
613ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 25 (4): 613-8  (2006)
Recibido el 10 de octubre de 2006
Aceptado el 9 de julio de 2006

Atención farmacéutica

PALAVRAS CHAVE: Atenção farmacêutica, Educação de pacientes, Método de orientação, Orientação far-
macêutica. 
KEY WORDS: Counseling method, Patients education,  Pharmaceutical care, Pharmaceutical counseling.

* Autor a quem correspondência deve ser enviada. E-mail: clachemello@yahoo.com.br

Adaptação de Método de Orientação de Pacientes
sobre Medicamentos por uma Análise de Compreensão

Clarice CHEMELLO 1* & Mauro Silveira de CASTRO 2

1 Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS - Brasil
2 Departamento de Produção e Controle de Medicamentos, Faculdade de Farmácia,

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS - Brasil.

RESUMO. Adaptou-se o método de orientação de pacientes do Indian Health Service para utilização nu-
ma farmácia. Usou-se a técnica de análise de compreensão para verificar o entendimento das pessoas
quanto ao sentido das questões utilizadas para identificar as áreas onde o paciente necessita de educação
para o uso racional de medicamentos. Aplicou-se entrevista estruturada em dois grupos de voluntários
(Grupo 1, usuários de uma farmácia, e Grupo 2, funcionários de uma universidade). Verificou-se boa com-
preensão geral das questões, sendo melhor o desempenho do grupo 2, provavelmente pela possibilidade de
analisar mais abstratamente a situação. O método mostrou-se passível de utilização.
SUMMARY. “Adaptation of Patients’ Counseling Method by a Comprehension Analysis”. The Indian Health
Service´s method of orientation to patients has been adopted to be used in a pharmacy. The thecnic of compre-
hension analysis was used to verify peoples’ understanding about the meaning of the questions used to identify
the areas where the patient needs education for the rational medicine use. The interviews were applied to two
volunteers groups (Group 1, users of a pharmacy and Group 2, professionals of a University). A good general
comprehension of the questions was verified; the Group 2 had a better understanding of the questions probably
for the possibility to analyse more abstractaly the situation. The method showed susceptible to be used.

INTRODUÇÃO
A capacidade de compreensão e o conheci-

mento de um paciente sobre sua farmacoterapia
são fatores fundamentais para a adesão ao trata-
mento e à efetividade da terapêutica medica-
mentosa. A orientação ao paciente não deve in-
cluir somente tópicos sobre a posologia do me-
dicamento, mas também, informações adequa-
das sobre terapia e enfermidade. A compre-
ensão desta orientação está diretamente relacio-
nada com os resultados terapêuticos 1.

O Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêu-
tica 2 definiu como um dos macro-componentes
da atenção farmacêutica a orientação farmacêu-
tica, cujas atividades podem compreender o es-
clarecimento sobre: (a) o uso correto dos medi-
camentos (dose e posologia prescritas); (b) a
elaboração de esquema farmacoterapêutico; (c)

reações adversas; (d) interações; (e) precauções;
(f) outras informações para o uso racional. Em
síntese, a orientação farmacêutica provê todas
as informações necessárias para que o paciente,
ou grupo de pacientes, possa realizar sua tera-
pia adequadamente e com o mínimo risco a sua
saúde. 

O processo de orientação farmacêutica ba-
seia-se na troca de informações entre o paciente
e o farmacêutico, sendo que a compreensão
dessas depende do processo de comunicação
entre as duas partes, pois ambos atuam e vivem
em contextos diferentes da sociedade 3. A classe
social, a escolaridade, a profissão e a capacida-
de de concentração e compreensão são influên-
cias importantes nesse processo, cujo principal
objetivo é o uso racional do medicamento, pelo
paciente, além de capacitá-lo a reconhecer pos-
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síveis sinalizações de problemas decorrentes da
farmacoterapia 3.

Como método estruturado para proceder à
orientação farmacêutica, o do The Indian Health
Service (IHS) 1,4,5 é bastante utilizado. Este é for-
mado por três perguntas abertas gerais e treze
complementares. As três primeiras questionam o
conhecimento sobre o tratamento de forma ge-
ral, dando oportunidade ao paciente de expor
tudo que conhece sobre seu tratamento, en-
quanto que as complementares são empregadas
com objetivos definidos, em situações que a res-
posta às questões gerais não foram suficientes,
conforme relatado na Tabela 1. Ao se aplicar o
questionário, busca-se identificar as áreas neces-
sárias de orientação para o paciente. 

