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RESUMO. O objetivo do estudo foi avaliar o nível de informação do paciente sobre a prescrição de medi-
camento antimicrobiano. O estudo foi realizado em um Centro de Saúde da cidade de Porto Alegre. Fo-
ram entrevistados pacientes que obtiveram medicamento antimicrobiano na farmácia da referida insti-
tuição e afirmaram ser responsáveis por seu tratamento. Dentre 91 pacientes entrevistados, 81 (89%) sa-
biam corretamente o nome do medicamento, 82 (90%) a dose, 66 (73%) a freqüência de administração e
51 (56%) a duração do tratamento. Nenhum paciente demonstrou conhecimento sobre algum efeito adver-
so. O total de respostas consideradas adequadas foi alcançado por 33 (36%) pacientes. Entrevistados que
possuíam maior escolaridade apresentaram maior conhecimento sobre a freqüência de administração e a
duração do tratamento 
SUMMARY. “Analysis of the level of information on antimicrobial drugs that have patients of a healthcare center
in the city of Porto Alegre, Brazil”. The objective of the study was to assess the level of information that patients
have regarding the prescription of antimicrobial medications. The study was carried out at a healthcare center in
the city of Porto Alegre. Patients who had obtained antimicrobial medications at the pharmacy of this institution
and affirmed that they were responsible for their own treatment were interviewed. Out of 91 patients who were
interviewed, 81 (89%) knew the name of the medication correctly, 82 (90%) the dose, 66 (73%) the frequency of
administration and 51 (56%) the duration of the treatment. No patient demonstrated knowledge of any adverse
effects. The total number of responses considered adequate was attained by 33 (36%) patients. Interviewees who
had reached higher education level presented greater knowledge regarding the frequency of administration and
the duration of treatment. 

INTRODUÇÃO
A obtenção de sucesso em um tratamento

medicamentoso está relacionado com o nível de
informação que o paciente possui acerca do
medicamento. A falta de informação sobre a do-
ença e o tratamento ou a não compreensão das
informações recebidas dos profissionais de saú-
de podem ser determinantes para a não adesão
involuntária do paciente ao tratamento 1. Em
torno de 50% dos pacientes não cumpre o que
foi estabelecido em relação ao tratamento far-
macológico envolvendo antiinflamatórios não
esteroidais (AINES), contribuindo para esta cons-
tatação o baixo nível de conhecimento que o
paciente possui sobre a terapia farmacológica 2.

Em terapias envolvendo antimicrobianos,
conhecimentos como dose, freqüência de admi-
nistração e duração do tratamento são de funda-
mental importância. Quando o paciente não es-
tá ciente destas informações, ocorre um aumen-
to significativo na incidência de tratamentos im-
perfeitos. Terapias antimicrobianas incorretas
podem ocasionar o surgimento de cepas bacte-
rianas resistentes a um determinado fármaco.
Um quadro clínico dessa natureza resulta em
agravação do prognóstico da infecção, além de
elevar o custo do tratamento 3. 

Nesse sentido, este trabalho tem como obje-
tivo avaliar o nível de informação que os pa-
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cientes atendidos em um Centro de Saúde apre-
sentam sobre medicamentos antimicrobianos.

MÉTODOS
A pesquisa foi realizada em um Centro de

Saúde da cidade de Porto Alegre, ligado ao SUS.
Essa instituição de saúde possui um bloco cirúr-
gico, serviço de emergência e consultórios am-
bulatoriais, apresentando uma média de 17000
consultas por mês.

Foram entrevistados pacientes que obtiveram
medicação antimicrobiana na farmácia do Cen-
tro de Saúde e afirmaram ser responsáveis pelo
seu tratamento. Em casos de medicamentos para
administração pediátrica, foi entrevistado o res-
ponsável pelo tratamento da criança. As entre-
vistas foram feitas no mês de maio de 2001.

Ao entrevistado foi solicitado que respondes-
se a uma série de perguntas sobre o fármaco
antimicrobiano selecionado na receita médica.
Quando havia outros medicamentos prescritos
na receita, estes foram anotados em separado.
Em relação ao medicamento, foi perguntado o
nome, a dose, a freqüência de administração, a
indicação terapêutica, a duração do tratamento
e os possíveis efeitos adversos que o medica-
mento poderia causar. Também foi perguntado
a idade e o grau de escolaridade do entrevista-
do.

