
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  

 

 

 

 

 

 

RACIONALIDADE DE PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS E PERFIL DE 

SEUS USUÁRIOS A PARTIR DE INFORMAÇÕES COLETADAS EM 

FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS 

 

 

 

 

SARA IASMIN VIEIRA CUNHA LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2015  



 

SARA IASMIN VIEIRA CUNHA LIMA 

 

 

 

 

 

 

RACIONALIDADE DE PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS E PERFIL DE 

SEUS USUÁRIOS A PARTIR DE INFORMAÇÕES COLETADAS EM 

FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em Ciências 

da Saúde. 

 

 

ORIENTADORA: Prof.ª Dr.ª Ivonete Batista de Araújo 

COORIENTADOR: Prof. Msc. Rodrigo dos Santos Diniz 

 

 

 

NATAL-RN 

2015 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde:  

Prof. Dr. Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito



v 
 

SARA IASMIN VIEIRA CUNHA LIMA 

 

 

 

 

 

 

RACIONALIDADE DE PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS E PERFIL DE 

SEUS USUÁRIOS A PARTIR DE INFORMAÇÕES COLETADAS EM 

FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 26 de Novembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

Presidente da Banca: Prof.a Dr.a Ivonete Batista de Araújo (UFRN) 

 

Membros da Banca: 

Prof.ª Dr.ª Ana Katherine Da Silveira Goncalves de Oliveira (UFRN) 

Prof.ª Dr.ª Amália Cínthia Meneses do Rêgo (UNP) 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais e irmão, por serem minha base sólida, meus incentivadores e 

torcedores; por serem a melhor parte de mim. 

À avó Netinha, por ser o meu melhor aconchego. 

À avó Elizethe (in memoriam), eternamente presente em minha memória. 

 

 



vii 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora e educadora, Professora Ivonete Batista, pela confiança e 

credibilidade depositadas em mim. Obrigada pelos ensinamentos que vão além 

da minha formação científica. 

Ao professor António de Oliveira, pelas contribuições e conhecimentos que 

agregaram valor ao trabalho.  

À Rodrigo Diniz – CP (sigla não pode ser revelada), pelas contribuições 

fundamentais para a concretização do trabalho, pela amizade e apoio. 

À Ronkaly Souza, pelo companheirismo e paciência, por salvar os meus 

domingos e por me mostrar uma visão mais simples dos problemas. 

Às minhas amigas-irmãs, Thalita, Fernanda, Julia e Arthemis, por todo carinho 

e leveza que trazem aos meus dias. 

Às amigas de longa data, Maíra e Silvana, por todas as risadas, 

imprescindíveis para manutenção da sanidade. 

Aos demais amigos e familiares, que contribuiram muitas vezes sem saber que 

o estavam fazendo. 

Aos indivíduos participantes da pesquisa, através dos quais foi possível obter o 

conhecimento. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCSa) e ao 

coordenador Prof. Dr. Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito, à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio 

financeiro e estrutural. 

Agradeço, enfim, à silenciosa e discreta companhia de Freud. 

 

 

 

 



viii 
 

RESUMO 

 

Introdução: O Brasil, catalogado como um país farmacêutico emergente, 

implementou medidas restritivas para o consumo de antimicrobianos. Embora 

haja um conflito entre os benefícios de um tratamento para um único indivíduo 

e para a sociedade, restrições na utilização de antimicrobianos são necessárias 

para reduzir a prevalência de resistência à esses medicamentos, resultado do 

uso irracional. O objetivo deste estudo foi investigar a qualidade de prescrições 

de antimicrobianos e o conhecimento de usuários sobre seus tratamentos com 

esses medicamentos. Métodos e Resultados: Foi conduzida uma amostragem 

combinada estratificada e em dois estágios de usuários de antimicrobianos em 

farmácias comunitárias de Maio a Novembro de 2014. Um farmacêutico 

analisou cada prescrição quanto à legibilidade e completude, e aplicou um 

questionário estruturado em usuários ou seus cuidadores, sobre o 

conhecimento em relação ao tratamento e dados sociodemográficos. Estimou-

se que 29,3% das prescrições tinham um ou mais itens ilegíveis, 91,3% tinham 

um ou mais itens incompletos, e 29,0% tinham itens ilegíveis e incompletos. 

Esquema de dosagem e identificação do paciente foram os itens mais 

comumente ilegíveis nas prescrições,18,81% e 12,14%, respectivamente. A 

falta de identificação completa do paciente ocorreu em 90,53% das 

prescrições. Estima-se que 40,3% dos usuários têm utilizado antimicrobianos 

sem receita médica e que 46,49% não receberam qualquer orientação sobre a 

administração do medicamento. Conclusões: Apesar das medidas tomadas 

pelas autoridades de saúde para restringir o uso indevido de antimicrobianos, 

observou-se que os prescritores ainda não seguem os critérios da legislação 

em vigor, especialmente no que se refere aos itens necessários para a 

completude da prescrição. Além disso, os usuários recebem pouca informação 

sobre o seu tratamento com antimicrobiano. Dessa forma, os resultados 

obtidos a partir desse estudo permitem uma contribuição para a atividade de 

vários profissionais da saúde, em especial aqueles envolvidos no processo de 

medicação do paciente. 

 

Palavras-chave: Prescrição de medicamentos, serviços comunitários de 

farmácia, antimicrobianos. 
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ABSTRACT 

 

Background: Although there is a conflict between the treatment benefits for a 

single individual and society, restrictions on antibiotic use are needed to reduce 

the prevalence of resistance to these drugs, which is the main result of irrational 

use. Brazil, cataloged as a pharmemerging market, has implemented restrictive 

measures for the consumption of antibiotics. The objective of this study was to 

investigate the quality of antimicrobial prescriptions and user knowledge of their 

treatment with these drugs. 

Methods and Findings: A two-stage cross-sectional, combined and stratified 

survey of pharmacy users holding an antimicrobial prescription was conducted 

in the community between May and November 2014. A pharmacist analyzed 

each prescription for legibility and completeness, and applied a structured 

questionnaire to the users or their caregivers on their knowledge regarding 

treatment and user sociodemographic data. An estimated 29.3% of 

prescriptions had one or more illegible items, 91.3% had one or more missing 

items, and 29.0% had both illegible and missing items. Dosing schedule and 

patient identification were the most commonly unreadable items in 

prescriptions, 18.81% and 12.14%, respectively. The lack of complete patient 

identification occurred in 90.53% of the prescriptions. It is estimated that 40.3% 

of users have used antimicrobials without prescription and that 46.49% did not 

receive any guidance on the administration of the drug. 

Conclusions: Despite the measures taken by health authorities to restrict the 

misuse of antimicrobials, it was observed that prescribers still do not follow the 

criteria of current legislation, particularly relating to items needed for completion 

of the prescription. Moreover, users receive little information about their 

antimicrobial treatment. Thereby, the results from this study provides a 

contribution to the activity of many health professionals, especially doctors, 

dentists, nurses and pharmacists, because they are involved in the patient's 

medication process.  

 

Keywords: Prescription, community pharmacy, antimicrobials. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de antimicrobianos e o progressivo surgimento de micro-

organismos resistentes são assuntos discutidos desde a introdução da 

penicilina. A resistência bacteriana apresenta um impacto negativo sobre o 

resultado de tratamentos, aumentando em cerca de duas vezes a taxa de 

mortalidade e o tempo de internação.1 O mau uso desses medicamentos 

culmina, portanto, com o surgimento de infecções secundárias e aumento no 

gasto sanitário com situações que poderiam ter sido evitadas.2 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a pressão 

seletiva que gera populações resistentes de bactérias advém do uso 

inadequado de antimicrobianos.3 Portanto, embora haja um conflito entre o 

benefício do tratamento para um indivíduo isoladamente e para a sociedade, 

restrições na utilização de antimicrobianos são necessárias para reduzir a 

prevalência da resistência a estes medicamentos,4 que é a principal 

consequência do uso irracional. 