O presente trabalho tem por objetivo especí-
fico adaptar o método de orientação do IHS pa-
ra ser usado no Rio Grande do Sul, Brasil, mais
especificamente para o desenvolvimento de roti-
nas de uma Unidade Básica de Saúde (UBS),
por meio de análise da compreensão das
questões do instrumento por pessoas da comu-
nidade.

MÉTODO
Compreensão das questões

O método para o processo de entrevista foi
adaptado das técnicas “Verificação e Revisão de
Aprendizagem” 6 e “Verificação de Aprendiza-
gem e Revisão de Materiais” 7, as quais tratam,
respectivamente, sobre o modo de como se de-
ve aplicar um questionário e o emprego de per-
guntas abertas. As entrevistas foram desenvolvi-
das para identificar se as pessoas compreendiam
as questões referentes ao uso de medicamentos,
estabelecidas no modelo do IHS. 

Tamanho da amostra
Foram formados dois grupos de 10 voluntá-

rios, em dois locais distintos. O tamanho amos-
tral, para cada grupo, segue o recomendado por
Doak e colaboradores 7, para verificar níveis de
aprendizagem em localidades regionais. O pri-
meiro foi constituído por usuários de uma Far-
mácia de um Centro Clínico ligado a um hospi-
tal de Porto Alegre. O segundo, de profissionais
técnico-administrativos de uma Universidade lo-
cal. Com o primeiro grupo objetivou-se verificar
a interpretação das questões em situação real e,
com o segundo, a compreensão real das
questões fora de seu contexto de utilização. Es-
sa abordagem pode propiciar uma melhor ava-
liação da compreensão das questões sobre o
uso de medicamentos.

Foram incluídas no estudo pessoas maiores
de 21 anos, com capacidade de comunicação
oral e auditiva normais. Todas as entrevistas fo-
ram gravadas em fitas de áudio e transcritas
posteriormente. 

O presente estudo faz parte de um projeto
de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital de Clínica de Porto Alegre.
Todos os participantes assinaram Termo de
Consentimento Informado.

Procedimentos realizados
A abordagem dos pacientes foi padronizada,

explicitando o objetivo da entrevista: “Nós que-
remos saber se as pessoas entendem algumas
perguntas que iremos fazer na farmácia. Essas
questões são para ver o que as pessoas sabem
para depois poder orientá-las sobre como tomar
melhor seus medicamentos. Nós não sabemos
se estamos fazendo da forma correta, mesmo
que elas sejam fáceis de entender, por isso pre-
cisamos de sua ajuda. Então vou lhe fazer algu-
mas perguntas e gostaria que o (a) senhor (a)
prestasse bastante atenção. Depois que eu ler a
pergunta o (a) senhor (a) poderia me dizer o
que compreende ou o que responderia. Não
existem respostas certas, nem erradas.”

As entrevistas foram desenvolvidas de duas
formas: O Questionário1 foi aplicado na sua
versão original, a do IHS, aos usuários da Far-
mácia, obtendo como resposta somente o que
suas memórias ou receitas permitiram, sem que
lhes fosse solicitado esclarecimentos (Tabela 1).
No Questionário 2 foram feitas modificações no
questionário original, a fim de facilitar a abs-
tração dos voluntários quanto a uma situação
hipotética de uso de medicamentos, pois, a pa-
lavra “médico” restringe as respostas dos pa-
cientes ao conteúdo de suas prescrições (Tabela
1), o qual foi aplicado aos profissionais técni-
cos-administrativos. Além disso, lhes foi solicita-
do o esclarecimento de qualquer dúvida que o
pesquisador tivesse, buscando-se, dessa forma,
identificar a compreensão do voluntário por fe-
ed-back, isto é, ele explicou o que havia enten-
dido com suas próprias palavras, o que auxiliou
na identificação do correto entendimento das
questões.

