas que pode ter impacto importante na efetividade 

dos medicamentos, já que seu preparo inadequado pode inviabilizar a eficácia do 

tratamento e oferecer sérios riscos ao paciente.                                        

           Algumas apresentações podem ser mais críticas que outras. A forma 

farmacêutica “comprimido”, por exemplo, apresenta maior facilidade de uso, pois 

não requer um manejo especializado de preparo. Para uma solução extemporânea, 

contudo, ou uma solução em pó liófilo de antibiótico já requer algumas informações 

a mais. Preparar seringas de insulina ou qualquer outro injetável já demanda mais 

habilidade, conhecimento e cuidado em seu preparo, bem como armazenamento e 

administração.  

 Um estudo realizado por Lyra Júnior et al. (2010) aponta um agravante do 

desconhecimento no modo de preparo dos medicamentos ao relacionar os itens de 

informações ausentes nas bulas analisadas segundo a Resolução RDC n° 140, de 

29 de maio de 2003. Constou-se que 70% das bulas analisadas não apresentavam 

esse tipo de informação ao paciente.  

 Os resultados sobre “como utilizar o medicamento” (Administração) são 

parecidos com o item anterior representando 35% dos entrevistados com dúvida e 

15% deles com certo grau de dúvida, somando 50% dos entrevistados.    Esse dado 

encontrado é compatível ao que a literatura apontada. Em um trabalho realizado por 

Silva et al. (2000), 264 pacientes foram analisados em relação ao nível de 

conhecimento sobre seus medicamentos e desses, 65% mostraram não possuir 

conhecimento sobre a forma correta de administração.  

 Fazendo uma análise mais aprofundada sobre esse tópico, sabemos que 

diariamente novas formulações são lançadas no mercado, algumas das quais com 

inovações em seus fármacos e outras com mudanças apenas nos aspectos 

farmacocinéticos, buscando melhorar a posologia, a via de administração, a forma 

de preparo e outros fatores que conferem maior comodidade e adesão do paciente. 

Essas inovações, entretanto, além de não representarem inovações tecnológicas 
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propriamente ditas, podem sequer não melhorar a adesão do paciente em função da 

comodidade posológica, caso não haja disseminação de como utilizar corretamente 

esta ferramenta terapêutica. Mesmo nas formulações mais tradicionais e comumente 

utilizadas muitas dúvidas podem acometer os usuários, que relataram, durante as 

entrevistas, ficarem confusos na aplicação de medicamentos como colírios, 

aerossóis, supositórios, injetáveis e outros de administração menos usual que as 

mais “simples”, como os comprimidos, cápsulas e soluções. Ainda nesse item, estão 

relacionados os hábitos de utilização dizendo, por exemplo, se um comprimido deve 

ser tomado em jejum ou após as refeições, se deve ser de manha à noite, entre 

outras recomendações específicas.  

 Comparando o item “para que serve (indicação)” o medicamento, verifica-se 

que os resultados obtidos nesse trabalho apresentaram-se diferentes do que alguns 

autores encontraram em suas analises. 40% dos entrevistados disseram apresentar 

dúvidas em relação à indicação de seus medicamentos, especialmente aqueles 

polimedicados, que relatavam muitas vezes não saber qual serve para determinada 

patologia. Oenning et al. (2011) mostraram em seu estudo que esse item de 

informação foi o que apresentou maior nível de esclarecimento entre seus 

entrevistados, com mais de 95% das respostas corretas, sugerindo tal resultado ser 

em decorrência desse tópico de informação representar o principal foco do serviço 

de saúde. O fato de o estudo ter selecionado pacientes aleatoriamente, e por ser 

perfil do HFL atender pacientes polimedicados, pode ser um fator que explique 

tamanha discrepância, uma vez que pacientes que fazem monoterapia possuem 

chances muito maiores de assimilar para que serve aquele único medicamento, 

especialmente quando se tem apenas uma patologia. O mesmo não acontece 

quando o individuo toma vários medicamentos e muitas vezes para patologias 

também diversificadas.  

 O item de informação “de quantas em quantas horas utilizar (posologia)” 

também apresentou resultados discrepantes da literatura. Enquanto Oenning et al. 

(2011) e Volpato et al. (2009) demonstraram que 40% e 46%, respectivamente, não 

possuíam conhecimentos suficientes sobre o resultado do referido trabalho revelou 

que apenas aproximadamente 10% dos entrevistados não possuíam conhecimento 

suficiente. Da mesma forma o item “por quanto tempo utilizar (duração do 

tratamento)” apresentou os mesmos percentuais de 10% de pacientes com dúvida 

nesse item. Estudos de Herrera (2005) indicou um valor também mais elevado (45%) 
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em comparação ao observado no referido estudo. Outro trabalho promovido por 

Oenning et al. (2011) encontrou resultados ainda mais negativos, em que 62% dos 

pacientes não conheciam a duração de seu tratamento medicamentoso, afirmando 

que a falta de definição do tempo de tratamento pode ocasionar problemas aos 

pacientes, seja pelo uso prolongado, ou seja, pelo uso em tempo insuficiente do 

medicamento. Analisando a prática de dispensação no HFL, percebe-se que as 

prescrições, em sua totalidade, apresentam impressos esses dois itens de 

informação, de modo a orientar e facilitar o paciente em relação à posologia dos 

medicamentos e o período de uso. Durante a própria conversa com os pacientes 

esse fato foi confirmado, o dizerem que não possuem dúvida por usarem a 

prescrição como fonte de informação. 

 Cerca de 80% dos entrevistados demonstraram possuir muita dúvida sobre 

“interações com outros medicamentos” e “interações entre medicamentos e 

alimentos”. Esse índice representa os maiores graus de dúvidas constatados nesse 

trabalho. Além de não conhecerem esses itens de informação em suas essências, 

muitos deles demonstraram que, sequer, sabiam que existem esses tipos de 

interações. Por ser um tipo de informação mais especializada, muitas vezes não 

está nem mesmo ao alcance dos profissionais de saúde, e estaria tampouco 

acessível aos pacientes. Elas são, entretanto, informações fundamentais que devem 

de fato ser mais disseminadas, uma vez que a substituição ou ajuste posológico 

decorrente da detecção desse fenômeno pode melhorar consideravelmente o 

tratamento dos pacientes. Além de ajustes na terapia medicamentosa, algumas 

interações, ao diminuírem ou aumentarem o efeito entre os medicamentos, podem 

levar ao fracasso no resultado terapêutico ou causar reações adversas mais 

severas, respectivamente.  

 Os itens de informações “precauções, reações adversas” e “o que fazer ao 

esquecer-se de tomar uma dose” apresentaram uma margem de dúvida muito 

próximos, variando de 50% a 60% dos entrevistados. Esse elevado índice de duvida 

é compatível com o resultado encontrado por outros autores, que apresentaram 

valores ainda mais altos de desconhecimento entre os pacientes em relação a esse 

item de informação. Herrera (2005) revelou em seu estudo que 72% dos pacientes 

afirmaram não saberem e nem serem informados após a consulta o que pode 

acontecer e como proceder ao esquecerem-se de tomar uma dose. O mesmo 

estudo mostrou que 93% dos entrevistados não conhecem a reações adversas que 
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os medicamentos por eles utilizados podem lhe causar. Ainda sobre os efeitos 

adversos, Oenning et al. (2011) encontraram resultados ainda mais alarmantes, com 

100% dos pacientes mostrando desconhecer tais efeitos malignos dos 

medicamentos após a consulta médica. Nesse mesmo trabalho o autor revela que 

90% dos pacientes não conhecem e não são orientados quanto às precauções que 

devem ser tomadas para evitar que o medicamento cause danos a sua saúde. Ele 

sugere que a influenciaria nesse item de informação pode estar relacionada à 

valorização secundária dada a ele, tanto pelos prescritores, pelos dispensadores e 

ate mesmo por quem utiliza o medicamento (SILVA et al., 2000). Segundo ele os 

médicos acabam omitindo informações sobre as reações adversas com receio que 

elas possam prejudicar a adesão do paciente ao tratamento ou, ate mesmo, que o 

paciente venha, por autossugestão, a sentir o efeito adverso mencionado. Essa 

conduta se apresenta, contudo, perigosa e inadequada já que algumas reações 

adversas são muito importantes ao conhecimento do paciente, de modo a levá-lo a 

prestar maior atenção em seu aparecimento e suspender o tratamento e comunicar 

ao médico.  

 Cinquenta e seis por cento dos entrevistados alegaram não possuir duvida 

sobre as “consequências da interrupção” do tratamento medicamentoso sem a 

recomendação do médico, seja temporariamente ou definitivamente. Por questões 

de obviedade, muitos pacientes disseram que a interrupção intencional ou por 

motivos de esquecimento pode trazer riscos decorrentes da não produção do efeito 

desejado do medicamento. 

 Cerca de 80% disseram conhecer a forma correta de “armazenamento”, cada 

qual de acordo com suas peculiaridades. Alegaram possuir tal conhecimento devido 

a presença dessa informação nas embalagens secundarias dos medicamentos 

(“caixinha do remédio”). Em contrapartida à informação contida nesse local indicado 

pelos pacientes, um estudo realizado por Lyra Júnior et al. (2010) revelou que 80% 

das bulas analisadas em sua amostra não possuíam esse item de informação. 

Dessa forma a embalagem secundaria pode não representar uma fonte completa 

para tal informação, sendo necessárias informações adicionais, seja na bula, 

verbalmente, ou através de outros meios, como propõe esse projeto. 

 Metade dos pacientes disse não conhecer os “fatores de risco” e “medidas de 

prevenção” das patologias que os acometem, isto é, não sabem ao certo o que pode 

agravar ou melhorar o quadro clínico apresentado. Aproximadamente 35% disseram 
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conhecer pouco sobre esse tópico, afirmando ser de grande importância que haja 

maior disseminação sobre esse tipo de informação.                                                                                          

A maioria dos entrevistados que disseram conhecer esse tópico (50%) alegaram ser 

devido a grande circulação desse tipo de informação nos canais de comunicação em 

massa. Na busca de artigos para análise comparativa, nenhum estudo foi 

encontrado sobre esse item de informação.  

 Conforme os resultados apresentados, os pacientes conhecem muito pouco 

sobre os medicamentos utilizados, caracterizando grande necessidade no 

aprimoramento e desenvolvimento de meios para suprir essa demanda. Esse 

resultado confere com Oenning et al. (2011), que conclui em seu trabalho que os 

níveis de conhecimento sobre medicamentos pelos pacientes foi irregular ou 

insuficiente. Diante disso o mesmo sugere que o processo de transferência de 

informação está inadequado e ineficiente. 

 Apenas dois itens apresentaram resultados satisfatórios de conhecimento 

pelos pacientes (posologia e duração de tratamento). Mas outros estudos, citados 

acima, mostraram que estes também foram fontes de dúvidas entre os pacientes 

entrevistados e, alem disso, fatores pontuais justificaram esse resultado no HFL, os 

quais podem se reproduzir diferente em outras instituições ou estabelecimentos 

farmacêuticos.  

 O objetivo do levantamento feito sobre os níveis de dúvida dos pacientes foi 

de direcionar os itens de informações que seriam utilizadas no modelo de boletim 

impresso a ser fornecido pelo sistema proposto.  

          Devido aos resultados apresentados nas entrevistas (nível baixo de 

conhecimento generalizado), todos os itens de informação foram abordados no 

trabalho, e, portanto, inseridos no modelo de boletim a ser desenvolvido. 
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5.1 SEGUNDA FASE DE ENTREVISTAS - AVALIAÇÃO DO SISTEMA E DO 

MODELO PROPOSTO POR MÉDICOS, PACIENTES E FARMACÊUTICOS 

 

 

5.1.1 Avaliação por médicos 

 

 

 Quando questionados sobre sua opinião em relação à ideia do sistema 

proposto e sobre o modelo de boletim impresso apresentado, 100% deles disseram 

ser completamente favorável. A Figura 02 mostra os principais motivos que os 

levaram a esse posicionamento: 

 

 

Figura 02: Razões e justificativas de apoio ao projeto proposto 

 

 De um modo geral os entrevistados consideraram que o sistema pode trazer 

benefícios aos profissionais de saúde (ferramenta útil que auxilia no fornecimento de 

informações) e, principalmente, aos pacientes, que poderão ter melhoras 

significativas em seus tratamentos. Essa posição dos médicos é compatível com 

estudos encontrados sobre o tema. Oenning et al. (2011) afirmam que é necessário 

que os meios de fornecimentos de informação aos pacientes precisam ser 

aprimorados. 
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 Mais da metade (56,76%) foram favoráveis pelo fato do sistema representar 

uma nova forma de explorar essa atividade ainda com muitas falhas e pouco 

explorada. Este mesmo grupo relatou que as informações são seguras, simples e 

em formato adequado, impressa. O segundo grupo que mais convergiu nas 

respostas representa 16,22% dos entrevistados, justificando suas respostas de 

aprovação por conferirem mais adesão, segurança e eficácia no tratamento dos 

pacientes. Outras opiniões isoladas se somam e representam 27,03% do total, mas 

isoladamente não representam uma quantia significativa. 