O Brasil foi catalogado pelo Intercontinental Marketing Services (IMS) 

Health como um país farmacêutico emergente que, juntamente com os outros 

20 da lista, representarão dois terços do crescimento farmacêutico global entre 

os anos de 2012 e 2017.5 Os antimicrobianos foram destacados como uma das 

classes de medicamentos mais consumidas no país6 e em novembro de 2010 a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa - regulamentou o controle da 

venda desses medicamentos, que até então eram de venda livre.7 Em 2011 a 

resolução foi atualizada,8 mas somente em abril de 2013 os antimicrobianos 

foram incluídos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 

Controlados – SNGPC - para aumentar a supervisão sobre o consumo.9 

Apesar dessas medidas, não houve campanha de informação sobre os 

riscos do uso inapropriado desses medicamentos no país, tanto com os 

prescritores como com a população em geral. Este fato foi o provável 

responsável na modesta redução do consumo de antimicrobianos no país, 

quando comparado aos achados no Chile, onde houve campanha 

educacional.10 Em estudo realizado na Arábia, foi possível observar diminuição 
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no volume de prescrições a partir de grupos multidisciplinares de intervenção, 

demonstrando ser uma boa estratégia para o uso racional desses 

medicamentos.11 

Vários estudos têm demonstrado que os erros mais frequentes na 

utilização de antimicrobianos envolvem, principalmente, a duração do 

tratamento, por omissão na prescrição, ou por não cumprimento pelo paciente; 

e a escolha do antimicrobiano sem a realização de exames específicos para 

auxiliar o diagnóstico.12-15 

Alguns fatores que podem aumentar significativamente erros de 

medicação e, consequentemente, causar danos ao paciente são problemas na 

prescrição, tais como ilegibilidade e incompletude das informações.16 No 

estudo de Albarrak e colaboradores, na Arábia Saudita, foi detectado 23,63% 

de incompletude nas prescrições de cuidados primários e 21,6% de 

ilegibilidade ou lidas com esforço do total de prescrições.17 Calligaris e 

colaboradores reportaram 23,9% de ilegibilidade e 29,9% de incompletude nas 

prescrições avaliadas em hospital italiano.18 Em estudo brasileiro, 36% das 

prescrições foram consideradas ilegíveis e em 22% não havia informação 

sobre a dose.19 Outro estudo, realizado em hospital brasileiro, encontrou 19,3% 

de pouca ou completa ilegibilidade em prescrições de medicamentos de 

potencialmente perigosos.20 

Diante do cenário mundial, da preocupação com a resistência 

bacteriana, da necessidade de promover o uso racional dessa classe de 

medicamentos e considerando o incipiente número de publicações sobre 

estudos realizados em farmácias comunitárias brasileiras, o objetivo desse 

estudo foi analisar a qualidade das prescrições de antimicrobianos em termos 

de legibilidade e completude, assim como investigar o conhecimento dos 

usuários sobre seus tratamentos com antimicrobianos a partir de informações 

de usuários coletadas em farmácias comunitárias. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 A disseminação da resistência bacteriana aos antibióticos representa 

uma ameaça significativa para a saúde pública, em nível mundial no século 21, 

segundo dados da OMS.21 O controle da utilização de antibióticos precisa de 

intervenções multifacetadas que envolvem profissionais de saúde experientes e 

comprometidas, além da participação dos ususários.22 

 No Brasil, 87.042 farmácias comunitárias e drogarias são cadastradas 

no Conselho Federal de Farmácia – CFF. Entretanto, poucos estudos são 

realizados nesses estabelecimentos, em especial avaliando o conhecimento de 

usuários sobre tratamentos delicados, como os com antimicrobianos, e suas 

prescrições. Portanto, como forma de buscar a diminuição do uso inapropriado 

de antimicrobianos, no intuito de conter a resistência bacteriana e suas 

consequências, justifica-se a necessidade e importância de estudar a 

racionalidade das prescrições de antimicrobianos e o perfil de usuários no 

âmbito das farmácias comunitárias. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Estudar a utilização de antimicrobianos a partir de informações coletadas 

em farmácias comunitárias. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Conhecer o perfil farmacoepidemiológico dos usuários de antimicrobianos; 

2) Avaliar os cuidados dos usuários quanto à utilização de antimicrobianos; 

3) Verificar concordância das prescrições com o preconizado pela Legislação 

Brasileira (RDC 20/2011). 
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4. MÉTODO 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE: 17046213.1.0000.5292), 

seguindo as diretrizes que regem a pesquisa com seres humanos, respeitando 

o sigilo de identidade dos participantes e a confidencialidade quanto às 

informações obtidas, de acordo com a Resolução 466/2012. 

Estudo de natureza descritiva e transversal, foi realizado em farmácias 

comunitárias (FC) privadas, de Maio a Novembro de 2014, com usuários de 

antimicrobianos, abrangendo os quatro áreas censitárias da cidade de Natal, 

capital do estado do Rio Grande do Norte, localizada na região nordeste do 

Brasil. 

Foram incluídos na amostra usuários ou cuidadores que estivessem 

adquirindo o medicamento na farmácia, com idade superior a 18 anos, 

residentes em Natal-RN e que concordassem em participar da pesquisa 

voluntariamente, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os casos em que os usuários ou os seus 

cuidadores não tinham capacidade para responder o questionário. 

Foi conduzida uma amostragem combinada estratificada e em dois 

estágios. Os estratos corresponderam às 4 áreas censitárias em que a cidade 

está dividida. O primeiro estágio foi constituído por uma amostra aleatória 

simples de farmácias em cada estrato e o segundo estágio foi constituído por 

uma amostra consecutiva de usuários das farmácias selecionadas no primeiro 

estágio. Foram excluídas do estudo as FCs cujo responsável técnico 

encontrava-se ausente por duas visitas consecutivas e FC que não 

comercializavam antimicrobianos. 

 O número de farmácias comunitárias selecionadas aleatoriamente em 

cada distrito sanitário baseou-se no número de farmácias cadastradas naquela 

área, bem como na sua população. Do total de 18 farmácias selecionadas, 5 

pertenciam à zona leste, 4 à zona norte, 2 à zona oeste e 7 à zona sul. 
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No cálculo das estimativas de prevalência foram consideradas as 

ponderações de amostragem, calculadas com base nos dados do censo 

populacional de 2010,23 a estratificação e a amostragem em dois estágios. As 

unidades primárias de amostragem foram as farmácias. Considerou-se, para o 

primeiro estágio, uma amostragem sem reposição e adotou-se a correção para 

população finita baseada no número total de farmácias em cada estrato. Para 

uniformizar os dados coletados, o tempo de permanência em cada farmácia 

comunitária foi estabelecido em 5 dias úteis, durante os turnos manhã e tarde.  

O tamanho da amostra foi calculado em 384 participantes. Este número 

assegura, com uma confiança de 95%, um erro máximo das estimativas de 5%. 

A tabela 1 apresenta os dados relativos à amostragem do estudo. 