Análise
O processo de análise compreendeu três eta-

pas: 
1. Classificação qualitativa dos voluntários

quanto ao seu discurso como respondentes (a
resposta é formulada buscando responder ao
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que é perguntado, interpretando a questão e
formulando uma resposta universal e não parti-
cular; responde por dedução do universal para
o particular, principalmente por silogismo) 1,8 e
responsivos (a resposta é elaborada relatando
uma experiência vivida. A pergunta funciona
como um estímulo a falar o que lhe acontece ou
o que lhe aconteceu ou o que acontece com os
outros; portanto, existe associação por similitu-
de ao viver, a qual induz a uma resposta) 1,8. 

QUESTIONÁRIO 1 QUESTIONÁRIO 2

1. Para que o médico lhe disse 1. Para que se usa/toma
que é este remédio/medicamento*? um remédio/medicamento*?

1a. Para qual problema ou situação o (a) senhor (a)
acha que ele pode ajudar/resolver?

2. O que lhe disse o médico sobre 2. Como se deve tomar um remédio/medicamento?
como tomar o remédio/medicamento?

2a. Quanto seu médico disse 2a. Quanto se deve tomar e como tomar?
para tomar e como tomar?

2b. Quantas vezes por dia o (a) 2b. Quantas vezes por dia o (a)
senhor (a) deve tomar? senhor (a) deve tomar?

2c. Por quanto tempo o (a) senhor (a) deve tomar? 2c. Por quanto tempo o (a) senhor (a) deve tomar?

2d. Como o (a) senhor (a) 2d. Como o (a) senhor (a)
deve guardar esse remédio/medicamento? deve guardar um remédio/medicamento?

2e. O que disse seu médico para o (a) 2e. O que o (a) senhor (a)
senhor (a) fazer se esquecer de tomar uma dose? deve fazer se esquecer de tomar uma dose?

2f. O que disse seu médico 2f. O (a) senhor (a) pode usar de novo a receita
quanto a usar de novo a receita? para tomar o mesmo remédio/medicamento*?

3. O que lhe disse o médico sobre o que pode 3. O que pode lhe acontecer tomando
acontecer tomando o remédio/medicamento? o remédio/medicamento?

3a. Quais efeitos ruins o médico disse para cuidar? 3a. Quais efeitos ruins o (a) senhor (a) deve cuidar?

3b. O que o (a) senhor (a) deve fazer se 3b. O que o (a) senhor (a) deve fazer se
acontecer algum efeito ruim? acontecer algum efeito ruim?

3c. Que efeitos bons o (a) senhor (a) pode esperar? 3c. Que efeitos bons o (a) senhor (a) pode esperar?

3d. Como o (a) senhor (a) pode saber se 3d. Como o (a) senhor (a) pode saber se
o remédio/medicamento* está funcionando? o remédio/medicamento* está funcionando?

3e. O que o (a) senhor (a) deve fazer se o 3e. O que o (a) senhor (a) deve fazer se o
remédio/medicamento não estiver funcionando? remédio/medicamento não estiver funcionando?

3f. Que cuidados o (a) senhor (a) deve ter enquanto 3f. Que cuidados o (a) senhor (a) deve ter enquanto
estiver tomando o remédio/medicamento? estiver tomando o remédio/medicamento?

4. Revisão: Só para ter certeza que eu não me esqueci 4. Revisão final: Vamos fazer uma revisão rápida:
de nada, para que eu possa me assegurar de que O que o (a) senhor (a) considera importante

não esquecemos de nada, por favor, repita como o (a) sobre como usar um remédio/medicamento?
senhor (a) deve tomar/usar seu remédio/medicamento.

Tabela 1. Questões utilizadas para a identificação de aspectos relacionados às necessidades de orientação de
pacientes quanto ao uso adequado de medicamentos. *Intercambiáveis, dependendo da capacidade de compre-
ensão do voluntário. **As questões fundamentais estão relacionadas com os números 1, 2, 3 e 4, as complemen-
tares com subdivisões desses números.

2. Quantificação dos dados em respostas
adequadas ou inadequadas conforme o seu con-
teúdo. Consideraram-se adequadas as respostas
que continham sentido relacionado com o ques-
tionado. Consideraram-se como inadequadas
respostas como: “Não sei.” ou “O médico nunca
me disse.”, pois podem incluir a não compre-
ensão da questão em si, gerando necessidade
de maiores esclarecimentos quando da apli-
cação do questionário. Demais questões tam-
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bém consideradas inadequadas foram assim
classificadas por não conterem o sentido da per-
gunta.