A análise das respostas dos pacientes em re-
lação ao nome, a dose, a freqüência de adminis-
tração e a duração do tratamento foi feita atra-
vés da receita médica. Os critérios de avaliação
para cada pergunta estão descritos abaixo:

Nome: Foram consideradas certas as respos-
tas que descrevessem de forma correta o nome
genérico ou comercial do medicamento prescri-
to na receita.

Dose: Foram consideradas certas as respostas
que descrevessem a mesma quantidade (em
comprimidos ou mililitros) prescrita na receita, a
ser administrada a cada intervalo de dose.

Freqüência de administração: Foram consi-
deradas certas as respostas que especificassem
os horários em que o fármaco deveria ser admi-
nistrado, de forma compatível à prescrição mé-
dica (por exemplo: para medicamentos com in-
tervalo de 8h, declarações em que a adminis-
tração deveria ser feita às 08h00min, 16h00min,
24h00min). Declarações em que o intervalo de
dose (de 8 em 8) ou o período (manhã, tarde e
noite) em que o medicamento deveria ser admi-
nistrado estivessem corretos, mas as especifi-
cações dos horários não estivessem compatíveis
com a prescrição médica, foram consideradas
incorretas.

Duração do tratamento: Foram consideradas
certas as respostas que descrevessem o número
de dias para o tratamento de forma compatível
com a prescrição médica. Declarações em que o
paciente afirmou “até acabar todos os comprimi-
dos” foram consideradas corretas, visto que a
farmácia do Centro de Saúde, onde foi realizada
a pesquisa, dispensa o número exato de unida-
des necessárias para todo o tratamento. Para
formas farmacêuticas líquidas, em que a dose é
especificada em mililitros, essas respostas só fo-
ram consideradas corretas, quando o líquido
contido dentro do frasco era exatamente igual à
quantidade necessária para todo o tratamento.

Quanto aos efeitos adversos, foi constatado
que nenhum paciente declarou possuir conheci-
mento sobre possíveis efeitos adversos que o
medicamento poderia causar.

Em um segundo momento, foi feita uma ava-
liação individual de cada questionário e estabe-
leceu-se que pacientes possuidores de conheci-
mentos adequados sobre o nome do medica-
mento, a dose, a freqüência de administração e
a duração do tratamento fariam uma utilização
segura do medicamento em condições ideais.
Nesse trabalho, condições ideais significam que
o paciente deve seguir rigorosamente os itens
sobre os quais demonstrou conhecimentos acer-
tados e o não surgimento durante o tratamento,
de possíveis efeitos adversos que o medicamen-
to pode causar.

RESULTADOS
Em um total de 94 pacientes selecionados, 2

não aceitaram participar da entrevista, alegando
não terem disponibilidade de tempo naquele
momento. Um questionário foi descartado por
tratar de uma terapia antimicrobiana profilática.
Ao final, 91 entrevistas foram avaliadas.

Os resultados obtidos para cada variável ana-
lisada foram os seguintes:

Nome do medicamento: 81 respostas (89%)
foram consideradas corretas, sendo que 22 des-
tas foram expressas pelo nome comercial e 59
pelo nome genérico do medicamento. Entre as
respostas erradas, duas foram por imprecisão na
descrição do nome e 3 envolveram troca por
outro antimicrobiano. Do total, 5 entrevistados
declararam o não conhecimento do nome do
medicamento. Cabe informar que as declarações
por imprecisão envolveram o fármaco sulfame-
toxazol-trimetoprima. A pronúncia imprecisa foi
“sulfametazol” ou uma variante desta. Esse fár-
maco também apresentou maior percentual de
respostas corretas, indicadas através do nome
comercial. O fármaco ampicilina foi o responsá-
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vel pelas respostas incorretas por troca de anti-
microbianos. As declarações eram de amoxicili-
na, enquanto a prescrição indicava ampicilina.
O inverso não ocorreu.

Indicação terapêutica: As repostas para esse
item foram bastante variadas. As declarações
mais comuns descreveram que o medicamento
era indicado para infecção (12 entrevistados) ou
inflamação (9 entrevistados). Outras indicações
bastante citadas foram “para sinusite, tosse,
pulmão, próstata e gripe”.