Tabela 01. Dados de amostragem 

Zona Nº Total de FC População da Área 

Nº de FC 

Sorteadas 

Nº de 

Participantes 

Leste 88 115297 5 97 

Norte 87 303543 4 97 

Oeste 38 218405 2 33 

Sul 102 166494 7 96 

Total 315 803739 18 323 

 

A análise da prescrição foi realizada unicamente pelo pesquisador 

responsável. Os itens foram avaliados como ilegíveis ou incompletos à partir de 

um checklist elaborado de acordo com o preconizado pela legislação vigente.7 

 O questionário (APÊNDICE I) utilizado nas entrevistas foi elaborado em 

3 blocos. O primeiro bloco se referia à análise da prescrição, o segundo sobre 

conhecimentos e cuidados dos usuários ou seus cuidadores com o tratamento, 

e o terceiro com dados sociodemográficos. O questionário foi previamente 

testado em um piloto, para avaliar a adequação do mesmo para obter as 

informações desejadas. Como as alterações realizadas foram insignificantes, 

os participantes do piloto foram incluídos na amostra final. 
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 Os intervalos de confiança foram calculados pelo método de Jackknife. 

O programa estatístico utilizado foi o STATA 12.0 (Stata Corporation, College 

Station, TX). Os resultados apresentam-se por estimativas pontuais e intervalos 

de confiança de 95% (IC95%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

5. ARTIGO PRODUZIDO 

Lima SIVC, Diniz RS, Egito EST, Azevedo PRM, Oliveira AG, Araújo IB. 

Rationality of antimicrobial prescriptions in community pharmacy users. 2015. 

Plos One Journal. Fator de Impacto 3,234; estrato A2, CAPES - Medicina II. 

Notificação de aceite formal apresentado na página seguinte. DOI: 

10.1371/journal.pone.0141615. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

VERSÃO EM INGLÊS 

Rationality of antimicrobial prescriptions in community pharmacy users 

Sara I.V.C. Lima1¶*, Rodrigo S. Diniz1,2¶, Eryvaldo S.T. Egito1,3&, Paulo R.M. 

Azevedo4&, Antonio G. Oliveira1¶, Ivonete B. Araujo1,3¶ 

 

1  Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde, Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal-RN, BRAZIL 

2  Departamento de Farmácia, Centro de Educação e Saúde, 

Universidade Federal de Campina Grande, Cuité-PB, BRAZIL 

3  Departamento de Farmácia, Centro de Ciências da Saúde, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, BRAZIL 

4 Departamento de Estatística, Centro de Ciências Exatas e da Terra, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, BRAZIL 

 

*Corresponding author 

E-mail: sivclima@gmail.com (SIVCL) 

 

¶These authors contributed equally to this work. 

&These authors also contributed equally to this work. 

 

 

 

 



21 

 

Abstract 

Background: Although there is a conflict between the treatment benefits for a 

single individual and society, restrictions on antibiotic use are needed to reduce 

the prevalence of resistance to these drugs, which is the main result of irrational 

use. Brazil, cataloged as a pharmemerging market, has implemented restrictive 

measures for the consumption of antibiotics. The objective of this study was to 

investigate the quality of antimicrobial prescriptions and user knowledge of their 

treatment with these drugs. 

Methods and Findings: A two-stage cross-sectional, combined and stratified 

survey of pharmacy users holding an antimicrobial prescription was conducted 

in the community between May and November 2014. A pharmacist analyzed 

each prescription for legibility and completeness, and applied a structured 

questionnaire to the users or their caregivers on their knowledge regarding 

treatment and user sociodemographic data. An estimated 29.3% of 

prescriptions had one or more illegible items, 91.3% had one or more missing 

items, and 29.0% had both illegible and missing items. Dosing schedule and 

patient identification were the most commonly unreadable items in 

prescriptions, 18.81% and 12.14%, respectively. The lack of complete patient 

identification occurred in 90.53% of the prescriptions. It is estimated that 40.3% 

of users have used antimicrobials without prescription and that 46.49% did not 

receive any guidance on the administration of the drug. 

Conclusions: Despite the measures taken by health authorities to restrict the 

misuse of antimicrobials, it was observed that prescribers still do not follow the 

criteria of current legislation, particularly relating to items needed for completion 

of the prescription. Moreover, users receive little information about their 

antimicrobial treatment. 

 

Keywords: Prescription, community pharmacy, antimicrobials. 
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1. Introduction 

The use of antimicrobials and the progressive emergence of resistant 

microorganisms have been discussed since the introduction of penicillin. 

Bacterial resistance has a negative impact on treatment results, increasing the 

death rate and hospitalization time around two-fold [1]. Thus, the improper use 

of these drugs culminates in drug-resistant infections and a rise in health costs 

that could be avoided [2]. 

According to the World Health Organization (WHO), the selective 

pressure that produces drug-resistant bacteria is also induced by the 

inappropriate use of antimicrobials [3]. Therefore, although there is a conflict 

between the treatment benefits for a single individual and for society, 

restrictions on the use of antimicrobials are necessary to reduce the resistance 

to these drugs [4], the main consequence of irrational use. 

Brazil was catalogued by Intercontinental Marketing Services Health 

(IMS Health) as an pharmemerging country that, along with 20 others on the 

list, will account for two-thirds of global pharmaceutical growth between 2012 

and 2017 [5]. Antimicrobials were one of the most widely consumed drugs in the 

country [6] and in November 2010 the National Agency of Sanitary Surveillance 

(ANVISA) regulated the control and sale of these drugs, requiring prescriptions 

to purchase this class of drugs, which had hitherto been sold freely, also 

establishing the mandatory prescription data, among other regulations involving 

products containing antimicrobials in its composition [7]. In 2011 the resolution 

was updated [8], but only in 2013 antimicrobials were included in the National 

System for Managing Controlled Products (SNGPC) to increase supervision on 

consumption [9]. 

Despite these measures, there was no information campaign regarding 

the risks of inappropriate use of these drugs for both prescribers and the 

general population. This fact was likely responsible for the slight reduction in 

antimicrobial consumption in the country, when compared to findings in Chile, 

where an education program was implemented [10]. A study conducted in 

northern Israel found a decline in the number of prescriptions as a result of 
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multidisciplinary intervention groups, demonstrating that it was a good strategy 

for increasing the rational use of these drugs [11]. 

A number of studies have shown that the most common errors in the use 

of antimicrobials primarily involve treatment duration, prescription omissions or 

patient noncompliance, in addition to selecting antimicrobials without 

undergoing specific tests to aid diagnosis [12-15].  

A number of factors that can significantly increase medication errors, 

causing harm to patients, are illegible and incomplete prescriptions [16]. 

Albarrak et al., in Saudi Arabia found that 23.63% of primary care prescriptions 

were incomplete and 21.6% illegible or difficult to read [17]. Calligaris et al. 

reported 23.9% illegibility and 29.9% incomplete prescriptions in an Italian 

hospital [18]. In a Brazilian study, 36% of prescriptions were considered illegible 

and 19.3% contained no information on dosage [19]. Another study, at a 

Brazilian hospital found 19.3% with partial or total illegibility in prescriptions of 

potentially dangerous medication [20]. 

Given the global concern over bacterial resistance, the need to promote 

the rational use of this class of drugs and the scarce number of studies on 

Brazilian community pharmacies, the aim of the present study was to analyze, 

based on information collected from users of community pharmacies, the quality 

of antimicrobial prescriptions in terms of legibility and completeness, as well as 

to investigate the knowledge of users regarding their treatment with 

antimicrobials. 

2. Methodology 

The study was approved by the Research Ethics Committee of 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE: 17046213.1.0000.5292), 

in compliance with guidelines governing research with human beings, 

respecting the anonymity of participants and confidentiality of the information 

obtained. 

This descriptive cross-sectional study was conducted in private 

community pharmacies (CP), with users of antimicrobials, covering the four 
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districts of the city of Natal, the capital of the State of Rio Grande do Norte, in 

Northeastern Brazil. 