 O Quadro 01 apresenta algumas das opiniões dos médicos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

 

Quadro 01: Exemplos de opinião dos médicos entrevistados, N= 37, Rio de Janeiro, 

2013. 

Medico 8: “É muito interessante pois fornece informação simples e correta sobre o 

uso de medicamentos, sendo isso fundamental já que grande número de usuários é 

composto por idosos e pacientes de baixa escolaridade”.  

Médico 9: “Favorável, pois sabemos que mesmo orientando no consultório, o 

paciente ainda assim faz uso incorreto do medicamento.” 

Médico 26: “Proposta interessante visto que muitos pacientes não tem adesão ao 

tratamento por não entenderem de forma adequada o objetivo ou a forma de uso da 

medicação.” 

Médico 35: “Excelente iniciativa. Dessa forma o paciente pode ler e reler as 

orientações sobre a medicação em casa, com mais tranquilidade, e com ajuda de 

familiares”. 

 

 

 A segunda pergunta foi a respeito de sugestões de mudanças no formato 

físico ou na forma de abordar o conteúdo e, caso houvesse sugestões, quais seriam 

essas sugestões. 

 A maior parte dos entrevistados (75,68%) não sugeriram nenhuma mudança 

ou sugestão sobre o projeto apresentado. Uma parcela menor, mas ainda assim 

representativa (24,32%), sugeriram alguma mudança e\ou sugestão sobre o modelo 

apresentado. Dos 24,32% que sugeriram alguma mudança, as principais foram 

relacionadas na Figura 03. 
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Figura 03: Principais mudanças no projeto sugeridas pelos médicos 

 

 A maioria dos entrevistados (55,56%) que deu alguma sugestão fez referência 

a uma abordagem de conteúdo com a linguagem mais simples possível, de modo a 

permitir que qualquer leitor alfabetizado possa enterpretar sozinho as informações ali 

contidas. Com 44,44% dos entrevistados, o segundo tópico mais sugerido foi a 

abordagem baseada em elementos ilustrativos, visando facilitar ao máximo o 

entendimento dos leitores com baixo nivel de instrução. A forma de abordagem do 

conteúdo por informação e os aspectos físicos do sistema vieram fechando essa 

análise com o mesmo percentual de entrevistados, correspondendo a 22,22% de 

cada um desses grupos. O primeiro refere-se ao conteúdo propriamente dito dos 

modelos apresentados, como eles serão vinculados, seja por classe terapêutica ou 

de forma aleatória entre outros. O segundo retrata sugestões sobre os aspectos 

fisicos e estruturais do sistema, podendo ser impresso ou digitalizado; em formato 

de “ticket” ou de “encarte”, entre outros. 

 O Quadro 02 apresenta algumas das opiniões dos médicos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

 

Quadro 02: Exemplos de opinião dos médicos entrevistados, N= 37, Rio de Janeiro, 

2013. 

M9- Formato físico: Sugiro que além do formato impresso exista uma versão 

digitalizada. 

M20- Forma de abordar o conteúdo: Sugiro menos palavras escritas, mais sucintas 

e, se possível, mais ilustrativo. 
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 Ao serem perguntados se acham que o fornecimento de informações 

impressas em linguagem simples e fundamentada em base de dados confiáveis 

podem trazer vantagens significativas aos pacientes e seus respectivos tratamentos, 

quase a totalidade dos médicos entrevistados, cerca de 97%, disseram que sim, 

apontando vantagens significativas com aplicação do sistema proposto. Isso 

demonstra que existe um consenso na prática médica a respeito dos benefícios da 

transmissão de informações em moldes adequados para os pacientes. Esse 

resultado corrobora o que muitos estudos apontam, a exemplo de Leite et al. (2008) 

que considera que os profissionais, apesar de não se sentirem habilitados para 

desenvolver seu exercício mais próximo do usuário, estão motivados a desenvolver 

sua prática com a devida atenção ao uso racional dos medicamentos. 

 Dentre as vantagens apontadas, de acordo com a Figura 04, a maior adesão, 

segurança e eficácia do tratamento foram os itens mais citados pelos médicos, 

representando 97,30% do total de entrevistados. A importância que eles veem no 

fornecimento de informações seguras, claras e objetivas para os pacientes também 

ficou em posição de destaque. Para finalizar, o terceiro maior motivo para beneficiar 

os pacientes está justamente na melhoria da relação médico-paciente, de modo a 

reduzir as falhas e dificuldades na comunicação, o tempo gasto nas consultas com 

as orientações sem um auxílio, a timidez dos pacientes para tirar as dúvidas, entre 

outros relacionados a esse contexto. 

 

Figura 04: Principais vantagens apontadas pelos médicos 
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 O Quadro 03 apresenta algumas das opiniões dos médicos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

Quadro 03: Exemplos de opinião dos médicos entrevistados, N= 35, Rio de Janeiro, 

2013. 

M1) “Certamente. Durante o atendimento médico pode não haver tempo hábil de 

explicar completamente a forma correta de tomar os medicamentos e os riscos 

envolvidos no seu uso indevido, entre outros problemas recorrentes”.  

M4) “Sim. Muitos pacientes têm dificuldades em compreender a função dos 

medicamentos e muitos têm vergonha de perguntar novamente. A cartilha tem 

linguagem simples e direta; reforçando as informações e tirando as dúvidas dos 

pacientes”. 

M8) “Sim, pois ao melhorar o entendimento do paciente, o modelo proposto traz o 

paciente para junto de seu médico”. 

M9) “Claro, pois na prática médica é muito difícil uma orientação prática e completa 

sobre dados de farmacodinâmica e farmacocinética ao paciente”. 

M22) “Sim, porque o paciente mais esclarecido toma as medicações 

adequadamente e adere mais ao tratamento, contribuindo para o seu sucesso”. 

M24) “Sim, pois muitas vezes o paciente sai do consultório sem ter clareza e, ainda, 

tem receio de perguntar”.  

M29) “Sim, pois muitos pacientes acabam não fazendo uso dos medicamentos por 

falta de informações”. 

M36) “Sim, pois otimiza o tempo da consulta e garante um tratamento correto”. 

 

 

 Na quarta e última pergunta aos médicos, uma situação hipotética foi 

colocada visando entender se a prestação de informação seria um fator decisivo na 

escolha do estabelecimento farmacêutico e em uma possível indicação deste aos 

pacientes. 

 A totalidade dos entrevistados (100% dos médicos) apontou que os 

estabelecimentos farmacêuticos que fornecem informações impressas prestam um 

serviço diferenciado e de melhor qualidade, e que orientariam seus pacientes a 

procurar estes estabelecimentos em função da importância que atribuem à prática 

do fornecimento de informações. 
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 A maior adesão, segurança e eficácia do tratamento foi a razão mais 

frequentemente apontada (16,22%) para esta postura (Figura 05). O segundo fator 

mais frequente (13,51%) foi a informação segura, clara, objetiva e impressa, seguida 

da melhoria na relação médico-paciente (10,81%). Vale ressaltar que a maioria 

(59,46%) dos entrevistados não justificaram suas respostas.Esse índice foi elevado 

pois o questionamento não pedia justificativas e explicações, os que deram foi por 

vontade própria ou desejo de reforçar o a opinião dada. 

 

 

Figura 05: Justificativas dos médicos para indicar os estabelecimentos 

farmacêuticos que fornecem informações impressas aos seus usuários. 

 

 

 As respostas apresentadas pelos médicos assemelham-se ao encontrado na 

literatura, conforme apontam Marin et al. (2003), Leite et al. (2008) e Oenning et al. 

(2011). 
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             O Quadro 04 apresenta algumas das opiniões dos médicos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV: 

 

Quadro 04: Exemplos de opinião dos médicos entrevistados, N= 35, Rio de Janeiro, 

2013. 

M8) “Sim, pois tornando o paciente informado, através deste modelo diferente das 

atuais bulas, complementaria a informação sob melhor óptica e ajudaria no 

engajamento, credibilidade e confiança em seu tratamento, melhorando, inclusive, a 

relação médico-paciente”. 

M10) “Sim, pois o paciente bem informado aumenta o percentual de sucesso do 

tratamento”. 

M35) “Sem dúvida alguma. Há uma grande preocupação dos médicos sobre o 

entendimento da posologia dos medicamentos pelos pacientes. Esse "reforço" seria 

muitíssimo útil.” 

M36) “Sim, pois o próprio paciente se sente mais bem visto com uma maior atenção 

não só do médico, mas também das áreas concomitantes, melhorando a relação 

médico-paciente.” 

 

 

5.1.2 Avaliação por farmacêuticos 

 

 

 A entrevista se inicia questionando qual a opinião sobre a proposta do 

sistema gerador de informação impressa a ser desenvolvido e sobre o modelo de 

boletim apresentado.  

 A totalidade dos entrevistados (100%) indicou ser favorável à ideia do projeto, 

demonstrando a percepção da grande importância no aprimoramento dessa 

atividade elementar e pouco explorada.  
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          O Quadro 05 apresenta algumas das opiniões dos farmacêuticos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

 

Quadro 05: Exemplos de opinião dos farmacêuticos entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

 F1) “Acho a ideia muito válida, pois muitas vezes não temos a possibilidade de 

orientar o paciente”. 

F3) “O sistema e o boletim apresentado permitem rápida orientação, com 

informações básicas a respeito dos medicamentos prescritos”. 

F4) “É importante o fornecimento de informações aos pacientes para melhorar a 

adesão ao tratamento e, consequentemente, para a administração correta dos 

medicamentos”. 

F8) “Achei a ideia do sistema fantástica, de grande valia, tanto para o paciente 

quanto para o profissional, sendo uma ferramenta de auxilio na detecção de 

possíveis interações medicamentosas e medicamento-alimento. Gostei e acho que 

são viáveis os dois modelos apresentados”.  

F14) “Fundamental uma ferramenta como esta, pois além de favorecer o paciente 

com um tratamento mais informado e consciente, ainda auxilia e fortalece a relação 

farmacêutico-paciente no processo de orientação farmacêutica”. 

F16) “Penso que uma ferramenta como esta é muito importante no auxílio da 

farmacoterapêutica, principalmente dos pacientes que utilizam “polifarmácia”, para 

os ajustes de horários e informações gerais de como administrar o medicamento”. 

 

 

 Mesmo não sendo requisitado nessa fase de perguntas, um entrevistado fez 

uma sugestão bastante pertinente, conforme segue abaixo: 

 

F1) “Seria muito interessante aproveitar o sistema e desenvolver um 
“prontuário farmacêutico simplificado”, no qual seriam armazenadas as 
principais informações sobre aquele paciente”. 

 

 A totalidade dos entrevistados considerou que a abordagem simples e 

fundamentada em base de dados sólidos e confiáveis, bem como o fornecimento de 

informações em si podem trazer vantagens significativas aos pacientes e seus 
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respectivos tratamentos. Ratificaram que a transmissão de informações ao paciente 

influencia diretamente no sucesso da terapia medicamentosa.  

 A possibilidade de contribuir com maior adesão do paciente, segurança e 

eficácia no tratamento e se lidar com informações seguras, objetivas, de fácil 

entendimento e em formato impresso foram apontados como justificativas por 

55,56% dos farmacêuticos. Um terceiro grupo de farmacêuticos entrevistados 

(22,22%), disse, conforme demonstra o Figura 06, que sua adesão ao sistema se 

daria ao fato deste representar uma nova ferramenta e oportunidade para a 

implementação do serviço de orientação farmacêutica.  