3. Análise estatística dos dados inter-grupos
pelo Teste Exato de Fisher, utilizando-se o pro-
grama SPSS versão 10.0. Considerou-se como
estatisticamente significativo as diferenças que
apresentaram valor de P < 0,05.

RESULTADOS 
Os pacientes incluídos nesse estudo eram,

predominantemente, do sexo feminino (55%),
com idade média de 39,8 anos (DP ± 10,2) e
com escolaridade mínima o nível médio. Todos
declararam ler a bula dos medicamentos antes
de iniciar qualquer tratamento.

A freqüência de respostas adequadas ou ina-
dequadas dos voluntários classificados como
respondentes ou responsivos do Grupo 1 (Far-
mácia do Centro Clínico) encontram-se na Tabe-
la 2. Verificou-se que as respostas de um mes-
mo indivíduo podem variar quanto à classifi-
cação respondente-responsivo, dependendo da
pergunta. No entanto, no Grupo 2, verificou-se
que algumas questões apresentam um padrão
de comportamento, nas quais todos foram res-
pondentes (questões 1, 3 e 3c) e somente na
questão 2e, responsivos.

Verificou-se uma boa compreensão geral do
questionário, sendo que o Grupo 1 apresentou
85,6% de adequação em suas respostas, enquan-
to que o Grupo 2, 98,8%.

As questões que apresentaram uma diferença
estatisticamente significativa inter-grupos foram
a 2e, quanto à compreensão em adequada ou
inadequada dos voluntários, e a 3, quanto à
classificação dos voluntários em respondentes
ou responsivos. Os valores de P para as respos-
tas a essas questões foram, respectivamente,
0,003 e 0,033. 

DISCUSSÃO
Orientar um paciente quanto ao uso de seus

medicamentos não compreende somente o for-
necimento das instruções necessárias, mas tam-
bém em saber se ele realmente as entendeu. Re-
conhecendo as áreas já compreendidas por um
paciente, facilita identificar suas necessidades,
garantindo, assim, que ele receba as infor-
mações realmente necessárias 9. Pacientes que
são orientados adequadamente tornam-se há-
beis a participar de seus cuidados e a segui-los
de maneira correta 9, o que pode aumentar a
adesão ao tratamento. 

Uma boa capacidade de compreensão não
só é útil durante o tratamento de doenças, mas
também, para auxiliar na prevenção e na re-
dução de custos dos serviços de saúde, o que
favorece e aumenta a efetividade dos cuidados
e a satisfação dos pacientes com os serviços que
lhe são prestados 9. 

A análise realizada, no presente estudo, pre-
ocupou-se em identificar a compreensão da po-
pulação sobre as questões que devem ser reali-
zadas sobre o seu conhecimento de um trata-
mento, quando questionada sobre o mesmo.
Dos vinte voluntários entrevistados, verificou-se
uma boa compreensão geral das questões e
constatou-se que eles se portaram como respon-
dentes na maioria das questões. 

As questões 2e e 3 apresentaram diferenças
estatisticamente significativas entre os dois gru-
pos. A questão 2e, a qual questiona sobre o que
o médico disse para fazer em caso de esqueci-
mento de uma dose, foi a que os pacientes do
Grupo 1 tiveram maior dificuldade para respon-
der. Somente dois deles responderam o que
eles julgavam ser correto, enquanto que todos
os outros relataram que nunca tinham sido aler-
tados em uma consulta médica sobre o que fa-
zer nesse caso, sendo, portanto, suas respostas
consideradas inadequadas. Isso pode ser consi-
derado como reflexo do atual sistema de saúde
no Brasil, no qual os médicos estão atendendo
grande número de pacientes em curto período
de tempo, o que aumenta o risco dos pacientes
saírem dos consultórios confusos e sem infor-
mações suficientes para o uso correto dos medi-
camentos prescritos 9. Por outro lado, há pres-
critores que explicam todos os detalhes do trata-
mento ao paciente, mas este somente retém em
sua memória 20% da informação fornecida 10, o
que acarreta em má compreensão e, conseqüen-
temente, má adesão ao tratamento. Considerar
como respostas inadequadas a essa questão, o
acima relatado pode ser um viés, pois a maneira
pela qual o questionário foi empregado para es-
se grupo não permitiu esclarecer o que a pessoa
realmente entendeu da pergunta realizada. Por-
tanto, o esclarecimento das respostas por meio
de outra pergunta aberta, tal como, “Mas o (a)
senhor (a) acha que o médico deveria ter dito
algo sobre isso?”, como feito para o Grupo 2,
encorajou as pessoas a relatarem se entenderam
ou não a questão.