Dose: 82 repostas (90%) foram consideradas
corretas. As respostas incorretas se concentra-
ram principalmente em medicamentos para ad-
ministração pediátrica e o fármaco sulfametoxa-
zol-trimetropima. Nos primeiros, pela dificulda-
de dos pacientes em identificar a quantidade,
em mililitros, a ser administrada a cada intervalo
de dose. No segundo, pelo fato de alguns pa-
cientes afirmarem que iriam ingerir um compri-
mido a cada intervalo de dose (400 mg de sulfa-
metoxazol e 80 mg de trimetoprima), enquanto
a receita médica indicava dois comprimidos
(800 mg de sulfametoxazol e 160 mg de trimeto-
prima).

Freqüência de administração: 66 respostas
(73%) apresentaram concordância com a receita
médica. Entre os entrevistados que responderam
incorretamente 8 demonstraram conhecimentos
corretos sobre o intervalo de dose e 6 sobre o
período do dia (manhã, tarde, noite) em que o
fármaco deveria ser administrado. Esses resulta-
dos mostram que 14 entrevistados, ao serem
perguntados em quais horários do dia fariam a
administração do medicamento, responderam
“de 8/8 horas” ou “de manhã, de tarde e de noi-
te”, por exemplo. Mas quando foi pedida a es-
pecificação dos horários em que o medicamento
deveria ser administrado, a resposta não foi
compatível com prescrição médica. 6 pacientes
declararam não saber a freqüência de adminis-
tração. 3 pacientes responderam corretamente
sobre o número de vezes que o fármaco deveria
ser administrado, mas desconheciam ou descre-
viam de forma incorreta o horário dessa admi-
nistração. Pacientes que declararam não saber o
que fazer, caso esquecessem de administrar
uma dose do medicamento somaram 27 casos e
5 afirmaram que fariam a interrupção do trata-
mento, caso isso ocorresse.

Duração do tratamento: 51 entrevistados
(57%) responderam corretamente a este item.
Observou-se que, dentre esses, 12 declaram a
interrupção do tratamento, caso viessem a apre-
sentar uma aparente melhora no seu quadro clí-

nico. Por exemplo, um paciente declarou que o
medicamento antimicrobiano, obtido por ele,
era indicado para o combate à febre. Quando
perguntado por quanto tempo deveria ser admi-
nistrado o medicamento, a resposta foi compatí-
vel com a receita médica (por exemplo, 7 dias).
Contudo, quando foi perguntado ao paciente se
ele “continuaria tomando o medicamento, caso
o estado febril regredisse, antes do final de 7
dias”, a resposta foi negativa. Dos entrevistados,
26 pacientes afirmaram não saber a duração do
tratamento.

Efeitos adversos. Nenhum paciente declarou
estar ciente sobre algum tipo de efeito adverso
que o medicamento antimicrobiano poderia vir
a lhe causar.

Não foram encontradas diferenças significati-
vas entre as respostas de pacientes com idade e
gênero diferentes. Conforme mostra a Tabela 1,
pacientes com maior escolaridade apresentam
índices de acertos maiores para as variáveis fre-
qüência de administração e duração do trata-
mento.

Escolaridade
Freqüência de Duração do
administração tratamento

Maior
escolaridade

86% 72%

Menor
escolaridade

60% 52%

Tabela 1. Proporção de respostas corretas, nos itens
freqüência de administração e duração do tratamento,
conforme escolaridade do entrevistado.

As respostas corretas para todos os itens fo-
ram alcançadas por 33 (36%). Somente nesse ca-
so foi considerado que o conjunto de infor-
mações possibilita o uso seguro e adequado
desses medicamentos

DISCUSSÃO
O presente estudo foi desenvolvido com o

objetivo de avaliar o nível de informação que o
paciente possui sobre um medicamento antimi-
crobiano, e destacar quais são os principais
pontos que o impedem de realizar uma terapia
medicamentosa segura.