 

 

Figura 06: Razões apontadas pelos farmacêuticos que fundamentam a aprovação 

do projeto. 
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            O quadro 06 apresenta algumas das opiniões dos farmacêuticos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV: 

 

Quadro 06: Exemplos de opinião dos farmacêuticos entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

F1) “Sim, primeiramente porque a informação tem que ser simples, clara e objetiva. 

Ser confiável também é fundamental. Mudando um hábito sequer de apenas um 

paciente já será uma grande vantagem”. 

F4) “A informação aumenta a confiança do paciente ao tratamento, melhora a 

adesão e favorece o uso correto dos medicamentos”. 

F8) “Muitas vezes os pacientes podem ter vergonha de perguntar ao profissional de 

saúde sobre suas dúvidas; e, mesmo quando ele recebe tais orientações, pode 

acabar esquecendo. Este instrumento representa uma tentativa para solucionar tais 

problemas”. 

F12) “Sim, pois quando os pacientes conseguem obter algum tipo de informação, 

esta pode não ser confiável”. 

F14) “Sim, pois um tratamento bem sucedido depende do entendimento do paciente 

e de sua colaboração”. 

F15) “Sim. Considerando a gama de pacientes não cursados em questões de 

saúde, quanto mais objetiva a informação melhor; e esse é o papel da abordagem 

simples, levar aos leigos as informações necessárias ao autocuidado”. 

 

 

 Em uma terceira pergunta, o entrevistado era questionado se o mesmo 

visualizava algum(s) pontos negativo(s) no sistema e/ou na aplicabilidade na rotina 

de um estabelecimento farmacêutico, e caso sim, se sugere alguma solução para tal 

problema. Do total de farmacêuticos ouvidos, 88,89% responderam “sim” para a 

primeira parte da pergunta Esse resultado demonstra que houve boa participação 

dos entrevistados, seja para sugerir mudanças, seja para apontar possíveis falhas 

ao protótipo do sistema. 

 A maioria das sugestões (68,75% dos que responderam SIM à pergunta) 

estavam relacionadas a sugestões de funcionalidades para futuro sistema, enquanto 

43,75% deles apontaram pontos negativos no sistema. Considerável maioria, 

portanto, interveio de modo a sugerir opiniões próprias para o melhor funcionamento 
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do sistema. Os entrevistados que apontaram pontos negativos contribuíram, 

igualmente, com o aperfeiçoamento e adequação dessa ferramenta a realidade da 

rotina dos serviços de saúde. 

 Dos 43,75% que indicaram pontos negativos no projeto (Figura 07), a maioria 

(57,14% dos farmacêuticos) visualiazaram problemas com a infraestrutura fisica do 

estabelecimento (como falta de salas apropriadas, cadeira, computadores e outros); 

com recursos humanos (falta de pessoal qualificado para desempenhar tais funções) 

e falta de apoio da gerência.  O tempo gasto com a inclusão da nova atividade e as 

condições específicas dos próprios pacientes (analfabetismo, desinteresse, 

limitações físicas como cegueira e surdez, etc.) representaram igualmente 28,57% 

das opiniões formuladas. 

 

 

Figura 07: Pontos negativos apontados pelos farmacêuticos no sistema proposto. 
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          O Quadro 07 apresenta algumas das opiniões dos farmacêuticos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

 

Quadro 07: Exemplos de opinião dos farmacêuticos entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

F1) “Ponto negativo pode ser a falta de estrutura física, de recursos humanos e de 

apoio gerencial. Se tiver esse apoio, a informação em si e o sistema são muitos 

válidos”.  

F2) “A ideia é muito boa. Na aplicabilidade, apesar de estarem muito claras e 

simples algumas pessoas ainda poderão ter dificuldade em entender que isso será 

muito útil para elas (mas acredito que poucas pessoas, e ademais, isso não é 

“culpa” do sistema)”. 

 

 Dos 68,75% dos entrevistados que indicaram sugestões para o melhor 

funcionamento do sistema, 63,64% abordaram temas variados relacionados ao 

processo de transferência de informação na relação farmacêutico-paciente. 36,36% 

recomendaram elementos relacionados ao aspecto fisico do sistema\modelo 

proposto.  
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           O Quadro 08 apresenta algumas das opiniões dos farmacêuticos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

 

Quadro 08: Exemplos de opinião dos farmacêuticos entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

F3) “O ideal é começar com um piloto, atendendo algum grupo especifico”. 

F5) “Não vejo ponto negativo na ideia nem na aplicabilidade na rotina, pois não 

demandará muito tempo”. 

F6) “Na aplicabilidade, sugiro que permita que o paciente possa optar por receber 

ou não a informação impressa, para evitar desperdício de tempo, de material e a 

própria insatisfação do paciente em receber o material contra sua vontade”. 

F9) “Não vejo nenhum ponto negativo. Na aplicabilidade, sugiro que a entrega do 

boletim seja feita acompanhada de uma orientação /conversa do farmacêutico, não 

devendo apenas entregá-lo”. 

F10) “No sistema sugiro que haja um (1) aperfeiçoamento na simbologia; (2) a 

inclusão de um campo de “observações gerais”, sendo um espaço livre para 

anotações do farmacêutico) e (3) no modelo de encarte, trazer o tópico “orientações 

gerais” para a primeira página. Na aplicabilidade da rotina, atentar-se ao tempo 

gasto na geração dos informativos”. 

F11) “Não vejo nenhum ponto negativo, mas sugiro que no final haja uma 

orientação para que o paciente procure o médico caso persista alguma dúvida”. 

F12) “Quanto ao sistema não há nenhum ponto negativo. Quanto a aplicabilidade; 

deve ser um método complementar à prática de orientação ao paciente”. 

F17) “No sistema: Sugiro (1) inserir um campo em aberto para permitir ao 

profissional que faça suas avaliações e possíveis correções no sistema e (2) inserir 

também uma pagina como “agenda do paciente”, que terá nome do medicamento, 

quantidade e data da última dispensa”.  

F18) “Acho a ideia muito boa e que irá funcionar sem problemas”. 

 

 Finalizando as perguntas a mesma situação hipotética formulada aos médicos 

foi apresentada. A totalidade dos farmacêuticos respondeu "sim" tanto para a 

implementação do sistema nos estabelecimentos em que trabalhassem ou fossem 

os proprietários.  
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 A maioria (77,78%) dos farmacêuticos consideraram ser uma ferramenta 

inovadora com potencial para obtenção de vantagens econômicas e comerciais, 

oriundas da maior fidelização dos clientes e 44,44% dos entrevistados atribuíram 

sua aprovação devido a maior adesão, segurança e eficácia ao tratamento do 

paciente obtido com o auxilio do sistema. 

 O Quadro 09 apresenta algumas das opiniões dos farmacêuticos, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

 

Quadro 09: Exemplos de opinião dos farmacêuticos entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

F2) “Sim, pois disponibilizará mais informação/atenção e preocupação a saúde do 

paciente. O paciente percebe e reconhece o serviço, dando preferência ao 

estabelecimento”. 

F4) “O fornecimento de informação ao paciente levará ao aumento de confiança 

deste no estabelecimento, levando a fidelização deste consumidor. O 

estabelecimento deixa de ser visto como um comércio apenas e passa a ser visto 

como uma unidade de saúde, dando início ao processo de humanização do 

paciente. A administração correta do medicamento evita agravos ao quadro de 

saúde e uma futura necessidade de internação”. 

F9) “Esse serviço se preocupa minimamente com adesão do paciente ao 

tratamento. Comercialmente falando, é um serviço diferenciado que pode fidelizar o 

paciente. Do ponto de vista profissional, eu estaria contribuindo para um uso mais 

racional do medicamento”. 

F12) “Acho que toda forma de orientação ao paciente seja muito válida, 

principalmente quando fornecida por profissional de saúde”. 

F13) “Sim, comercialmente e profissionalmente falando pois, representaria, 

respectivamente, maior fidelização do paciente e maior segurança na utilização dos 

medicamentos”. 

  

 Os resultados encontrados nessa fase de entrevistas com farmacêuticos 

corroboram com os atores que descrevem sobre o tema. A mesma importância e 

relevância encontrada aqui foram apontados pelos autores no referencial teórico 

desse estudo. 
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5.1.3 Entrevistas com pacientes 

 

 

 Da mesma forma feita noutros grupos de entrevistados, a abordagem inicial 

foi relativa ao o que os pacientes acharam da ideia do novo sistema gerador de 

informação impressa a ser desenvolvido e sobre o modelo de boletim apresentado. 

 Todos eles (100%) aprovaram e teceram comentários favoráveis. Analisando 

os resultados constata-se o que a literatura aplicada e outros trabalhos realizados 

indicam: que o paciente deseja sempre receber informações sobre os medicamentos 

que utiliza. Essa avaliação demonstra também o equívoco que algumas pessoas, 

inclusive próprios profissionais da área de saúde cometem, ao acharem que as 

pessoas (pacientes) não se interessam por esse tipo de informação. 

 O Quadro 10 apresenta algumas das opiniões dos pacientes, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

 

Quadro 10: Exemplos de opinião dos pacientes entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

P12) “Precisamos muito de ideias assim. Nós não temos informação quase 

nenhuma, principalmente fácil e segura como essa”. 

P51) “Achei interessante a ideia, pois muitas pessoas não sabem direito como 

tomar os remédios”. 

P54) “A ideia é interessante e sábia e os modelos são perfeitos”. 

 

 

 Ao serem perguntados se sugerem alguma mudança (em seu aspecto físico 

ou em sua forma de abordar o conteúdo), e se sim, quais seriam as sugestões, 

96,83% deles não sugerirem nenhuma mudança ou sugestão, enquanto apenas 

3,17% sugeriram alguma coisa. 

 O Quadro 11 demonstra algumas opiniões dos entrevistados que representam 

os dados estatísticos encontrados. 
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Quadro 11: Exemplos de opinião dos pacientes entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

P24) “No aspecto físico, sugiro que o modelo de ticket seja substituído pelo modelo 

de dobradura (folha de ofício dobrada)”. 

P51) “Não sugiro mudanças pois gostei do formato e da linguagem dos modelos. 

Aliás, um livreto de bolso também seria interessante”. 

 

 

 A maioria dos entrevistados (60,66%) não sugeriram mudanças alegando 

estar ótimo do jeito que o sistema lhes foi apresentado. Disseram que está simples, 

de fácil entendimento e correspondendo as suas reais necessidades. Os demais que 

não sugeriram mudanças (39,34%), ou justificaram com outros elementos, ou não 

justificaram com nenhum motivo, já que isso não lhes foi cobrado no questionário. 

 Além de receber orientações sobre os medicamentos que utilizam, os 

pacientes também valorizam bastante a forma com que essa informação chega a 

suas mãos. Esse fato fez com que 60% deles justificassem seus desejos de não 

mudança no modelo proposto, mesmo não tendo sido solicitado tal justificativa na 

pergunta. 

 A terceira pergunta foi sobre o desejo de receber informações impressas nos 

estabelecimentos farmacêuticos que frequente sobre os medicamentos que utilizam. 

Do total de pacientes entrevistados 98,41% afirmaram que gostariam de receber tais 

informações. Apenas 1,59% deles (que representa um paciente) disse que não 

gostaria, a fim de evitar acumulo de papéis em casa.  

 Esse resultado revela a necessidade de uma ação abrangente e conjunta no 

sentido de levar o serviço de orientação farmacêutica a todos os pacientes 

atendidos, ao invés de manter-se em locais pontuais e isolados como se vê hoje em 

dia (isto é, quando acontece). 