Ao responderem à questão 3, a qual questio-
na sobre o que pode acontecer quando se está
tomando o remédio, todos os pacientes do Gru-
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Tipo de Voluntário

Questões Respondente Responsivo

Adequada Inadequada Adequada Inadequada

1. Para que o médico lhe disse que é este remédio*? 6 4

2. O que lhe disse o médico sobre como tomar o remédio? 5 1 3 1

2a. Quanto seu médico disse para tomar e como tomar? 4 2 3 1

2b. Quantas vezes por dia o (a) senhor (a) deve tomar? 5 1 4

2c. Por quanto tempo o (a) senhor (a) deve tomar? 4 2 4

2d. Como o (a) senhor (a) deve guardar esse remédio*? 4 4 2

2e. O que disse seu médico para o (a) senhor (a) 1 3 6
fazer se esquecer de tomar uma dose?

2f. O que disse seu médico 7 3
quanto a usar de novo a receita?

3. O que lhe disse o médico sobre 5 4 1
o que pode acontecer tomando o remédio?

3a. Quais efeitos ruins o médico lhe disse para cuidar? 4 1 2 3

3b. O que o (a) senhor (a) 8 2
deve fazer se acontecer algum efeito ruim?

3c. Que efeitos bons o (a) senhor (a) pode esperar? 6 1 3

3d. Como o (a) senhor (a) pode saber 6 1 3
se o remédio* está funcionando?

3e. O que o (a) senhor (a) deve fazer 9 1
se o remédio não estiver funcionando?

3f. Que cuidados o (a) senhor (a) 6 4
deve ter enquanto estiver tomando o remédio*?

4. Revisão final: “Só para ter certeza de que eu não
me esqueci de nada, para que eu possa me assegurar 7 3

de que não esquecemos de nada, por favor, repita
como o (a) senhor (a) deve tomar/usar seu remédio?”.

TOTAL DE RESPOSTAS ADEQUADAS: 85,6%

Tabela 2. Análise das Respostas do Grupo 1. *Essa palavra pode ser substituída por medicamento de acordo
com a capacidade de compreensão do voluntário.

po 2 se portaram como respondentes e suas res-
postas foram consideradas adequadas, enquanto
que no Grupo 1, metade dos pacientes foi res-
ponsivo e a outra, respondente. Esse comporta-
mento do Grupo 1 pode ser explicado pelo fato
de os pacientes terem respondido às questões
logo após consultarem com seus médicos. O
modo como os voluntários se portaram não in-
fluenciou na análise das questões quanto à ade-
quadas ou inadequadas, o que demonstrou que
o conhecimento sobre o uso de medicamentos
e, conseqüentemente a compreensão das

questões, pode ter sua origem em experiências
vividas ou atuais.

A população estudada não representa todos
os futuros usuários de medicamentos que po-
dem ser orientados utilizando este método, pois
ela possui como escolaridade mínima o ensino
médio, o que pode ter superestimado a compre-
ensão das questões. No entanto, há de se consi-
derar que existem os analfabetos funcionais, isto
é, pessoas que mesmo com um nível de escola-
ridade superior apresentam dificuldades ou ne-
nhuma capacidade de entender o que lhes está
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sendo dito ou lido, o que pôde ser notado em
algumas respostas. Isso significa que a escolari-
dade não reflete a real capacidade de compre-
ensão do indivíduo, como visto em alguns estu-
dos 11. 

Portanto, o Método do IHS pode ser empre-
gado para a identificação de áreas de necessida-
de de educação de pacientes sobre o uso racio-
nal de medicamentos, desde que integrado a
um correto processo de comunicação. 
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