Estudos similares foram realizados por Silva 4

e Olivares & Espinoza 2, avaliando o nível de in-
formação dos pacientes sobre medicamentos
ambulatoriais e AINES, respectivamente. No pri-
meiro estudo, 78% dos entrevistados declararam
o uso crônico do fármaco em pesquisa. No se-
gundo estudo, esse percentual se estabeleceu
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em 41%. Os percentuais de acerto para os itens
nome do medicamentos, dose, freqüência de
administração, duração do tratamento e efeitos
adversos estão descritos na Tabela 2. Com a
análise desses resultados, não pode se estabele-
cer uma relação entre índice de respostas corre-
tas e o tipo de tratamento realizado pelo pacien-
te (agudo ou crônico). Com a avaliação dos per-
centuais sobre os efeitos adversos, observa-se o
maior conhecimento destes em pacientes que
fazem tratamento com AINES, visto que esta
classe de medicamentos causa efeitos colaterais
bastante pronunciados.

rretamente o medicamento através do nome em
76% das entrevistas, já para os pacientes ambu-
latoriais, este índice caiu para 54%. Esses dados
revelam, novamente, a não relação do tipo de
tratamento realizado por uma pessoa e o conhe-
cimento que esta possui sobre o medicamento
utilizado. A qualidade da atenção prestada pelos
profissionais de saúde, tanto no momento da
consulta, quanto no da dispensação parece estar
determinando o maior ou menor grau de trata-
mentos medicamentosos corretos.

Nenhum dos antimicrobianos presentes no
estudo exerce efeito “pós-biótico”. Esse efeito
corresponde à incapacidade de os microorganis-
mos retomarem sua multiplicação logarítmica
durante um tempo após o contato com o anti-
microbiano 2. Assim, para os fármacos relaciona-
dos na pesquisa, a queda da concentração plas-
mática a um valor abaixo da concentração inibi-
tória mínima (CIM) pode levar a um ressurgi-
mento da infecção em uma forma mais agrava-
da. Por isso, é muito importante que o paciente
faça a administração da dose certa do fármaco,
nos horários corretos, durante o tempo determi-
nado pelo prescritor e receba uma orientação
adequada sobre como proceder, caso esqueça
de administrar uma dose. Contudo, foi significa-
tivo o número de entrevistados (27) que decla-
rou não saber o que fazer caso “esquecessem
de tomar uma dose do medicamento”. É interes-
sante a averiguação sobre o percentual de pa-
cientes que responderam corretamente sobre o
número de vezes, período ou intervalo em que
o fármaco deveria ser administrado, no entanto
especificaram de forma errada os horários dessa
administração. Com essas observações, pode-se
avaliar a importância de se ressaltar, tanto no
momento da prescrição, quanto no da dispen-
sação, os horários em que o medicamento deve
ser administrado. Uma pesquisa realizada por
Heineck et al. 6 avaliou que somente 12% dos
médicos residentes de um hospital escola pres-
creviam antibióticos profiláticos de forma corre-
ta, e uma grande parte destes mencionavam
apenas o fármaco e a dose em sua prescrição.

Foi constatado que a maioria dos erros em
relação à dose, concentrava-se nos medicamen-
tos em que a receita médica indicava a adminis-
tração de mais de um comprido a cada intervalo
de dose, bem como para os de forma farmacêu-
tica líquida, em que a dose era expressa em mi-
lilitros. É importante o registro que, em ambos
os casos, os pacientes possuíam a receita médica
e nela a dose do medicamento estava prescrita.

Um percentual bastante alto de pacientes

Este Silva Olivares
estudo et al. 4 & Espinoza 2

Informação
correta

% % %

Nome 89 69 46

Dose 57 81 79

Freqüência 
de administração

72 69 59

Duração
do tratamento

56 61 69

Efeitos
adversos

0 20 39

Tabela 2. Comparação das proporções de respostas
corretas para os itens nome do medicamento, dose,
freqüência de duração do tratamento e identificação
de efeitos adversos descritos neste estudo e os acha-
dos na literatura.