 Conforme ilustrado na Figura 08, dos 98,41% (62 pacientes) que foram 

favoráveis ao recebimento de boletins impressos, a maior parte deles, com 37,10% 

desse total, justificou sua resposta alegando grande importância ao recebimento de 

informação impressa, segura, clara e objetiva sobre os medicamentos que utiliza; 

32,26% delegaram tal decisão devido a grande falta de acesso a informação 

profissional existente no país; 25,81% dos pacientes se igualaram quantitativamente 

em dois grupos, dos quais um atribuiu tal desejo a segurança e efetividade do 
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tratamento que teria ao utilizar esses boletins informativos (isto é, disseram se sentir 

mais seguros na utilização de seus medicamentos). O outro, com mesmo percentual 

de entrevistados, conferiu a vontade de receber tais boletins devido ao acesso 

ineficaz e restrito que se tem hoje em dia. Acesso “ineficaz” e “restrito” foi atribuído 

às bulas, pois alegaram ser muito difíceis de serem entendidas (primeiro adjetivo 

atribuído) e, em alguns casos, como nas farmácias de unidades de saúde, hospitais 

ou outros que dispensam os medicamentos fora de sua embalagem secundária, e, 

portanto, sem as bulas, foi atribuído o segundo objetivo. 

 Finalizando esse gráfico, 8,06% dos pacientes responderam “sim” para tal 

resposta focando no ponto da pergunta em que diz sobre a abrangência dos locais 

de oferta do serviço. Isto é, desejam que todos os estabelecimentos de saúde 

forneçam tais informações.  

 

 

Figura 08: Principais motivos apresentados pelos pacientes que justificam seus 

anseios de receber informações impressas. 
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          O Quadro 12 apresenta algumas das opiniões dos pacientes, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

Quadro 12: Exemplos de opinião dos pacientes entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

P3) “Porque é mais seguro tomar o remédio com informações sobre ele. Tomaremos 

no horário certo, do jeito certo e tudo mais do jeito certo”. 

P8) “Porque quando temos alguma informação é através da bula; mas ela é muito 

complicada e com letras pequenas”. 

P17) “Para esclarecer a gente a tomar o medicamento correto e na hora certa. 

Quando esqueço as coisas não sei direito o que fazer”. 

P20) “Pois muitos médicos nem farmacêuticos informam a gente em nada. Quando 

informam, podemos acabar esquecendo quando chegamos em casa. Tendo essa 

informação impressa disponível ficaremos mais bem orientados”. 

P25) “Pois cada vez que pegamos medicamentos na farmácia pode ser diferente um 

para o outro. Tendo em todos os lugares, todos terão acesso à informação”. 

P28) “Pois teremos mais segurança e conhecimento sobre os remédios que 

tomamos. Precisamos muito, mas quase não temos informação nenhuma”. 

P29) “Pois as vezes a gente não lembra o que falam para gente, nem na consulta 

nem na farmácia. Com os boletinhos podemos ler em casa depois com calma”. 

P35) “Pois temos pouca informação profissional de médicos e farmacêuticos. A bula 

é complicada e não podemos levar embora quando pegamos remédios na farmácia 

do hospital”. 

P56) “Pois temos pouca informação sobre os medicamentos que tomamos. As 

orientações da consulta médica e a bula são insuficientes e inapropriadas”. 

P58) “Pois facilita o entendimento. Muitas pessoas são sozinhas e não possuem 

orientação nenhuma, nem de profissionais e nem da família”. 

 

 

 Ao serem perguntados se já receberam informações impressas sobre seus 

medicamentos em alguma farmácia, publica ou privada, apenas 1,59% dos 

pacientes (o que representa apenas um paciente) relatou já ter recebeu algum tipo 

de informação impressa. Outros 98,41% relataram nunca ter recebido nenhum tipo 

de informação escrita durante a aquisição de medicamentos.                      
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 O relato do paciente que já havia recebido informação impressa está descrito 

abaixo: 

P21: “Foi em uma farmácia de manipulação que não me lembro do nome. 
Era um papelzinho com algumas informações de como guardar e como 
tomar o remédio”. 

 

 Assim como nos grupos anteriores, para finalizar os questionamentos com os 

pacientes, foi feito uma simulação a fim de mensurar o nível de aprovação de suas 

respostas. Foi colocado como o fornecimento de informações impressas influenciaria 

em sua escolha de estabelecimento farmacêutico (considerando as mesmas 

condições colocadas acima). As opções disponíveis eram: que não influenciaria em 

nada em sua escolha; que influenciaria um pouco e a ultima opção que seria 

decisivo em sua escolha na hora de optar por qual estabelecimento escolheria para 

adquirir seus medicamentos. 

 Os resultados revelam que a utilização do sistema seria decisivo pela imensa 

maioria dos entrevistados, representando 98,41% do total. Apenas um 1,59% deles 

(que corresponde a apenas um paciente) disse que o fornecimento das informações 

impressas influenciaria em parte sua escolha, de forma a leva-lo a escolher tal 

estabelecimento, mas não sendo, contudo, um determinante. Nenhum paciente 

relatou que o fornecimento das informações impressas seria indiferente na sua 

escolha de estabelecimento, por isso nem apareceu no gráfico a seguir. Os dados 

encontrados são extremamente compatíveis aos indicados por outros autores e 

estudos semelhantes. 

 Esse resultado mensura o nível de importância atribuída a esse serviço tão 

desejo por eles, constatando-se que influenciaria completamente em seus hábitos 

de consumo e escolha de estabelecimento. 

 Outra situação semelhante foi colocada, mas agora supondo que um novo 

estabelecimento farmacêutico passasse a fornecer as informações impressas, 

considerando, mais uma vez, que ele teria as mesmas condições de preço, 

qualidade e distancia do outro em comparação. Diante disso, ainda com o propósito 

de mensurar seu nível de aprovação do serviço, através da aferição da fidelidade ao 

estabelecimento antigo que não presta tal serviço, ou da mudança para este novo 

que oferece o mesmo, o paciente é questiona sobre qual posição tomaria. 
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 Todos os pacientes (100% dos entrevistados) afirmaram optar pelo novo 

estabelecimento farmacêutico, inferindo-se, a partir disso, que o grau de importância 

atribuída por eles a esse serviço é realmente muito significativa. 

 Com análise da Figura 09, pode-se constatar os principais motivos apontados 

pelos entrevistados que justificaram esse resultado. A maioria deles, representando 

36,51% dos entrevistados, delegou grande importância ao recebimento de 

informação clara, impressa e profissional, o que resultaria em maior esclarecimento 

para o paciente. Com 23,81% dos entrevistados está o grupo de pacientes que 

revelaram grande preocupação com sua própria saúde, que estaria mais bem 

assistida. Finalizando, 20,63% dos pacientes justificaram suas respostas pelo fato 

de achar justo valorizar aqueles que se preocupam com sua saúde, prestando esse 

tipo de serviço diferenciado e não encontrado comumente pelas farmácias do país. 

 

 

Figura 09: Demonstração dos principais motivos apontados pelos pacientes que 

justificam sua propensão de fidelização ao estabelecimento farmacêutico que 

oferece o serviço de orientação farmacêutica impressa. 

 

 

 Os resultados encontrados com a entrevista aos pacientes, da mesma forma 

que ocorreu com os farmacêuticos e médicos, foram ao encontro da literatura 

especializada no assunto. Os resultados convergem mostrando grande anseio e 

desejo dos pacientes em receber mais informações sobre os medicamentos que 
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utilizam, alegando, na maioria das vezes, ser fator determinante no uso correto e 

seguro de seus medicamentos. Nesse contexto, eles aprovaram, por diversos 

motivos, a proposta do sistema em fornecer informação em formato impresso.  

 O quadro 13 apresenta algumas das opiniões dos pacientes, estando a 

totalidade das opiniões no apêndice IV. 

 

Quadro 13: Exemplos de opinião dos pacientes entrevistados, N= 18, Rio de 

Janeiro, 2013. 

P2) “Porque ela não quer apenas lucrar, mas também cuidar da saúde das pessoas, 

como devia ser em todas as farmácias”. 

P5) “Porque é nossa saúde que está em jogo. A farmácia que se preocupa com a 

gente é a que prefiro escolher”. 

P15) “Pois a pessoa bem informada terá um tratamento bem feito. Será ótimo para 

nossa saúde”. 

P24) “Pois informação é tudo. Hoje em dia não existe informação clara e fácil. 

Existe a bula, que não é útil para gente”. 

P46) “Pois os remédios podem ser para algum outro paciente ou amigo. Assim terá 

como levar as orientações até eles”. 

P61) “Pois sempre a informação é necessária. Com informação ficamos mais 

esclarecidos sobre nosso tratamento, diminuindo as chances de erro”. 
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6. CONCLUSÃO  

 

 

 Uma pesquisa realizada por Volpato et al. (2009) revela que no Brasil, embora 

tenha havido alguma melhora no nível de escolaridade nas ultimas décadas, um 

levantamento feito INAF (Indicador do Analfabetismo Funcional), em 2007, apontou 

que 25% da população entre 15 e 54 anos é analfabeta funcional e 64% dos 

brasileiros entre 15 e 64 anos que estudaram até a 4 série alcançaram, no máximo, 

o grau rudimentar de alfabetismo. Isto quer dizer que os mesmos possuem apenas a 

capacidade de interpretar informações explicitas em textos curtos ou efetuar 

operações matemáticas simples. Em textos longos ou com linguagem um pouco 

mais rebuscada esses indivíduos são incapazes de compreender seu conteúdo 

(INAF, 2007).  

 Nesse contexto fica explícita a precariedade dos pacientes no entendimento 

das informações escritas sobre os medicamentos que utilizam. Especialmente nesse 

caso, por se tratar de um conteúdo que não é de seu domínio, tornam-se ainda mais 

necessárias adequações para que se atinja a efetividade desejada no processo de 

transferência das informações. 

 Somando-se a essa problemática histórica e de difícil resolução na população 

brasileira, o referido trabalho mostrou que além da dificuldade de entendimento, os 

pacientes não possuem acesso às informações, tanto verbal quanto escrita, e 

quando as possuem, as encontram absolutamente fora de seus padrões e 

capacidade de entendimento.  

 O estudo revelou que a maioria dos pacientes entrevistados não possuem 

níveis adequados de conhecimento para utilização correta e segura dos 

medicamentos, podendo resultar em baixa adesão ao tratamento, elevação dos 

riscos de erros de medicação entre outras consequências graves. Os resultados 

corroboram os dados indicados por vários autores que realizaram pesquisas 
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semelhantes. Oenning et al. (2011) concluíram em seu trabalho que muitos deles 

não sabem sequer para que serve, como administrá-lo corretamente e por quanto 

tempo tomar o medicamento. 

 A principal questão a ser levantada é: quem são os principais responsáveis 

pelo baixo grau de informação dos pacientes, eles mesmos, que como o próprio 

nome já diz, são sujeitos “PACIENTES” da ação da equipe de saúde, ou os 

profissionais, que não possuem recursos disponíveis, que não são preparados para 

isso e/ou que não se empenham para conseguir passar as orientações mais 

relevantes que culminariam em um tratamento com maior adesão, segurança e 

eficácia para o paciente.  

 Torna-se necessário que sejam aprimorados os meios de fornecimento de 

informações ao paciente, o que requer adequações no serviço prestado de modo a 

permitir que as mesmas possam surtir efeito ao serem repassadas aos pacientes 

(OENNING et al., 2011). 

 Este trabalho também revelou a opinião dos profissionais de saúde que lidam 

diretamente com a orientação aos pacientes sobre seus medicamentos: os 

farmacêuticos e os médicos. Eles ratificaram que os pacientes realmente não 

possuem acesso às informações em quantidade e com a qualidade que necessitam.  

 Além do levantamento e constatação (através de entrevistas com pacientes, 

farmacêuticos e médicos) de como se encontra o cenário do fornecimento de 

informações ao paciente, o trabalho apresentou um projeto que visa suprir, ao 

menos em parte, a lacuna e as falhas existem no processo de orientação ao 

paciente.  

 Foi realizado um levantamento das principais dúvidas dos pacientes e os 

dados obtidos foram usados para subsidiar o desenvolvimento do modelo de boletim 

impresso, o qual foi utilizado nas fases de entrevistas. Essa abordagem foi 

executada com o desenvolvimento e aplicação de um questionário específico (junto 

ao referido modelo de boletim citado acima) de acordo com as características do 

sistema informatizado proposto. 