Inclusion criteria were patients or caregivers acquiring antimicrobial 

medication at pharmacies between May and November 2014, aged 18 years or 

older, residents of Natal and who gave their informed consent. Patients or 

caregivers who were unable to respond to the questionnaire (S1 File) were 

excluded. 

The sampling design was a combined stratified/two-stage random sample. 

In order to achieve representativity of all urban areas, 4 strata were defined, 

matching the 4 geographical districts into which the city is divided. In each 

stratum, a sample of community pharmacies were randomly selected in 

proportion to the total number of registered establishments in the corresponding 

district. Of the 18 pharmacies selected, 5 belonged to the eastern, 4 to the 

northern, 2 to the western and 7 to the southern district. Thus, the first stage 

consisted of a simple random sample of pharmacies in each stratum. 

Community pharmacies whose pharmacist was absent on two consecutive 

visits and those that did not sell antimicrobials were excluded. The second 

stage consisted of a consecutive sample of users of those pharmacies selected 

in the first stage. To standardize the data collected, the time spent in each 

community pharmacy was established as 5 working days, in the morning and 

afternoon.  

 All the interviews were conducted by the same researcher. Even though 

pharmaceutical counseling is not a common practice in Brazil, the questionnaire 

was always applied before any contact between users or caregivers and the 

community pharmacist. A structured questionnaire used in the interviews was 

divided into 3 blocks: (i) the first block recorded an evaluation by the researcher 

in charge of five items in the prescription, regarding legibility and completeness; 

(ii) the second block had nine closed questions about the knowledge of patients 

or caregivers regarding the treatment; finally (iii) the third block, containing 4 

questions, collected sociodemographic data.  
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The questionnaire underwent prior pilot testing to assess its suitability in 

obtaining the desired information. Given that the changes introduced in the 

questionnaire were of little relevance, participants in pilot study, who have also 

gave written informed consent to participate, were included in the final sample. 

Analysis of prescriptions was conducted solely by the researcher in 

charge. Items were assessed as illegible or incomplete based on a checklist 

prepared according to current legislation [8]. An item was classified as illegible if 

the researcher in charge was not able to understand its meaning after a first 

reading of the prescription. Each of the eight mandatory items determined by 

the law were assessed as present or absent, and legible or not. 

In calculating prevalence estimates, sample weights wereused. A sample 

weight is the inverse of the probability that each subject of the sample is 

selected to the study. These were calculated based on the population census 

data of 2010 [21], and on the stratification and the two stage design. The 

primary sampling units were the pharmacies. For the first stage, sampling 

without replacement was used and correction for a finite population was based 

on the number of pharmacies in each district/stratum. 

 Sample size was calculated as 384 subjects, a number that ensures a 

maximum error of the estimates of 5% with a 95% confidence level for simple 

random sampling. This result was obtained by solving the expression z0.95
2 × 

(1 –  ) /  ε2 (=1.962 × 0.5 × 0.5 / 0.052). Confidence intervals were calculated 

with the Jacknife method, a general method of estimation commonly used in 

complex survey designs. 

 The statistical program used was STATA 12.0 (Stata Corporation, 

College Station, TX). The results are presented as point estimates and 95% 

confidence intervals (95% CI). 

3. Results 

 Data collection was conducted between May and November 2014. A total 

of 340 individuals were invited to take part prospectively in the study, 323 of 

whom responded to the questionnaire, resulting in 5% sample loss. 
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The sociodemographic characteristics of the sample are depicted in table 

1. A higher proportion of the sample (69.66%) was adults, and 57.86% were 

females. A majority lived with other individuals and had education at high school 

level or greater. 

Table 1. Sociodemographic characteristics of the study sample 

 n % 

Users 323 100.0 

 Patients 267 82,66 

 Caregivers 56 17,34 

Female Sex 186 57.86 

Users   

Children and adolescents (up to 19 years) 38 11,76 

Adults 246 76,16 

Elderly (older than 65 years) 39 12.08 

Residing with others 301 93.16 

Education: high school or greater 200 61.91 

 

 Amoxicillin was the most prescribed antibiotic (15.8%), followed by 

azithromycin (11.46%) and ciprofloxacin (10.48%); omission of the prescriber’s 

specialty was observed on 38.08% of prescriptions. Most prescriptions were of 

private origin, and only 33.8% came from the public health system (SUS). 

 Table 2 contains data on prescription legibility and completeness. The 

dosing schedule and patient identification were the most commonly unreadable 

items in prescriptions, with a frequency of 18.81% and 12.14%, respectively. 

Complete identification of patients was lacking in 90.53% of prescriptions, 

followed by the name of the medication, according to the Common Brazilian 

Denomination (CBD), which was absent in 46.55%. A total of 28.95% of users 

had illegible (at least 1 illegible item) and incomplete (at least 1 item missing) 

prescriptions. 
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Table 2. Analysis of antimicrobial prescriptions 

Variable  %* 95% CI* 

Illegibility    

Prescription copy  4.74 1.25-8.24 

Patient identification  12.14 6.41-17.87 

Name of the medication  4.44 2.23-6.66 

Dosage of the medication  4.12 1.18-7.05 

 Dosing schedule  18.81 7.75-29.88 

Amount of medication  2.67 0-5.32 

Identification of prescriber  2.92 1.10-4.74 

Date of issue  0.88 0-1.8 

Illegible prescriptions  29.28 17.80-40.75 

Incompleteness    

Prescription copy  7.46 2.15-12.77 

Patient identification  90.53 80.02-100 

Name of the medication (CDB)  46.55 29.42-63.67 

Dosage of medication  23.11 14.10-32.12 

 Dosing schedule  2.19 0.87-5.27 

Amount of medication  19.59 15.12-24.05 

Identification of prescriber  2.30 0.15-4.75 

Date of Issue  7.20 2-12.41 

Incomplete prescriptions  91.25 81.14-100 

Illegible and incomplete 

prescriptions 

 

28.95 17.52-40.37 

* Percent estimates and CI 95% obtained by weighting. 

Table 3 presents data on the knowledge of users or their caregivers 

regarding treatment with antimicrobials, before any contact with the pharmacist, 

as mentioned. It was found that 40.3% of users had already used antimicrobials 

with no medical prescription and 46.49% received no orientation on drug 

administration. More than half of those interviewed (51.51%) stored their 

medication improperly in the kitchen. 
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Table 3. Knowledge of users regarding antimicrobial treatment 

Variable  %* 95% CI* 

Repeated use of the medication for 

the same disease  

 

35.60 27.31-43.89 

No knowledge duration of treatment  23.12 18.87-27.37 

Occurrence of ADR** with antibiotics  10.32 5.63-15.02 

Use of medication without 

prescription 

 

40.3 34.37-46.23 

When forgets to take medication, 

does not do so upon remembering 

 

24.7 18.75-30.64 

Did not receive information on 

administration 

 

46.49 43.55-49.43 

Stores medication in the kitchen  51.51 45.91-57.11 

* Percent estimates and CI 95% obtained by weighting. 

** ADR: Adverse Drug Reaction 

With respect to treatment, 20.18% of those interviewed reported that they 

did not always follow the recommended treatment duration and 21.13% did not 

take their medication according to the administration schedule. In relation to 

general medication precautions, 34.22% of users did not always check the drug 

expiration date; however, 95.01% reported never having taken it after this date. 

A total of 36.08% did not always check the prescription before taking their 

medication. Most of the users or caregivers (74.4%) claimed they always kept 

medications in their original packaging and 94.19% stored them out of reach of 

children and animals. 

4. Discussion 

 In this study, we present the results of a survey on the quality of 

antimicrobial prescriptions and on user knowledge of their treatment with these 

drugs based on information collected in questionnaire-based interviews of a 

probability sample of 323 subjects which were conducted at community 

pharmacies. Thus, the results can be taken as representative of the population 
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that uses community pharmacies in the different areas of Natal, Brazil, a state 

capital with over 800,000 inhabitants. 