É importante para o paciente conseguir iden-
tificar o medicamento através do nome. Isso se
torna evidente quando ocorre à necessidade de
relatar a um profissional de saúde, qual medica-
mento está utilizando ou já utilizou. Quando es-
sa identificação se dá através do nome genérico
ocorre uma vantagem ao paciente, que tem a
possibilidade de adquirir o medicamento genéri-
co, com qualidade assegurada e custos menores.
É importante avaliar que no Centro de Saúde,
onde foi realizada a pesquisa, a maioria das re-
ceitas médicas é emitida com o nome genérico
do fármaco. Esse fato explica por que um per-
centual significativo de pacientes (65%) identifi-
cou corretamente o medicamento através do no-
me genérico. O percentual de acertos para este
item foi superior ao encontrado por Roizblatt et
al. 5, em uma pesquisa que avaliou o conheci-
mento de pacientes psiquiátricos e ambulatoriais
sobre o medicamento que utilizavam há no mí-
nimo três meses. Os primeiros reconheceram co-
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(43%) declarou não saber o tempo de tratamen-
to da antibioticoterapia ou expressaram-no de
forma incorreta. A maior parte das receitas mé-
dicas desses entrevistados não continha a du-
ração do tratamento, mas somente a quantidade
total de comprimidos ou mililitros (por exem-
plo: amoxicilina - 300 mg - 1 cápsula de 8/8 h -
30 comprimidos), o que ocasionava dificuldades
para o paciente identificar o tempo de tratamen-
to. Um número significativo de entrevistados
(12) respondeu corretamente sobre o tempo de
tratamento, mas acreditava que a terapia antimi-
crobiana deveria ser interrompida caso seu qua-
dro clínico atual apresentasse uma evolução fa-
vorável, por exemplo, com o cessamento da
tosse. 

A todos entrevistados foi entregue a bula do
medicamento no momento da dispensação do
medicamento. Como nenhum deles declarou
possuir conhecimento sobre efeitos adversos,
pode-se constatar a pouca importância demons-
trada pelos pacientes para esse item, ou o des-
conhecimento da presença desse tipo de infor-
mação nas bulas. Por outro lado, a omissão dos
prescritores em revelar possíveis efeitos adver-
sos pode ser explicada pelo receio de que infor-
mações negativas sobre o medicamento provo-
quem uma não adesão do paciente ao tratamen-
to, ou, por auto-sugestão, os pacientes venham
a apresentar os efeitos adversos comentados. 

O maior número de respostas certas por pa-
cientes com maior escolaridade pode ser com-
parado com a pesquisa realizada por Vargas 7.
Este estudo verificou que entre os pacientes
com escolaridade média e superior, internados
em hospitais por complicações respiratórias ou
cardíacas, 12% não cumpriram corretamente a
terapia medicamentosa. Já no grupo dos analfa-
betos, esse índice subiu para 21%. Com a análi-
se desses resultados, percebe-se que pacientes
com grau de escolaridade superior conseguem

captar de forma mais adequada, as informações
repassadas por profissionais de saúde.

A classificação dos entrevistados em possui-
dores ou não de conhecimentos suficientes para
utilização segura do medicamento, tem como
objetivo verificar quanto deles possuem infor-
mações mínimas para realizar um correto trata-
mento antimicrobiano medicamentoso seguro.
Os resultados, obtidos pelo presente estudo, re-
velam que quase dois terços dos pacientes des-
conhecem algum ou alguns dos itens básicos
para a utilização correta de um medicamento
antimicrobiano. Caso a duração do tratamento
fosse retirada do quadro de informações neces-
sárias para utilizar-se seguramente um medica-
mento antimicrobiano, o percentual de acertos
para esta variável aumentaria 20%, estabelecen-
do-se em 56%. Esses fatos mostram que a du-
ração do tratamento é um ponto que gera mui-
tas dúvidas entre os pacientes entrevistados. A
comparação com outros resultados é bastante
dificultada, devido a diferente classificação que
cada autor cria para este aspecto.

Com este deste trabalho, pode-se mensurar a
quantidade de pessoas que adquirem um medi-
camento antimicrobiano e não sabem como uti-
lizá-lo corretamente. Para a inversão dessa reali-
dade, é necessária uma atenção médico-far-
macêutica mais clara e adequada à realidade do
paciente. Também deve se ter consciência que é
preciso que, no momento da consulta ou e da
dispensação, se esclareça dúvidas sobre dose,
freqüência de administração, duração do trata-
mento, efeitos adversos, incompatibilidades me-
dicamentosas, para todos os pacientes. Por fim,
é importante que as instituições formadoras de
profissionais de saúde tenham consciência de
que seus formandos, além de ter conhecimentos
sobre medicamentos, devem conseguir repassá-
los à população.
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