 De acordo com os resultados apresentados, pode-se constatar que os 

objetivos propostos, gerais e específicos, foram alcançados e os dados obtidos 

convergiram ao relatado pela literatura e também estão em conformidade as 

perspectivas do autor da monografia.  
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         Conclui-se, por fim, que a orientação farmacêutica ao paciente no momento da 

dispensação pode ser aprimorada com o desenvolvimento e aplicação da ferramenta 

exibida, gerando inúmeros benefícios ao serviço executado pela equipe de saúde e 

ao tratamento e qualidade de vida dos pacientes. 
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8. APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE I: Questionário para escolha dos itens de maior necessidade  

 

A fim de se avaliar as principais dúvidas existentes sobre os medicamentos 
utilizados pelos pacientes, será apresentado o quadro I abaixo (Apêndice I) no qual 
o entrevistado apontará quais são os itens que mais geram dúvidas em sua 
utilização.  

 
 

PRINCIPAIS DÚVIDAS RELACIONADAS À UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

TIPOS DE DÚVIDAS 
NÍVEL DA DÚVIDA 

1 2 3 

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE USO DE 
MEDICAMENTOS 

      

COMO PREPARAR O REMÉDIO (ADMINISTRAÇÃO)       

COMO TOMAR (PREPARO)       

PARA QUE SERVE (INDICAÇÃO)       

DE QUANTA EM QUANTA HORA TOMAR (POSOLOGIA)       

POR QUANTO TEMPO TOMAR (DURAÇÃO DO 
TRATAMENTO) 

      

INTERAÇÕES: 

COM OUTROS REMÉDIOS       

COM ALIMENTOS       

REAÇÕES ADVERSAS       

PRECAUÇÕES        

O QUE FAZER AO ESQUECER UMA DOSE       

CONSEQUÊNCIAS DA INTERRUPÇÃO        

ARMAZENAMENTO        

FATORES DE RISCO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO        

ONDE:       

1 = NENHUMA DÚVIDA       

2= POUCA DÚVIDA       

3 = MUITA DÚVIDA       
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ROTEIRO EXPLICATIVO DOS ITENS DE INFORMAÇÃO APRESENTADO ACIMA 

 Segue abaixo alguns exemplos sobre os itens que serão abordados no 

protótipo desenvolvido. O paciente terá essa lista como auxilio na identificação de 

suas maiores dúvidas na tomada de medicamentos. 

(1) Orientações Gerais ao Paciente:  

(1.1) Informar que todo medicamento deve ser tomado com um copo de água cheio, 

devendo-se evitar qualquer outro tipo de bebida (salvo sob estrita orientação 

médica).  

(1.2) Deve-se, também, evitar bebida alcoólica em qualquer tratamento 

medicamentoso, uma vez que ele pode potencializar ou reduzir o efeito do 

medicamento, dependendo de cada caso.  

(1.3) Quando a terapia é feita com antibiótico, o tratamento deve ser mantido até o 

fim. Se o paciente o suspende por conta própria, ao sentir melhora dos sintomas, 

pode haver recidiva da infecção, com bactérias selecionadas e mais resistentes. 

(1.4) No tratamento com certos antidepressivos é comum certa demora até que o 

medicamento comece a surtir efeito, levando muitos pacientes ao abandono do 

tratamento e aumentando o risco de crises futuras. 

(1.5) Orientar o paciente o que fazer quando se esquecer de tomar o medicamento 

no horário estabelecido. Ao esquecer uma dose do medicamento, tomá-la 

imediatamente quando lembrar, começar novamente a contar o intervalo de tempo, 

não duplicando as dose. (Oliveira Silva Naves J). 

(2) Orientações de Preparo: Informar a maneira correta de preparar certos 

medicamentos, como as soluções extemporâneas, suspensões, aplicação de 

insulina, medicamentos injetáveis que precisam ser diluídos antes da aplicação 

(somatropina, benzetacil, filgastrina, eritropoetina) entre outros.  

Muitas vezes o paciente não sabe como tomar e tampouco como preparar o 

medicamento, fazendo de maneira incorreta.  
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(3) Orientações de Administração (“Como utilizar o remédio”): Confirmar a forma 

correta de tomar o medicamento. Exemplos: se em jejum ou junto às refeições, se é 

sublingual, nasal, otológico, anal, injetável ou oftálmico.  

Conforme cada apresentação farmacêutica, demonstrar a maneira correta de 

proceder. 

Exemplos:                                                                                              

1) AEROSSOL 

- Expectore o máximo de catarro possível. 

- Agite o tubo antes de usar.  

- Segure o aerossol como está indicado nas instruções do fabricante (normalmente 

de cabeça para baixo). 

- Coloque a boca firmemente em volta do bucal. Alguns são necessários distancias 

de 15 a 30 cm. 

- Incline a cabeça levemente para trás. 

- Respire devagar, esvaziando os pulmões tanto quanto for possível. 

- Inspire profundamente e ative o aerossol, mantendo a língua baixa. 

- Segure a respiração de 10 a 15 segundos. 

- Expire pelo nariz. 

- Lave a boca com água morna ou suavemente quente. 

  

2) COLÍRIOS          

- Lave as mãos. 

- Não encoste na abertura do conta-gotas. 

- Olhe para cima. 

- Puxe a pálpebra inferior para baixo para fazer uma “calha”. 

- Coloque o conta-gotas o mais perto possível da “calha”, sem encosta-lo no olho. 

- Aplique a quantidade prescrita na “calha”. 

- Feche o olho por mais ou menos dois minutos. Não feche o olho com muita força. 

- O excesso de líquido pode ser removido com um lenço de papel. 

- Se estiver usando mais de um tipo de colírio, espere pelo menos cinco minutos 

antes de aplicar as gotas seguintes. 

- Os colírios podem causar uma sensação de ardência que deve durar por alguns 

minutos. Se a sensação não desaparecer rapidamente consulte um médico ou um 

farmacêutico. 
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(4) Efeito Esperado (“Para que serve”): Sabendo o efeito terapêutico a ser obtido, o 

paciente poderá avaliar a efetividade, bem como, a segurança do medicamento por 

meio da identificação de sinais e sintomas que apontem a necessidade de retorno a 

seu prescritor ou a farmácia (Galato D et al., 2006).   

 

(5) Posologia: Os pacientes, repetidamente, não conseguem compreender a letra, 

muitas vezes ilegível, do prescritor em sua receita, ficando em dúvida a respeito do 

nome do medicamento e de sua posologia. O sistema disponibilizará essas 

informações em seu boletim de forma a evitar erros de medicação em decorrência 

da ilegibilidade da receita.  

 

(6) Interações: Esclarecer os pacientes, nos casos de polimedicação, quanto as 

principais interações dos medicamentos existentes em seu tratamento 

(potencialização ou redução de efeito). O mesmo deve ser feito para as interações 

entre os medicamentos e os alimentos. 

(6.1) Exemplo de interação medicamento-medicamento: Mulheres em tratamento 

com certos tipos de antibióticos devem usar preservativos (camisinha) nas relações 

sexuais mesmo fazendo uso de anticoncepcional, uma vez que aqueles podem 

reduzir o efeito da pílula e gerar a uma gravidez indesejada. 

(6.2) Exemplo de interação medicamento-alimento: O uso de antidepressivos da 

classe dos IMAO’s juntamente com a ingestão de queijo, que contém tiramina, causa 

risco elevado de crises hipertensivas potencialmente fatais. 

 

(7) Efeitos Colaterais e Reações Adversas: Representam enorme causa de 

abandono do tratamento quando o paciente não os conhece antes de iniciar os 

medicamentos. Sendo-lhes previamente apresentado, porém, as chances de 

sucesso terapêutico aumentam consideravelmente. A informação de efeitos 

adversos deve ser selecionada com muita cautela, indicando aqueles que forem 

mais relevantes e orientando o que deverá ser realizado caso venham a ocorrer 

(Galato D et al., 2006). 

Exemplo: Um paciente que deixa de tomar um medicamento ao sentir dores de 

cabeça, sonolência, impotência ou qualquer outro efeito colateral previsível; ao 

saber que esses sintomas são aceitáveis, passageiros ou “normais”, a chance de ele 
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manter o tratamento e curar a patologia é muito maior. Ele deve, também e, contudo, 

ser esclarecido e orientado a relatar ao médico os efeitos que não devem ser 

tolerados. 

 

(8) Precauções de Uso: Orientar quando a utilização do medicamento deve ser 

restrita. Exemplos: gestantes, portadores de insuficiência renal ou hepática, uso 

pediátrico, alergia ao princípio ativo, etc. 

 

(9) Esquecimento de tomar uma dose: Falta de tempo, alteração da rotina, 

problemas emocionais e esquecimento são as principais razões que os pacientes 

oferecem para a não tomada de uma dose no horário correto do medicamento. Esse 

esquecimento, sabidamente, ocorre com bastante frequência entre os pacientes, 

especialmente os que fazem tratamento contínuo. 

Mais preocupante ainda é saber que ao esquecerem-se de tomar uma dose no 

horário correto, alguns pacientes relataram em um estudo que tomam a dose 

esquecida junto com a próxima dose (Castro R.F. et al., 2010). 

Essa superdosagem, além de não ocasionar melhora no quadro clínico, ainda 

acentua e promove o surgimento de reações adversas que, por sua vez, é uma das 

principais causas que leva o paciente abandonar o tratamento. 

 

(10) Fatores de risco e medidas de prevenção: O boletim abordará os principais 

fatores de risco da(s) patologia(s) apresentada(s) pelo paciente, bem como e as 

orientações mais relevantes sobre como prevenir seu aparecimento e, 

principalmente, seu avanço.               
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8.2 APÊNDICE II: Protótipos desenvolvidos baseados nos resultados do Apêndice I 

 

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 

MODELO 1 

(PARA PACIENTES QUE PRECISAM DE MUITA INFORMAÇÃO) 

 

ENCARTE PARA ORIENTAÇÃO 

FARMACÊUTICA IMPRESSA AO PACIENTE 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO, 11 DE NOVEMBRO DE 2013 

MEDICAMENTOS PRECRITOS: 

 

CIPROFLOXACINO 

 

SAIBA PARA QUE SERVE... 

Indicado para tratar infecções bacterianas diagnosticadas pelo seu médico. 

 

POSOLOGIA: ________________________ 

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:__________ 
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COMO TOMAR: 

Evite leite e outros alimentos contendo cálcio. Tome 

preferencialmente 2 horas depois de ingerir os 

alimentos.   

 

ALERTA!! 

Não use se estiver grávida ou amamentando (exceto sob 

orientação médica).   

 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS MALES: 

Náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, fotossensibilidade, desconfortos 

abdominais e cefaleia são os mais comuns.  

 

FIQUE LIGADO! 

Cuidado ao dirigir, usar máquinas ou exercer atividades que requerem atenção. 

 

ATENÇÃO! 

Use o antibiótico durante todo o tempo prescrito, mesmo que haja melhora dos 

sintomas com as primeiras doses.  

 

DICAS: 

✓ Tome pelo menos 2 litros de líquidos para facilitar seu 

organismo a eliminar o medicamento. 

✓ Use filtro solar e outros acessórios e evite a exposição 

ao sol.   
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SINVASTATINA 

 

SAIBA PARA QUE SERVE... 

Ela reduz os níveis do mau colesterol e dos triglicerídeos no sangue. 

 

POSOLOGIA: _____________________ 

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:________ 

 

COMO TOMAR: 

Um comprimido a noite, em dose única, com ou sem presença de 

alimentos. 

 

ALERTA!! 

Não use se estiver grávida ou amamentando (exceto sob orientação médica). 

 

INTERAÇÕES IMPORTANTES: 

(1) Ciprofloxacino e Varfarina X Sinvastatina.  

Informe seu médico caso perceba sintomas musculares, pois esse risco relacionado 

à sinvastatina pode estar aumentado.  

(2) Fenitoína X Sinvastatina 

A Fenitoína pode diminuir os efeitos da sinvastatina. 

 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS MALES: 

Os efeitos mais comuns são náusea e diarreia, cefaleia, dor abdominal, vertigem e 

mais raramente lesão muscular, hipotensão, dor no peito e fotossensibilidade.  

 

DICAS:  

✓ Use filtro solar e outros acessórios e evite a exposição ao sol. 

✓ Não consuma bebidas alcoólicas durante o tratamento. 
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VARFARINA 

 

SAIBA PARA QUE SERVE... 

O medicamento diminui a coagulação do sangue e a formação de trombos dentro 

dos vasos. 

 

POSOLOGIA: _____________________ 

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:________ 

 

ALERTAS! 