 Most studies published on prescription quality are conducted in hospital 

settings, where it is easier to obtain patient data. Our study ensured good 

population coverage by sampling18 CPs in every district of the city, an 

improvement over those studies performed in a singlehospital [17, 18, 20] or CP 

[19]. Furthermore, patient interviews were conducted prospectively, whereas 

other studies have only analyzed prescriptions [17-20]. We focused our study 

on antimicrobial prescriptions, because inappropriate prescription of this class 

of drugs is a matter of public health concern, since incorrect individual use may 

compromise community health[4]. 

The RDC 20, of May 5, 2011 [8], was the last update of the regulation for 

antimicrobials sale, which were non-prescription drugs until the year 2010. The 

regulation establishes that for dispensing this drug class, the presentation of a 

prescription is essential or the sale cannot be performed. This law also 

introduced mandatory requests concerning the prescription itself. Indeed, 

according to the law, a prescription must contain 8 items: (i) copy of the 

prescription, (ii) the complete patient identification (name, age and sex), (iii) the 

medication name, according to the Brazilian Common Denomination (DCB), (iv) 

the dosage and (v) dosing schedule, (vi) the amount of drug to be dispensed, 

(vii) the identification of the prescribing physician and (viii) the prescription date. 

Also, the prescription will have a validity date of only 10 days. None of the items 

may be erased. If a recipe is incomplete, the pharmacist can ask the patient to 

return to the prescriber. However, if the missing items are easy to be collected 

by the pharmacist, the drug can be sold. Through SNGPC, the data of all the 

prescriptions are sent to Anvisa. The prescription must be stored for 2 years in 

the pharmacy. The health authority of each city is responsible for the 

enforcement of this law by evaluating the recipes kept in the pharmacies. Fines 

would be issued whenever prescriptions are found in violation of the 

regulations. 

It is known that illegible handwriting, and omitted or incomplete 

information leads to numerous administration errors [22,23]. The results of this 
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study have shown that 91.25% of prescriptions had at least one missing item 

and that 29.28% contained at least one illegible item. The most frequently 

illegible item was dosage (61 of 94 illegible prescriptions), essential information 

to guarantee the correct use of medication and therefore, the rational use of 

antimicrobials. The most common incomplete item was the complete patient 

information. According to the legislation, the doctor should insert full name, age 

and sex of the patient, but in almost all prescriptions only the name was 

present. Although it is possible to collect this information in the pharmacy, upon 

purchase, the patient himself is not always the buyer. In addition, for the WHO 

the information about age is of utmost importance, especially for children and 

elderly, since many drugs have usage restrictions for these ages [24]. 

Calligaris et al. on their study on hospital prescriptions suggested that 

global illegibility and incompleteness values of more than 20% are unacceptably 

high [18]. Our study shows that this target is far from being reached three years 

after legal requirements for antimicrobial prescription have been in force [8] and  

that further efforts should be used to foster, prescribers adherence to 

prescription guidelines and regulations in order to guarantee patient safety. The 

increasing use of electronic prescription systems should be an important step to 

decreasing the problems of illegibility and omissions in prescriptions [17,18]. 

 With respect to the knowledge of users or their caregivers, nearly half of 

those about to initiate treatment did not receive any information regarding 

antimicrobial administration. For exemple , most oral antimicrobials are not 

affected by the concomitant ingestion of food, but ciprofloxacin, the third most 

prescribed medication used without orientation, should not be administered with 

dairy products, due to the formation of chelates and decreased bioavailability 

[25]. Another important information is the use of over-the-counter medication, 

such as antacids, which also lead to the formation of chelates when 

administered with quinolones. 

A total of 23.12% of users are unaware of treatment duration, an 

important information for rational use of antimicrobials. Moreover, 20.18% did 

not always comply with recommended treatment duration. This demonstrates 

the users’ lack of knowledge regarding antimicrobials in terms of the importance 
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of treatment duration, as has also been reported by Shahadeh et al [15], who 

found that one-third of users do not believe that the effectiveness of 

antimicrobials depends on treatment duration. 

The user information presented here, as well as the fact that 35.6% 

reported having used the same antimicrobial for the same health problem and 

that 24.7% did not take their medication as soon as they remembered or at the 

appointed hour, is indicative of a communication problem between 

prescribersand users. . Accordingly, healthcare professionals must devote time 

to explain clearly and completely to patients or caregivers the details of drug 

use, in order to minimize administration errors and achieve effective and safe 

treatment. 

Although it has been reported that some physicians consider that not 

prescribing antibiotics might have a negative effect on the doctor-patient 

relationship [26], restrictions on the acquisition of antimicrobials have been 

implemented in order to eliminate, or at least decrease, self-medication. This is 

considered beneficial in reducing the prevalence of bacterial resistance [4]. 

However, in our population 40.3% of users have already used antimicrobials 

without a prescription, sometimes by purchasing them without one and some 

other times by using medication leftovers from previous treatments. In order to 

promote the rational use of these drugs, avoiding their use without medical 

supervision, educational campaigns aimed at the non-recycling or stocking of 

antimicrobials should be conducted. 

Most of the study population (61.91%) had a good educational level, 

which should indicate adequate knowledge regarding the use and precautions 

required with medication. However, there was a contradiction between 

knowledge and behavior, similar to that detected by Shahadeh et al [15]. 

Although most users (74.4%) reported keeping their medication in its original 

packaging and out of reach of children and animals (94.19%), they also 

demonstrated negligence with drugs, primarily in terms of storage, since 

51.51% kept their medication in the kitchen. Furthermore, 34.22% did not 

always check the expiry date before use and 36.08% did not verify whether the 

medication they were taking was the same as that stipulated on the 
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prescription. These findings show the lack of importance given to medication 

precautions and proper storage, which increases the risk of it becoming 

inappropriate for administration even before the expiration date. 

This work pointed out several important aspects. For example, our 

methodology contributes importantly to the validity of the results because it 

includes the probability sample calculation in the community pharmacies, based 

on a complex sampling plan. The methodology also covers important aspects 

such as prospective user interviews, direct assessment of pharmacist 

prescriptions and low rate of non-respondents. Additionally, although the target 

planned sample size of 384 subjects was not reached because of the time 

constraints on the conclusion of the researce, it does not compromise the 

validity of the estimates because only a modest impact on the precision of the 

study, traduced by an increase of 0,5% on   the maximum error of the estimates 

was observed.  

However, in spite of the important findings of this research, some 

limitations of the study can be observed. For example, the results concern only 

the city of Natal, Brazil. Therefore, generalization to other populations must be 

made carefully, as differences in demography, education, legislation, tradition 

and in prescription and dispensing practices may have impact on the results. 

Another limitation is the relatively small sample size, which is the minimum 

acceptable for a population survey, since a larger sample size would provide 

greater robustness to the results. The appropriateness of the prescription could 

not be assessed as we had no information regarding the indication for the 

antimicrobial medication. We could not verify what information was actually 

given to the patient, or to the caregiver, by the prescribing physician, and we 

could only evaluate the information that was perceived by the subject. Finally, 

we assume that the questions asked in the interview have face validity, but our 

questionnaire has had no formal validation and, as such, it is not certain that all 

subjects understood what was being asked and have provided reliable answers. 
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5. Conclusion 

            Despite the measures adopted by sanitary surveillance authorities to 

restrict the abusive use of antimicrobials, prescribers still fail to comply with 

legislation, mainly in regard to the items required for a complete a prescription. 

