
835ISSN 0326-2383

PALAVRAS CHAVE: Cultura, Famílias, Medicamentos, Recursos terapêuticos. 
KEY WORDS: Culture, Family, Medicines, Therapeutic resources.

* Autor a quem correpondência deve ser enviada. E-mail: snleite@univali.br

Latin American Journal of Pharmacy
(formerly Acta Farmacéutica Bonaerense)

Lat. Am. J. Pharm. 28 (6): 835-42 (2009)

Original Article

Received: March 29,  2009
Accepted: July 20, 2009

Medicamentos e outros Recursos Utilizados no Enfrentamento
das Doenças Infantis no Cotidiano Familiar: Estudo Qualitativo

Silvana N. LEITE 1* & Maria P.C. VASCONCELLOS 2

1 Curso de Farmácia/Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho, Universidade do Vale do Itajaí.
Rua Uruguai, 458, Centro, Caixa Postal 360 - CEP 88302-202, Itajaí - SC

2 Departamento de Saúde Materno-Infantil. Faculdade de Saúde Pública. Universidade de São Paulo.
Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César, São Paulo-SP.

RESUMO. O estudo propõe analisar o consumo de medicamentos, plantas medicinais e outros recursos te-
rapêuticos na construção de itinerários terapêuticos, em resposta aos agravos à saúde de crianças com me-
nos de cinco anos de idade no âmbito doméstico, em área urbana. Pesquisa qualitativa, etnográfica, com
15 famílias, ao longo de 10 meses com 20 encontros quinzenais com as responsáveis pelas crianças no coti-
diano familiar. Foram constatados 180 eventos de doenças, 74,5% foram tratados, em primeira instância,
em casa, resultando no uso de 212 recursos terapêuticos. O principal tipo de recurso terapêutico utilizado
neste âmbito foi medicamentos industrializados, utilizados para prevenir e tratar doenças, diferenciando
consideravelmente de suas indicações clínicas. Os serviços de saúde aparecem como segunda opção de tra-
tamento. Na comunidade foram tratadas doenças conhecidas pela experiência popular, benzimentos e ora-
ções. As famílias usam medicamentos como práticas culturais e a aceitação de qualquer tipo de tratamento
depende de suas expectativas e experiências. 
SUMMARY. “Medicines and other Resources Utilized in Order to Cope Infants Diseases in the Family Daily
Life: a qualitative study”. The study proposes to investigate the use of medications, medicinal plants and other
therapeutic resources to cope infants diseases in the domestic realm in an urban area. The ethnographic research
method was utilized as referential, guiding the study for 10 months with 20 fortnight meetings in the domicile of
15 families. The study followed up 180 episodes of disease, 74,5% were treated, in a first instance, at home, re-
sulting in the use of 212 therapeutic resources. The main type of therapeutic resource utilized was industrialized
medicines, differing considerably from its clinic recommendations. The realm of the health services was more
mobilized as a second treatment option. In the community realm, treatment of diseases known from the popular
culture was performed via blessings and prayers. The families use medicines as cultural practices and the accep-
tance of some type of treatment depends on the expectations and experiences of the family.