✓ Não use se estiver grávida (exceto sob orientação 

médica).  

✓ É necessário disciplina para seguir o tratamento 

corretamente. Informe seu médico caso tenha problemas 

com álcool ou qualquer hábito de baixa colaboração. 

 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS MALES: 

✓ O risco mais importante é a hemorragia.                                                  

✓ Falta de apetite, palidez, fraqueza e cansaço são sinais de anemia. 

✓ Alergias, lesões na pele, diarreia, febre, náusea e vômito, queda de cabelo e 

mal-estar geral também podem estar associados a esse medicamento. 

E MAIS... 

Se notar sinais de sangramento suspenda o tratamento e 

procure seu médico um pronto socorro imediatamente. 

Exemplos: 

✓ Sangramento nas fezes ou fezes enegrecidas. 
✓ Urina vermelha ou marrom 
✓ Náusea persistente e vômitos com sangue ou qualquer material 

que se pareça com borra de café. 
✓ Sangramentos no nariz, na gengiva ou qualquer outro fora 

incomum. 
✓ Sinais repentinos de dor de cabeça, vertigem ou fraqueza. 
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É BOM SABER... 

Se você ganhou ou perdeu bastante peso recentemente, informe seu médico para 

que avalie a possibilidade de ajuste da dose. 

 

INTERAÇÕES IMPORTANTES: INFORME SEU MÉDICO! 

AAS (Ácido Acetilsalicílico), Ciprofloxacino, Fenitoína e Sinvastatina + Varfarina. 

Fique ainda mais alerta aos sinais de sangramento. O risco de hemorragia 

aumenta com o uso conjunto desses medicamentos. 

 

IMPORTANTE! 

Informe seu médico e farmacêutico sobre todos os medicamentos que utiliza, pois a 

Varfarina interage com muitos medicamentos, como Paracetamol, Miconazol, 

Anticoncepcionais e vários outros. 

 

VARFARINA E ALIMENTOS. Fique por Dentro! 

✓ Os vegetais de cor verde escuro podem diminuir o efeito da Varfarina.  

✓ Os alimentos contendo vitamina K (como brócolis, couve, repolho, espinafre e 

certos óleos vegetais) devem ser evitados ou ingeridos com moderação.  

✓ Cuidado com os complexos vitamínicos e suplementos nutricionais com 

vitamina K. 

✓ O chá verde, o chá preto, a erva de São João e suco de amora também 

podem diminuir o efeito da Varfarina. 

DICAS: 

✓ Evite praticar esportes e outras atividades que possam causar lesões. 

✓ Ingerir bebidas alcoólicas pode alterar o tratamento. 
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AAS – ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 

 

SAIBA PARA QUE SERVE... 

É um anti-inflamatório e é usado também para prevenir o infarto e o AVC (acidente 

vascular cerebral), entre outras indicações.  

 

POSOLOGIA: _____________________ 

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:________ 

 

COMO TOMAR: 

Com alimento ou água para reduzir a irritação no estômago. 

Tome preferencialmente com 250ml de líquido e não deite dentro 

de 15 a 30 minutos após a administração.  

 

ALERTA! 

✓ Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, em 

pacientes com úlceras no estomago, com asma, renite e pólipos nasais. 

✓ É contraindicado em casos de gestação e amamentação. 

 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS MALES: 

Náusea, diarreia e indigestão são os mais comuns. Sangramentos e Feridas no 

estomago e intestino são os mais graves. 

 

DICAS: 

Evite bebidas alcoólicas (risco de sangramento no estomago e 

intestino).  
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DIGOXINA 

 

SAIBA PARA QUE SERVE... 

É indicado para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e de 

arritmias.  

 

POSOLOGIA: _____________________ 

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:________ 

 

ALERTA! 

Este medicamento é contraindicado em casos de gravidez.  

 

COMO TOMAR: 

Utilize sem alimentos, mas se houver desconforto no estômago coma alguma coisa. 

Em casos de alimentos ricos em fibras, dê um intervalo de 1 a 2 horas de jejum, pois 

as fibras diminuem sua absorção. 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS MALES: 

Perda de apetite, náuseas, vômitos, fraqueza, apatia, fadiga, mal-estar, dor de 

cabeça, vertigem e distúrbios visuais e palpitações, arritmias e desmaio são alguns 

efeitos adversos desse da digoxina.  

 

INTERAÇÃO IMPORTANTE: FENITOÍNA X DIGOXINA. INFORME SEU MÉDICO! 

Os níveis da digoxina podem ser diminuídos com o uso da Fenitoína. Comunique 

seu médico caso sinta que os efeitos pretendidos não estejam sendo alcançados. 

SINVASTATINA X DIGOXINA: Os afeitos adversos descritos acima podem ser 

aumentados pela sinvastatina, fique atento! 

DICA: 

Caso esqueça-se de tomar uma dose, tome-a assim que lembrar. Se o próximo 

horário for menos de 12 horas , desconsidere a dose anterior e uso apenas no 

próxima horário, sem dobrar a dose perdida. 
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FENITOÍNA 

 

SAIBA PARA QUE SERVE... 

A fenitoína é utilizada na prevenção e tratamento de crises convulsivas 

generalizadas e crises parciais epilépticas.  

 

POSOLOGIA: _____________________ 

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:________ 

 

COMO TOMAR: 

Deve ser tomado preferencialmente com alimentos a fim de 

diminuir os efeitos gastrointestinais.  

 

ALERTA! 

Não deve ser usada durante a gestação nem amamentação, exceto sob orientação 

médica. 

  

ATENÇÃO: 

Não interrompida o tratamento, pois pode desencadear estado de mal epiléptico.  

 

NÃO VACILE! 

A ingestão de grandes quantidades de álcool em um curto período 

de tempo pode aumentar os niveis de Fenitoína no sangue, 

enquanto que seu uso frequente em pequenas quantidades pode 

diminuir seu efeito.  

De um modo geral, os pacientes epilépticos que ingerem muito 

álcool podem ter o efeito significativamente reduzido.   

 

FIQUE DE OLHO! 

Informe seu médico sobre o aparecimento de lesões na pele. 
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CURIOSIDADES.. 

Comunique seu médico caso perceba enfraquecimento dos ossos, pois a fenitoina 

pode alterar a atividade da vitamina D. 

 

É BOM SABER: 

O desempenho escolar de seu filho pode ser prejudicado com uso prolongado e em 

doses altas. 

 

CONHEÇA OS PRINCIPAIS MALES: 

Náuseas, vômitos, arritmias, sonolência, visão borrada, reações na pele, febre e 

crescimento exagerado da gengiva devem ser notados pelo paciente. 

 

IMPORTANTE! 

O efeito de anticoncepcionais hormonais pode ser comprometido. Um método 

contraceptivo adicional pode ser necessário. Converse com seu médico.                    

A ocorrência de gravidez também deve ser imediatamente comunicada ao médico. 

 

INTERAÇÕES DETECTADAS: INFORME SEU MÉDICO! 

AAS + FENITOÍNA 

O efeito da Fenitoína e a chance de toxicidade podem estar aumentados. confirmar! 

CIPROFLOXACINO + FENITOÍNA 

Esse antibiótico pode diminuir a quantidade de fenitoína no sangue, 

reduzindo seu efeito. 

DICAS: 

✓ Higiene bucal/dental e acompanhamento odontológico podem 

ser necessários quando ocorrer inchaço da gengiva 

(hiperplasia gengival).  

✓ Pacientes diabéticos devem acompanhar mais atentamente 

os níveis de glicose no sangue.  

✓ Cuidado ao dirigir, usar máquinas ou exercer atividades que requerem 

atenção.   
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

COMO TOMAR O MEDICAMENTO? 

Tome sempre o medicamento com um copo cheio de água 

(exceto quando houver alguma orientação específica).  

 

SAIBA O QUE FAZER AO ESQUECER DE TOMAR UMA DOSE... 

Ao esquecer-se de tomar uma dose do medicamento, tome assim que lembrar. Se 

estiver próximo do horário da dose seguinte, pule a dose esquecida e tome apenas a 

do horário normal. Nunca dobre a dose para compensar a que foi esquecida. 

 

IMPORTANTE:  

Alguns efeitos adversos podem ser tolerados e o tratamento ser mantido. Outros 

efeitos, porém, implicam na interrupção imediata do medicamento e na busca de 

atendimento médico. Converse com seu médico e farmacêutico sobre qualquer sinal 

que esteja sentindo. 

 

NÃO VACILE!  

Observe a validade do produto. Não utilize se estiver vencido.  

 

CUIDE BEM DE SEU MEDICAMENTO... 

Proteja-o da luz e da umidade e o mantenha em temperatura ambiente (entre 15 °C 

E 30°C). Siga, quando houver, as orientações especiais (guardar em geladeira, por 

exemplo). 

 

... E CUIDE BEM DE VOCÊ!! 

Pare de fumar, faça exercício físico, mantenha a dieta recomendada, tome seu 

medicamento corretamente, consulte seu médico periodicamente, modere a 

ingestão de bebida alcoólica e sal, não brigue, tenha uma vida sexual saudável e 

protegida e durma o suficiente para um restabelecer suas energias. 
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HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 

 

MODELO 2 

 (PARA PACIENTES COM POUCA 

INFORMAÇÃO) 

 

TICKET PARA 

ORIENTAÇÃO 

FARMACÊUTICA 

IMPRESSA AO 

PACIENTE 

 

 

RIO DE JANEIRO, 11 DE NOVEMBRO DE 

2013 

 

 

                            COLÍRIO  

                   SAIBA COMO UTILIZAR  

 

- Lave as mãos. 

- Não encoste na abertura do 

conta-gotas. 

- Olhe para cima. 

- Puxe a pálpebra inferior para 

baixo para fazer uma 

“calha”. 

- Coloque o conta-gotas o mais perto 

possível da “calha”, sem encosta-lo no olho. 

- Aplique a quantidade prescrita na “calha”. 



83 
 

- Feche o olho por mais ou menos dois minutos. 

Não feche o olho com muita força. 

- O excesso de líquido pode ser removido 

com um lenço de papel. 

- Se estiver usando mais de um tipo de colírio, 

espere pelo menos cinco minutos antes 

de aplicar as gotas seguintes. 

- Os colírios podem causar uma sensação  

de ardência que deve durar por alguns  

minutos. Se a sensação não desaparecer 

 rapidamente consulte um médico ou 

 um farmacêutico. 

  

 

                              AEROSSOL 

                     SAIBA COMO UTILIZAR  

- Expectore o máximo de  

catarro possível. 

- Agite o tubo antes de  

usar. 

- Segure o aerossol como  

está indicado nas  

instruções do fabricante  

(normalmente de cabeça para baixo). 

 - Coloque a boca firmemente em volta 

 do bucal. Alguns são necessários distancias 

 de 15 a 30 cm. 

 - Incline a cabeça levemente para trás. 

 - Respire devagar, esvaziando os pulmões 

 tanto quanto for possível. 

- Inspire profundamente e ative o aerossol,  

mantendo a língua baixa. 

- Segure a respiração de 10 a 15 segundos. 

- Expire pelo nariz. 

- Lave a boca com água morna ou  

suavemente quente. 
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           ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE  

                       MEDICAMENTOS 

 

SAIBA COMO TOMAR..  

Tome sempre o  

medicamento com um copo  

cheio de água (exceto  

quando houver alguma  

orientação específica).   

 

ESQUECEU-SE DE TOMAR UMA DOSE?  

Ao esquecer-se de tomar uma dose do  

medicamento, tome assim que lembrar.  

Se estiver próximo do horário da  

dose seguinte, pule a dose esquecida e  

tome apenas a do horário normal.  

Nunca dobre a dose para compensar  

a que foi esquecida. 

 

IMPORTANTE:  

Alguns efeitos adversos podem ser 

 tolerados e o tratamento ser mantido. 

 Outros, porém, implicam na interrupção 

 imediata do medicamento e na busca  

de atendimento médico. Converse com 

 seu médico e farmacêutico sobre  

qualquer sinal que esteja sentindo. 



85 
 

 

NÃO VACILE!  

Observe a validade do  

produto. Não utilize se  

estiver vencido.  

 

CUIDE BEM DE SEU MEDICAMENTO... 