Moreover, users receive little information on their treatment and precautions 

with medication. It is therefore suggested that educational campaigns and 

evidence-based guidelines be implemented to increase the quality of 

prescriptions and improve communication between health professionals and 

users regarding the correct use of medication . 
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Resumo 

Introdução: O Brasil, catalogado como um país farmacêutico emergente, 

implementou medidas restritivas para o consumo de antimicrobianos. Embora 

haja um conflito entre os benefícios de um tratamento para um único indivíduo 

e para a sociedade, restrições na utilização de antimicrobianos são necessárias 

para reduzir a prevalência de resistência à esses medicamentos, resultado do 

uso irracional. O objetivo deste estudo foi investigar a qualidade de prescrições 

de antimicrobianos e o conhecimento de usuários sobre seus tratamentos com 

esses medicamentos. Métodos e Resultados: Foi conduzida uma amostragem 

combinada estratificada e em dois estágios de usuários de antimicrobianos em 

farmácias comunitárias de Maio a Novembro de 2014. Um farmacêutico 

analisou cada prescrição quanto à legibilidade e completude, e aplicou um 

questionário estruturado em usuários ou seus cuidadores, sobre o 

conhecimento em relação ao tratamento e dados sociodemográficos. Estimou-

se que 29,3% das prescrições tinham um ou mais itens ilegíveis, 91,3% tinham 

um ou mais itens incompletos, e 29,0% tinham itens ilegíveis e incompletos. 

Esquema de dosagem e identificação do paciente foram os itens mais 

comumente ilegíveis nas prescrições,18,81% e 12,14%, respectivamente. A 

falta de identificação completa do paciente ocorreu em 90,53% das 

prescrições. Estima-se que 40,3% dos usuários têm utilizado antimicrobianos 

sem receita médica e que 46,49% não receberam qualquer orientação sobre a 

administração do medicamento. Conclusões: Apesar das medidas tomadas 

pelas autoridades de saúde para restringir o uso indevido de antimicrobianos, 

observou-se que os prescritores ainda não seguem os critérios da legislação 

em vigor, especialmente no que se refere aos itens necessários para a 

completude da prescrição. Além disso, os usuários recebem pouca informação 

sobre o seu tratamento com antimicrobiano. Dessa forma, os resultados 

obtidos a partir desse estudo permitem uma contribuição para a atividade de 

vários profissionais da saúde, em especial aqueles envolvidos no processo de 

medicação do paciente. 
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1. Introdução 

A utilização de antimicrobianos e o progressivo surgimento de micro-

organismos resistentes são assuntos discutidos desde a introdução da 

penicilina. A resistência bacteriana apresenta um impacto negativo sobre o 

resultado de tratamentos, aumentando em cerca de duas vezes a taxa de 

mortalidade e o tempo de internação [1]. O mau uso desses medicamentos 

culmina, portanto, com o surgimento de infecções secundárias e aumento no 

gasto sanitário com situações que poderiam ter sido evitadas [2] 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a pressão 

seletiva que gera populações resistentes de bactérias advém do uso 

inadequado de antimicrobianos [3]. Portanto, embora haja um conflito entre o 

benefício do tratamento para um indivíduo isoladamente e para a sociedade, 

restrições na utilização de antimicrobianos são necessárias para reduzir a 

prevalência da resistência a estes medicamentos [4], que é a principal 

consequência do uso irracional. 

O Brasil foi catalogado pelo Intercontinental Marketing Services (IMS) 

Health como um país farmacêutico emergente que, juntamente com os outros 

20 da lista, representarão dois terços do crescimento farmacêutico global entre 

os anos de 2012 e 2017 [5]. Os antimicrobianos foram destacados como uma 

das classes de medicamentos mais consumidas no país [6] e em novembro de 

2010 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa - regulamentou o 

controle da venda desses medicamentos, que até então eram de venda livre 

[7]. Em 2011 a resolução foi atualizada [8], mas somente em abril de 2013 os 

antimicrobianos foram incluídos no Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Produtos Controlados – SNGPC - para aumentar a supervisão sobre o 

consumo [9]. Com estes regulamentos, esperava-se que todas as farmácias 

dispensariam antibióticos somente se a receita foi apresentada. No entanto, 

ainda é possível encontrar farmácias que burlam a lei. 

Apesar dessas medidas, não houve campanha de informação sobre os 

riscos do uso inapropriado desses medicamentos no país, tanto com os 

prescritores como com a população em geral. Este fato foi o provável 
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responsável na modesta redução do consumo de antimicrobianos no país, 

quando comparado aos achados no Chile, onde houve campanha educacional 

[10]. Em estudo realizado na Arábia, foi possível observar diminuição no 

volume de prescrições a partir de grupos multidisciplinares de intervenção, 

demonstrando ser uma boa estratégia para o uso racional desses 

medicamentos [11]. 

Vários estudos têm demonstrado que os erros mais frequentes na 

utilização de antimicrobianos envolvem, principalmente, a duração do 

tratamento, por omissão na prescrição, ou por não cumprimento pelo paciente; 

e a escolha do antimicrobiano sem a realização de exames específicos para 

auxiliar o diagnóstico [12-15]. 

Alguns fatores que podem aumentar significativamente erros de 

medicação e, consequentemente, causar danos ao paciente são problemas na 

prescrição, tais como ilegibilidade e incompletude das informações [16]. No 

estudo de Albarrak e colaboradores, na Arábia Saudita, foi detectado 23,63% 

de incompletude nas prescrições de cuidados primários e 21,6% de 

ilegibilidade ou lidas com esforço do total de prescrições [17]. Calligaris e 

colaboradores reportaram 23,9% de ilegibilidade e 29,9% de incompletude nas 

prescrições avaliadas em hospital italiano [18]. Em estudo brasileiro, 36% das 

prescrições foram consideradas ilegíveis e em 22% não havia informação 

sobre a dose [19]. Outro estudo, realizado em hospital brasileiro, encontrou 

19,3% de pouca ou completa ilegibilidade em prescrições de medicamentos de 

potencialmente perigosos [20]. 

Diante do cenário mundial, da preocupação com a resistência 

bacteriana, da necessidade de promover o uso racional dessa classe de 

medicamentos e considerando o incipiente número de publicações sobre 

estudos realizados em farmácias comunitárias brasileiras, o objetivo desse 

estudo foi analisar a qualidade das prescrições de antimicrobianos em termos 

de legibilidade e completude, assim como investigar o conhecimento dos 

usuários sobre seus tratamentos com antimicrobianos a partir de informações 

de usuários coletadas em farmácias comunitárias. 
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2. Metodologia 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CAAE: 17046213.1.0000.5292), 

seguindo as diretrizes que regem a pesquisa com seres humanos, respeitando 

o sigilo de identidade dos participantes e a confidencialidade quanto às 

informações obtidas, de acordo com a Resolução 466/2012. 

Estudo de natureza descritiva e transversal, foi realizado em farmácias 

comunitárias (FC) privadas, de Maio a Novembro de 2014, com usuários de 

antimicrobianos, abrangendo os quatro áreas censitárias da cidade de Natal, 

capital do estado do Rio Grande do Norte, localizada na região nordeste do 

Brasil. 

Foram incluídos na amostra usuários ou cuidadores que estivessem 

adquirindo o medicamento na farmácia, com idade superior a 18 anos, 

residentes em Natal-RN e que concordassem em participar da pesquisa 

voluntariamente, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os casos em que os usuários ou os seus 

cuidadores não tinham capacidade para responder o questionário. 