Proteja-o da luz e da umidade e o mantenha 

 em temperatura ambiente (entre 15 °C E 30°C).  

Siga, quando houver, as orientações especiais  

(como guardar em geladeira, por exemplo). 

 

... E CUIDE BEM DE VOCÊ!! 

Pare de fumar, faça exercício físico,  

mantenha a dieta recomendada, tome seu  

medicamento corretamente, consulte  

seu médico periodicamente, modere a 

ingestão bebida alcoólica, não brigue, 

tenha uma vida sexual saudável e  

protegida e durma o suficiente para um  

restabelecer suas energias. 
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8.3 APÊNDICE III: Questionário para avaliação do sistema gerador de boletins e do 

protótipo elaborado 

 

AVALIAÇÃO POR PACIENTES 

O sistema emitirá informações impressas em formato de boletins que serão 

entregues ao paciente no momento da dispensação do medicamento, no balcão da 

farmácia. Assim o paciente levará consigo as informações mais relevantes sobre seu 

(s) medicamento (s) em uma linguagem clara e de simples entendimento.   

Com o fornecimento das informações, pretende-se aumentar a adesão do 

paciente ao tratamento, proporcionando mais saúde ao paciente. 

 

1) O que achou da ideia do novo sistema gerador de informação impressa a 

ser desenvolvido e sobre o modelo de boletim apresentado? 

___________________________________________________________ 

2) Sugere alguma mudança (em seu aspecto físico ou em sua forma de 

abordar conteúdo)? Se sim, quais são suas sugestões? 

___________________________________________________________ 

3) Gostaria de receber informações sobre os medicamentos por meio de 

boletins impressos nos estabelecimentos farmacêuticos (públicos e 

privados) que frequenta? 

• Sim 

• Não  

Porquê?_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 A) Você já adquiriu medicamentos em alguma farmácia (pública ou 

privada) em que tenha fornecido informações impressas sobre os 

medicamentos? 

Sim____  Não____ 
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Se sim, em quantos lugares diferentes? Como era?  

___________________________________________________________________ 

5 A) Como o fornecimento de informações impressas influenciaria em 

sua escolha de estabelecimento farmacêutico (considerando que o 

preço, a distância e a qualidade dos produtos e do atendimento seja 

igual entre os dois)?                                                                      

o Não influenciaria em nada em minha escolha\escolheria qualquer um, 

o Influenciaria um pouco em minha escolha\tenderia mais para o que 

fornece as informações, 

o Seria decisivo em minha escolha\certamente optaria pelo estabelecimento 

que fornece as informações. 

B) Se um novo estabelecimento farmacêutico passar a fornecer boletins 

impressos (gratuitamente), você optaria por frequentar esse novo 

estabelecimento, considerando as mesmas condições citadas acima?  

o Sim 

o Não  

Porque?_________________________________________________________ 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA GERADOR DE BOLETINS E 

DO PROTÓTIPO ELABORADO 

AVALIAÇÃO POR MÉDICOS  

 

O SISTEMA:  

O sistema emitirá informações impressas em formato de boletins que serão 

entregues ao paciente no momento da dispensação do medicamento, no balcão da 

farmácia. Assim o paciente levará consigo as informações mais relevantes sobre seu 
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(s) medicamento (s) em formato impresso e em uma linguagem de simples 

entendimento.  Com o fornecimento das informações, pretende-se aumentar a 

adesão do paciente ao tratamento e melhorar os resultados das intervenções 

realizadas. 

Há dois modelos de informação impressa, sendo um em formato de ticket (para 

pacientes que precisam pouca quantidade de informação), e outro em forma de 

encarte (para pacientes que precisam de muita quantidade de informação). 

As informações serão geradas a partir de pesquisas em base de dados de referência 

nacional e internacional (como Ministério da Saúde e Micromedex®). O trabalho foi 

aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF)\Plataforma Brasil. 

                                                                                                                                                

O QUESTINÁRIO:  

Neste questionário você responderá, com base no modelo apresentado, 

perguntas que demonstrem sua opinião sobre o sistema gerador de boletins. Sua 

participação servirá para avaliarmos a viabilidade do projeto através de perguntas 

diretas e simples situações de seu dia a dia.  

 

1) Qual sua opinião sobre a proposta do sistema gerador de informação 

impressa a ser desenvolvido e sobre o modelo de boletim 

apresentado?___________________________________________________ 

2) Sugere alguma mudança (em seu formato físico ou em sua forma de abordar 

o conteúdo)? Se sim, quais são suas 

sugestões?_____________________________________________________ 

3) O (a) senhor (a) acha que o fornecimento de informações em linguagem 

simples e fundamentada em base de dados confiáveis podem trazer 

vantagens significativas aos pacientes e seus respectivos tratamentos? Por 

quê?__________________________________________________________ 

4) A fim de possibilitar uma mensuração prática, considere a seguinte situação 

hipotética: 
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Considerando que o preço, a qualidade dos produtos e do atendimento e a 

distância seja idêntica entre dois estabelecimentos farmacêuticos, 

porém que apenas um forneça informações impressas ao paciente; 

o (a) senhor (a) considera que o que fornece tais informações presta um 

serviço de melhor qualidade? 

Se sim, este seria um motivo que o faria indicar tais estabelecimentos aos 

seus pacientes (não o nome de um ou de outro especificamente, mas os 

que de uma maneira geral se dedicam a esse serviço de orientação ao 

paciente)?___________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA GERADOR DE BOLETINS E 

DO PROTÓTIPO ELABORADO 

AVALIAÇÃO POR FARMACÊUTICOS  

 

O SISTEMA:  

O sistema emitirá informações impressas em formato de boletins que serão 

entregues ao paciente no momento da dispensação do medicamento, no balcão da 

farmácia. Assim o paciente levará consigo as informações mais relevantes sobre seu 

(s) medicamento (s) em formato impresso e em uma linguagem de simples 

entendimento.   

As informações serão geradas a partir de pesquisas em base de dados de 

referência nacional e internacional (como Ministério da Saúde e Micromedex®). 

Com o fornecimento das informações, pretende-se aumentar a adesão do 

paciente ao tratamento e melhorar os resultados das intervenções realizadas. 
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O QUESTINÁRIO:  

Neste questionário você responderá, com base no modelo apresentado, 

perguntas que demonstrem sua opinião sobre o sistema gerador de boletins. Sua 

participação servirá para avaliarmos a viabilidade do projeto através de perguntas 

diretas e simples situações de seu dia a dia.  

 

1) Qual sua opinião sobre o novo sistema gerador de informação impressa a ser 

desenvolvido e sobre o modelo de boletim apresentado?________________ 

2) O (a) senhor (a) acha que a abordagem simples e fundamentada em base de 

dados sólidos e confiáveis podem trazer vantagens significativas aos 

pacientes e seus respectivos tratamentos? Por quê? ____________________ 

3) O (a) senhor (a) visualiza algum (s) ponto (s) negativo (s) no sistema e\ou na 

aplicabilidade na rotina de um estabelecimento farmacêutico? Se sim, sugere 

alguma solução para tal problema? _________________________________ 

4) A fim de possibilitar uma mensuração prática, considere a seguinte situação 

hipotética: 

Considerando que o preço, a qualidade dos produtos e do atendimento e a 

distância seja idêntica entre dois estabelecimentos farmacêuticos, 

porém que apenas um forneça informações impressas ao paciente; o 

(a) senhor (a) considera que o que fornece tais informações presta um 

serviço de melhor qualidade? 

Caso sim, este seria um motivo que o levaria a indicar o responsável pela 

farmácia em que trabalha a se interar sobre tal sistema, sendo funcionário; ou 

mesmo, no caso de ser o proprietário, avaliaria a possibilidade de 

implementar tal serviço\sistema em seu 

estabelecimento?________________________________________________ 
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8.4 APÊNDICE IV: Complementação de algumas respostas individuais sobre as 

perguntas acima direcionadas aos pacientes 

 

PERGUNTA 1) 

P6)"Muito bom, pois quase não temos informação nenhuma". 

P8)"Achei muito interessante, tanto o sistema quanto os modelos apresentados". 

P10)"Gostei muito, vou torcer para que de certo!". 

P49)"Toda informação é sempre bem-vinda, gostei muito". 

 

PERGUNTA 3) 

P1) "Porque precisamos conhecer os remédios que tomamos, pois assim tomamos 

certo e ele funciona melhor". 

P2) "Porque não sabemos quase nada sobre o que tomamos. Informação é sempre 

bem-vindo". 

P5) "Pois informação ajuda a gente a tomar o remédio corretamente. Com 

informação ficamos mais seguros sobre como estamos fazendo". 

P7) "Porque os médicos e farmacêuticos falam pouco ou nada para gente sobre os 

remédios. Quando falam, acabamos esquecendo depois". 

P9) "Porque só aqui não basta. Precisamos de informação em todo lugar que 

vamos". 

P14) "Para saber como tomar os medicamentos corretamente. Precisamos de 

informações para isso". 

P15) "Pois precisamos muito de informações simplificadas. Não adianta informação 

complicada (técnica)". 

P18) "Pois esclarece a forma correta de usar os medicamentos. Esses modelos 

estão bem simples e fácil de ser entendido". 

P22) "Pois teremos mais informações sobre o que vamos usar. Para os idosos será 

fundamental". 

P24) "Pois os pacientes precisam de informação fácil e clara, como esta que foi 

apresentada". 

P27) "Pois precisamos muito de informação. Sendo simples e fácil de entender, e 

ainda escrita, facilitará muito nossa vida". 
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P32) "Pois a bula é ruim e muitas vezes não podemos levar ela para casa, quando 

estamos na farmácia dos hospitais, por exemplo". 

P37) "Para orientar no uso e evitar erros". 

P45) ”Pois assim conhecemos mais os medicamentos que tomamos. Irá suprir uma 

carência de informações que temos na consulta e na dispensação do remédio”. 

P47) ”Pois nem todos os pacientes vem para esse hospital. Por isso seria 

interessante que todos recebessem essas informações impressas”. 

P61) ”Pois quanto mais pontos distribuindo a informação melhor”. 

P63) ”Pois muitas vezes esquecemos o que nos dizem sobre os medicamentos. 

Com os boletins podemos ler depois com calma”. 

 

PERGUNTA 5 – LETRA B) 

P1) "Porque prefiro ir em quem se preocupa mais com nossa saúde". 

P10) "Porque a farmácia vai demonstrar que está preocupada com a gente e com a 

nossa saúde, e não apenas em vender". 

P18) "Pois a farmácia estará demonstrando mais interesse com a população e 

ficaremos mais esclarecidos". 

P19) "Pois nos orienta melhor. A bula é muito complicada e nem sempre temos 

acesso a ela". 

P20) "Pois será um diferencial da farmácia". 

P41) "Pois demonstraria respeito e interesse a saúde dos pacientes". 

P42) "Para a gente saber mais sobre os medicamentos que tomamos. A linguagem 

da bula é muito técnica e difícil de entender". 

P43) "Pois julgo ser muito importante o recebimento dessas informações". 

P47) ”Pois precisamos conhecer os medicamentos que tomamos, e porque nunca 

recebemos essas informações”. 
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COMPLEMENTAÇÃO DE ALGUMAS RESPOTAS INDIVIDUAIS SOBRE AS 

PERGUNTAS ACIMA DIRECIONADAS AOS MÉDICOS: 

 

PERGUNTA 1) 

Medico 2: “A ideia é muito boa e os modelos apresentados podem ajudar os 

pacientes a usarem corretamente as medicações”. 

Médico 8: “Acho super importante, pois traz o paciente para junto de seu médico...”. 

Médico 14: “Minha opinião é favorável. Acho a iniciativa prática e válida”. 

Médico 15: “Achei interessante e importante pois assim aumenta a adesão do 

paciente ao medicamento e esclarece quanto as informações mais importantes.” 

Médico 28: “Acredito que realmente aumentaria a adesão do paciente e diminuiria a 

proporção de erro ao tomar o medicamento.” 

Médico 33: ”O sistema irá ajudar o paciente a utilizar corretamente os 

medicamentos, sendo positivo nesse sentido”. 

Médico 36: ” ... pode facilitar e otimizar o tratamento.” 

Médico 37: “É bastante válido, pois é prático, objetivo e claro, contendo informações 

básicas necessárias ao paciente”. 