Foi conduzida uma amostragem combinada estratificada e em dois 

estágios. Os estratos corresponderam às 4 áreas censitárias em que a cidade 

está dividida. O primeiro estágio foi constituído por uma amostra aleatória 

simples de farmácias em cada estrato. O número de farmácias comunitárias 

selecionadas aleatoriamente em cada distrito sanitário baseou-se no número 

de farmácias cadastradas naquela área, bem como na sua população. Do total 

de 18 farmácias selecionadas, 5 pertenciam à zona leste, 4 à zona norte, 2 à 

zona oeste e 7 à zona sul. Foram excluídas do estudo as FCs cujo responsável 

técnico encontrava-se ausente por duas visitas consecutivas e FC que não 

comercializavam antimicrobianos. O segundo estágio foi constituído por uma 

amostra consecutiva de usuários das farmácias selecionadas no primeiro 

estágio. Para uniformizar os dados coletados, o tempo de permanência em 

cada farmácia comunitária foi estabelecido em 5 dias úteis, durante os turnos 

manhã e tarde. 
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Todas as entrevistas foram conduzidas pelo mesmo pesquisador. Ainda 

que o aconselhamento farmacêutico não seja uma prática comum no Brasil, o 

questionário era aplicado antes de haver qualquer contato entre o usuário e o 

farmacêutico de cada uma das farmácias. O questionário utilizado nas 

entrevistas foi elaborado em 3 blocos. O primeiro bloco se referia à análise da 

prescrição, o segundo sobre conhecimentos e cuidados dos usuários ou seus 

cuidadores com o tratamento, e o terceiro com dados sociodemográficos.  

O questionário foi previamente testado em um piloto, para avaliar a 

adequação do mesmo para obter as informações desejadas. Como as 

alterações realizadas foram insignificantes, os participantes do piloto foram 

incluídos na amostra final. 

A análise da prescrição foi realizada unicamente pelo pesquisador 

responsável. Os itens foram avaliados como ilegíveis ou incompletos a partir de 

um checklist elaborado de acordo com o preconizado pela legislação vigente 

[8]. Um item era classificado como ilegível se o pesquisador não fosse capaz de 

compreender a prescrição na primeira leitura. Cada um dos oito itens 

obrigatórios determinados pela lei foi avaliado como presente ou ausente, e 

legível ou não. 

No cálculo das estimativas de prevalência foram consideradas as 

ponderações de amostragem, calculadas com base nos dados do censo 

populacional de 2010 [21], a estratificação e a amostragem em dois estágios. 

As unidades primárias de amostragem foram as farmácias. Considerou-se, 

para o primeiro estágio, uma amostragem sem reposição e adotou-se a 

correção para população finita baseada no número total de farmácias em cada 

estrato.  

O tamanho da amostra foi calculado em 384 participantes. Este número 

assegura, com uma confiança de 95%, um erro máximo das estimativas de 5%. 

Esta amostra foi resultado do cálculo da seguinte expressão matemática: z0.95
2 

× (1 –  ) /  ε2 (=1.962 × 0.5 × 0.5 / 0.052). Os intervalos de confiança foram 

calculados pelo método Jacknife, um método geral de estimativa utilizada em 

modelos de pesquisa complexos. 
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O programa estatístico utilizado foi o Stata 12.0 (Stata Corporation, 

College Station, TX). Os resultados são apresentados como pontos estimados 

e os intervalos de confiança de 95% (IC95%). 

3. Resultados 

 

 A coleta de dados foi conduzida entre maio e novembro de 2014. Um 

total de 340 indivíduos foram abordados para participar prospectivamente da 

pesquisa, sendo que 323 responderam o questionário, resultando em 5% de 

perdas amostrais. 

As características sociodemográficas da amostra estudada encontram-

se na tabela 1. Foi observada uma maior proporção de indivíduos com idade 

adulta, representando 69,66% da amostra. Houve pequena diferença na 

frequência dos sexos, mas ainda com prevalência de 57,86% do feminino. A 

maior parte dos indivíduos moravam acompanhados e apresentavam grau de 

escolaridade acima do ensino médio. 

 

Tabela 01. Características sociodemográficas da amostra estudada 

 n % 

Usuários 323 100.0 

 Pacientes 267 82,66 

 Cuidadores 56 17,34 

Sexo Feminino 186 57.86 

Usuários   

Crianças e adolescentes (acima de 19 

anos) 

38 11,76 

Adultos 246 76,16 

Idosos (acima de 65 anos) 39 12.08 

Mora acompanhado 301 93.16 

Educação: ensino superior complete ou 

acima 

200 61.91 
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 A amoxicilina apresentou-se como o antibiótico mais encontrado nas 

prescrições avaliadas (15,8%), seguido da azitromicina (11,46%) e 

ciprofloxacino (10,48%); a omissão da especialidade do prescritor foi 

observada em 38,08% delas. A maioria das prescrições eram de origem 

privada, e apenas 33,8% eram provenientes do Sistema Único de Saúde - 

SUS. 

 A tabela 2 contém informações relativas à análise de legibilidade e 

completude das prescrições. A posologia e a identificação do paciente foram os 

itens mais comumente ilegíveis nas prescrições, com frequência de 18,81% e 

12,14%, respectivamente. A falta da identificação completa do paciente ocorreu 

em 90,53% das prescrições, seguido do nome do medicamento pela 

Denominação Comum Brasileira – DCB, constatada como ausente em 46,55% 

do total. Um total de 28,95% dos usuários tinham prescrições caracterizadas 

como ilegíveis (pelo menos 1 item ilegível) e incompletas (pelo menos 1 item 

faltando). 

 

Tabela 02. Análise das prescrições de antimicrobianos 

Variável  %* IC 95%* 

Ilegibilidade    

2ª via  4,74 1,25-8,24 

Identificação do paciente  12,14 6,41-17,87 

Nome do Medicamento  4,44 2,23-6,66 

Concentração do medicamento  4,12 1,18-7,05 

Posologia  18,81 7,75-29,88 

Quantidade do medicamento  2,67 0-5,32 

Identificação do emitente  2,92 1,10-4,74 

Data de Emissão  0,88 0-1,8 

Prescrições ilegíveis  29,28 17,80-40,75 

Incompletude    

2ª via  7,46 2,15-12,77 

Identificação do paciente  90,53 80,02-100 

Nome do Medicamento pela DCB  46,55 29,42-63,67 

Concentração do medicamento  23,11 14,10-32,12 
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Posologia  2,19 0,87-5,27 

Quantidade do medicamento  19,59 15,12-24,05 

Identificação do emitente  2,30 0,15-4,75 

Data de Emissão  7,20 2-12,41 

Prescrições incompletas  91,25 81,14-100 

Prescrições ilegíveis e incompletas  28,95 17,52-40,37 

* Estimativas percentuais e IC 95% obtidas por ponderação. 

Na tabela 3 estão apresentados os dados sobre o conhecimento dos 

usuários ou seus responsáveis sobre o tratamento com antimicrobianos. Foi 

verificado que 40,3% dos usuários já utilizaram antimicrobiano sem prescrição 

médica e 46,49% não receberam qualquer orientação sobre a administração do 

medicamento. Mais da metade dos entrevistados (51,51%) guardam 

inadequadamente os medicamentos na cozinha. 

 

Tabela 03. Conhecimento dos usuários sobre o tratamento com 

antimicrobianos 

Variável  %* IC 95%* 

Utilização repetida do medicamento 

para a mesma doença  

 

35,60 27,31-43,89 

Desconhecimento sobre o tempo de 

tratamento 

 

23,12 18,87-27,37 

Ocorrência de RAM** com 

antibióticos 

 

10,32 5,63-15,02 

Utilização de medicamento sem 

prescrição 

 

40,3 34,37-46,23 

Quando esquece a dose, não toma 

assim que lembra 

 

24,7 18,75-30,64 

Não recebeu orientação sobre 

administração 

 

46,49 43,55-49,43 

Guarda o medicamento na cozinha  51,51 45,91-57,11 

* Estimativas percentuais e IC 95% obtidas por ponderação. 