 

PERGUNTA 2) 

M2- Forma de abordar o conteúdo: Sugiro evitar palavras técnicas, pois pode 

dificultar o entendimento dos pacientes. 

M5- Forma de abordar o conteúdo: Sugiro não abordar os efeitos das interações 

medicamentosas (assunto longo e de difícil entendimento). 

M25- Forma de abordar o conteúdo: Sugiro que o formato para pessoas com pouco 

entendimento deveria apresentar mais figuras e esquemas que elementos textuais, 

visto que estes pacientes, por vezes, não conseguem entender bem as informações. 

M33- Forma de abordar o conteúdo: Talvez mais resumido e com mais desenhos. 

M35-Formato físico: A meu ver, iniciar o projeto somente com os “tickets” já seria um 

grande passo, mas o encarte, que se assemelha a bula, também está bem completo 

e simples de ler. 

M36-Forma de abordar o conteúdo: Sugiro que seja o mais simples possível e 

autoexplicativo para o paciente. 
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M37- Forma de abordar o conteúdo: O encarte pode ser mais objetivo ou abordar 

apenas determinada classe de medicamento, como anti-hipertensivos, analgésicos 

etc. 

 

PERGUNTA 3) 

M2) “Sim, pois melhora a adesão e aumenta o percentual de uso correto dos 

medicamentos.” 

M7) “Sim. Dessa forma os pacientes têm como se apoiar em informações seguras e 

de fácil entendimento, auxiliando-o em seu tratamento”. 

M10) “Sim, pois ajuda os pacientes com nível baixo nível cultural”. 

M15) “Sim, pois auxilia no entendimento do paciente e funciona como 

esclarecimento de dúvidas a qualquer hora”. 

M16) “Dificilmente. Eles não lerão.” 

M25) “Sim, pois muitas vezes os pacientes tem dúvidas e até medo do tratamento, 

as quais podem ser sanadas com informações básicas”. 

M27) “Sim, pois facilita muito o entendimento do tratamento para o leigo, 

principalmente aqueles com baixo nível de escolaridade”. 

M30) “ Sim, pois ajudará o paciente a participar mais ativamente de seu tratamento”. 

M32) “Sim. Muitos problemas de adesão ao tratamento se deve a falta de 

entendimento por parte do paciente”. 

 

PERGUNTA 4) 

M6) "Sim, pois desta maneira o paciente estaria melhor informado". 

M9) "Claro. Desta maneira favorece atendimento integral aos pacientes. Quanto 

mais informação melhor". 

M20) "Sim. Adesão ao tratamento depende do entendimento do mesmo". 

M25)"Sim. Esta medida pode fazer os pacientes se sentirem mais seguros quanto ao 

seu tratamento." 

M26)"Sim. Indicaria o estabelecimento que tivesse mais informações e de forma 

mais simplificada". 

M37) "Sim. A informação sobre o tratamento e a forma adequada de administração 

das medicações é de fundamental importância para o sucesso do tratamento". 
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COMPLEMENTAÇÃO DE ALGUMAS RESPOTAS INDIVIDUAIS SOBRE AS 

PERGUNTAS ACIMA DIRECIONADAS AOS FARMACÊUTICOS: 

 

PERGUNTA 1) 

F6) ”Gostei tanto da ideia do sistema quanto da abordagem dos modelos 

apresentados, pois são bem simples e didáticos”. 

F10) “A ideia sobre o sistema é ótima. Os modelos são práticos e com linguagem 

simples, podendo ser feitos alguns ajustes”. 

SUGESTOES 

F1) ”Atentar para a estrutura física e de recursos humanos e também pela forma de 

oferecer o serviço, perguntando se ele tem interesse em receber tais informações, 

se ele sabe ler e se ouve alteração da ultima prescrição, dentre outras 

particularidades”. 

F7) “Sugiro o formato de folder no lugar do formato de ticket”. 

 

PERGUNTA 2) 

F2) “Sim, pois facilita a adesão do paciente ao medicamento e ao tratamento”. 

F3) “A abordagem simples e objetiva favorece e contribui para melhor compreensão 

e adesão ao tratamento”. 

F5) ”Os pacientes terão mais orientações sobre os medicamentos, administração, 

interações e reações adversas, dentre outras, melhorando sua adesão ao 

tratamento”. 

F7) ”Sim, pois trata-se de um método prático e de fácil entendimento”. 

F10) ”Sim, pois será gerada informações importantes, em linguagem fácil e clara, 

que não são de conhecimento do paciente”. 

F13) ”Sim. Com certeza é vantajoso pois são informações de fontes confiáveis, de 

modo a tornar o uso de medicamentos mais seguro”. 

F18) ”Sim. Pois irão esclarecer o uso de seus medicamentos. Muitas vezes são 

leigos e sem acesso a informação”. 
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PERGUNTA 3) 

F7) “O sistema está Ok. Quanto a aplicabilidade, dependerá da estrutura do 

estabelecimento”. 

F8) “Não vejo problema no sistema. Quanto à aplicabilidade pode haver atraso na 

rotina dependendo das particularidades de cada paciente. Após um período de 

experiência, se for notado atraso na rotina, direcionar um profissional para tal 

atividade, podendo aliar com o serviço de Atenção Farmacêutica”. 

F15)”Na aplicabilidade, haverá limitações para os pacientes com certas 

especificidades, como analfabetismo, cegueira, entre outros”. 

 

PERGUNTA 4) 

F3) "É uma forma de buscar maior adesão ao tratamento e no caso de um 

estabelecimento comercial farmacêutico é uma forma de fidelização do cliente 

também". 

F7) "Sim, pois estará realizando atenção farmacêutica mais eficaz, permitindo que o 

usuário tenha a informação sempre à mão. Indicaria sim, visando melhor tratamento 

do paciente e devido ao diferencial do serviço prestado, diante de um mercado 

competitivo". 

F8) "Certamente, pois é um serviço diferenciado que agrega valor à atividade 

desenvolvida". 

F11) "Sim, pois a informação sempre enriquece as relações entre o profissional e os 

clientes, havendo maior fidelização destes". 

F15) "Sim, pois melhora a qualidade, segurança e adesão ao tratamento do 

paciente. Representa também uma forma de fidelização do paciente devido ao 

serviço diferenciado que está sendo prestado". 

F16) "Considero que cada vez mais as pessoas tem acesso a informação e prezam 

por isso. Assim, um local que trabalhe com este sistema ofereceria um serviço mais 

atraente ao cliente/paciente, fidelizando-os. Como funcionário/proprietário e, também 

farmacêutico que se importa com a saúde pública, teria o total interesse em 

implementar o serviço, pois além de me trazer clientes estaria prestando um serviço 

farmacêutico em que seria possível contribuir para a saúde da população". 
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8.5 APÊNDICE V: Dados gerais sobre o trabalho apresentado. 

RECURSOS 

 

O estudo será realizado por um aluno do curso de pós-graduação em 

Farmácia Hospitalar pela Universidade Federal Fluminense / Faculdade de Farmácia 

/ UFF que realiza treinamento em serviços farmacêuticos nos moldes de residência 

no Hospital Federal da Lagoa. 

Todo e qualquer custo referente ao trabalho será de responsabilidade do 

aluno, sem gerar nenhum tipo de ônus ao hospital.  

 

QUALIFICAÇÃO DOS PESQUISADORES 

 

Pesquisador: Luís Antônio Travaglia 

Orientadora: Selma Rodrigues de Castilho – currículo Lattes disponível em: 

http://lattes.cnpq.br/2212869015707673 

 

CRONOGRAMA 

ETAPAS OUT/13 NOV/13 DEZ/13 JAN/14 ABRI/14 

Elaboração do projeto X     

Comitê de Ética em Pesquisa X X    

Coleta de Dados  X X   

Análise dos Dados   X X  

Redação da monografia   X X  

Defesa     X 

 

EXPLICITAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA SUSPENSÃO OU ENCERRAR A 

PESQUISA 

A pesquisa não prevê suspensão ou encerramento visto que não apresenta 

risco aos pacientes. 

http://lattes.cnpq.br/2212869015707673
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PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES GERADAS, DECLARAÇÃO DA 

PUBLICIDADE DOS RESULTADOS E DECLARAÇÃO SOBRE O USO E 

DESTINAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Os resultados do trabalho serão disponibilizados publicamente na 

Universidade Federal Fluminense bem como no Centro de Estudos do Hospital 

Federal da Lagoa (HFL). 

A declaração da publicidade dos resultados e a declaração sobre o uso e 

destinação dos dados coletados encontram-se nos anexos 2 e 3, respectivamente. 
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9. ANEXOS 

 

9.1 ANEXO 1: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

PROPOSTA DE UM SISTEMA GERADOR DE INFORMAÇÃO FARMACÊUTICA 

IMPRESSA AO PACIENTE  

Prezado participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa ”PROPOSTA DE UM 

SISTEMA GERADOR DE INFORMAÇÃO FARMACÊUTICA IMPRESSA AO 

PACIENTE” desenvolvida por Luís Antônio Travaglia, especializando em 

Residência em Farmácia Hospitalar, sob orientação da Professora Dra. Selma 

Rodrigues.  

 

Objetivo central  

O objetivo central do estudo é desenvolver um instrumento informatizado 

capaz de gerar orientações sobre medicamentos em formato de boletins, isto é, 

informação impressa. 

 

Por que você está sendo convidado (a) 

O convite a sua participação se deve ao fato de ser um profissional (médico 

ou farmacêutico) ou usuário do serviço de saúde que lida diretamente com a 

necessidade de utilização correta dos medicamentos, seja através da prescrição, da 

dispensação ou do consumo desse produto. 

Sua participação é voluntária. Você tem plena autonomia para decidir se quer 

ou não participar. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa.  
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Sigilo e privacidade 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos 

resultados da pesquisa e o material será armazenado na Faculdade de Farmácia da 

UFF, em local seguro, por um período de 3 anos. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, 

o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

 

 

Identificação do entrevistado 

Não haverá identificação individual em nenhuma etapa do trabalho.  

 

Procedimentos utilizados na pesquisa  

A sua participação consistirá em responder um breve questionário ao 

pesquisador do projeto. A entrevista não será gravada. 

 

Tempo previsto da abordagem 

O tempo de duração previsto é de aproximadamente cinco minutos. 

 

Benefícios aos participantes e para coletividade 

Sua colaboração nesta pesquisa auxiliará na criação de um sistema gerador 

informações impressas em formato de boletins sobre os medicamentos. 

A aplicação do sistema resultará em melhor adesão ao tratamento pelos 

pacientes, podendo assim contribuir com um melhor estado de saúde. 

 

Previsão de riscos ou desconfortos  

Não há riscos ao entrevistado e a sua recusa em participar não implicará em 

qualquer alteração no seu tratamento ou relacionamento com a equipe de saúde. 
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Divulgação dos resultados da pesquisa 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, 

artigos científicos, na dissertação/tese e na elaboração do referido projeto. 

 

_________________________________________________ 

Local e Data 

__________________________________________________ 

ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Contato com o(a) pesquisador(a) responsável: 

Tel: (21) 98156-3313 

e-mail: latravaglia@hotmail.com 

Endereço:     Hospital Federal da Lagoa, Rua Jardim Botânico, 501, Jardim Botânico, 

Rio de Janeiro. Cep: 22470-050   

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar. 

 

 

________________________________________  

           Assinatura do Pesquisador 
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9.2 ANEXO 2: Declaração de publicidade dos resultados 

 
 
 

Eu, Luís Antônio Travaglia, CPF nº 111.105027-96, declaro tornar públicos 
os resultados do estudo intitulado “Proposta de um Sistema Gerador de Informação 
Farmacêutica Impressa ao Paciente”, independente dos resultados serem favoráveis 
ou não. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2014 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura      
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9.3 ANEXO 3: Declaração sobre o uso e destinação dos dados coletados 

 

 

 

 

 

 

Eu, Luís Antônio Travaglia, CPF nº 111.105.027-96, declaro que todos os dados 

coletados no estudo intitulado “Proposta de um Sistema Gerador de Informação 

Farmacêutica Impressa ao Paciente” serão utilizados com finalidade de disseminar 

as informações em todas as esferas acerca desse tema de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2014 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura     

 

 