** RAM: Reação Adversa à Medicamentos 
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Com relação ao tratamento prescrito, 20,18% dos entrevistados 

relataram que nem sempre seguem a recomendação de tempo de tratamento e 

21,13% não conseguem seguir sempre o horário estabelecido. Sobre os 

cuidados gerais com medicamentos, 34,22% dos usuários não verificam a 

validade do medicamento todas as vezes, entretanto 95,01% relataram nunca 

ter tomado fora do prazo estabelecido. Um percentual de 36,08% não conferia 

sempre a receita com o medicamento antes de administrá-lo. A maioria dos 

usuários ou responsáveis (74,4%) alegaram guardar sempre o medicamento na 

caixa original e 94,19% mantinham os medicamentos armazenados longe do 

alcance de crianças e animais. 

4. Discussão 

 Neste estudo, foram analisados os resultados obtidos a partir de 

informações coletadas em entrevistas guiadas por questionários, realizadas em 

farmácias comunitárias. As análises descritivas são decorrentes de 

ponderações calculadas com base nos dados do censo populacional de 2010. 

Assim, os resultados são representativos da população que frequenta 

farmácias comunitárias, nas diferentes áreas da cidade de Natal, Brasil, uma 

capital com mais de 800 mil habitantes. 

 Estudos de análise de qualidade de prescrições são realizados, em sua 

maioria, em ambientes hospitalares, onde há maior facilidade de obter os 

dados dos pacientes. Nosso estudo garante uma boa heterogeneidade de 

amostra por ter sido realizado em 18 FCs, abrangendo toda área censitária de 

uma capital, quando comparado com estudos realizados em apenas um 

hospital [17, 18, 20] ou uma FC [19]. Além disso, diferencia-se pelo caráter 

prospectivo da entrevista com os pacientes, quando outros realizam apenas a 

análise da prescrição [17-20]. Os antimicrobianos foram o foco da análise de 

prescrições, por se caracterizar uma preocupação de saúde pública, já que o 

uso incorreto por um indivíduo pode comprometer o uso pela comunidade [4]. 

A RDC 20, de 5 de maio de 2011 [8], foi a última atualização do 

regulamento para venda de antimicrobianos, que eram medicamentos sem 

prescrição médica, até o ano de 2010. O regulamento estabelece que para 

dispensar essa classe de medicamentos, a apresentação de uma receita é 

essencial ou a venda não pode ser realizada. De acordo com a lei, a prescrição 
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deve conter 8 itens: (i) cópia da receita, (ii) a identificação completa do paciente 

(nome, idade e sexo), (iii) o nome do medicamento, de acordo com a 

Denominação Comum Brasileira (DCB), (iv) a dosagem e (v) esquema de 

dosagem, (vi) a quantidade de fármaco a ser administrado, (vii) a identificação 

do prescritor e (viii) a data de prescrição. Além disso, a prescrição terá uma 

data de validade de apenas 10 dias. Nenhum dos itens pode ser rasurado. Se a 

receita é incompleta, o farmacêutico pode pedir ao paciente para retornar ao 

médico. No entanto, se os itens em falta são fáceis de ser coletado pelo 

farmacêutico, o medicamento pode ser vendido. Através do SNGPC, os dados 

de todas as prescrições são enviados à Anvisa. A prescrição deve ser 

armazenado durante 2 anos na farmácia. A autoridade de saúde de cada 

cidade é responsável pela aplicação da presente lei, avaliando as receitas 

mantidas nas farmácias. As multas seriam emitidas sempre que as prescrições 

são encontrados em violação dos regulamentos. 

Sabe-se que a omissão ou incompletude de informações, além de 

escrita ilegível levam a numerosos erros [22,23]. Os resultados deste estudo 

demonstraram que em 91,25% das prescrições estava faltando pelo menos um 

item e 29,28% continham pelo menos um item ilegível. A informação que mais 

se apresentou ilegível foi a posologia, em 61 das 94 prescrições ilegíveis, 

sendo essa informação essencial para garantir a utilização correta do 

medicamento e, portanto, o uso racional de antimicrobianos. O item incompleto 

mais comum foi a informação completa do paciente. De acordo com a 

legislação, o prescritor deve indicar o nome completo, idade e sexo do 

paciente, mas em quase todas as prescrições apenas o nome estava presente. 

Embora seja possível coletar essas informações na farmácia, no ato da 

compra, o próprio paciente nem sempre é o comprador. Além disso, para a 

OMS a informação sobre a idade é de extrema importância, especialmente 

para crianças e idosos, uma vez que muitos medicamentos têm restrições de 

uso para estas idades [24]. 

O estudo de Calligaris e colaboradores sugeriu que valores globais 

ilegibilidade e incompletude superiores à 20% são inaceitavelmente altos [18]. 

Nosso estudo mostra que este objetivo está longe de ser alcançado, três anos 

após os requisitos legais para prescrição de antimicrobianos estão em vigor, os 

prescritores necessitam se adequar ao exigido pela lei [8], com o objetivo de 
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garantir a segurança do paciente. Aliado a isso, é necessária uma avaliação 

sobre a possibilidade de adaptação das prescrições para sistema eletrônico, o 

que diminui a incidência de erros quando comparado às escritas à mão [17,18]. 

 Com relação aos conhecimentos dos usuários ou seus responsáveis, 

quase a metade não recebe qualquer orientação sobre a forma de 

administração do antimicrobiano que iria iniciar o tratamento. A maioria dos 

antimicrobianos de uso oral não sofre interferência com o uso concomitante de 

alimentos, mas o ciprofloxacino, por exemplo, não deve ser administrado com 

laticínios, devido a formação de quelatos e diminuição da biodisponibilidade 

[25], o qual é o terceiro medicamento mais prescrito e utilizado sem orientação. 

Outra informação importante seria a investigação juntamente aos usuários 

sobre o uso de medicamentos isentos de prescrição, como antiácidos, que 

também leva a formação de quelatos quando administrados com as 

quinolonas. 

O tempo de tratamento, informação obrigatória e de grande importância 

para o uso racional de antimicrobianos, é desconhecida para 23,12% dos 

usuários. Ademais, 20,18% nem sempre seguem o tempo de tratamento 

recomendado pelo prescritor. Essas informações demonstram o pouco 

conhecimento dos usuários de antimicrobianos com relação à importância do 

tempo de tratamento, dado que foi mensurado por Shahadeh e colaboradores 

[15], que demonstraram que um terço dos usuários de antimicrobianos não 

acreditam que a efetividade dos antimicrobianos depende do tempo de 

tratamento. 

Informações dos usuários como as apresentadas até aqui, assim como o 

fato de que 35,6% afirmam já ter utilizado o mesmo antimicrobiano para o 

mesmo problema de saúde, e que 24,7% não tomam o medicamento assim 

que lembram, em caso de esquecimento, no horário correto, demonstram uma 

falta de comunicação entre os prescritores e os usuários, assim como entre os 

farmacêuticos e os usuários. É necessário que haja um esclarecimento 

adequado e completo por parte dos profissionais de saúde, para que sejam 

minimizados os erros de administração dos medicamentos, possibilitando um 

tratamento eficaz.  

Apesar de alguns médicos considerarem que não prescrever um 

antibiótico pode afetar negativamente a relação médico-paciente [26], a 
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restrição para compra de antimicrobianos foi implementada no intuito de 

diminuir o uso por automedicação, o que é considerada uma medida benéfica 

por reduzir a prevalência de resistência bacteriana [4]. Entretanto, 40,3% dos 

usuários já utilizaram antimicrobianos sem prescrição, alguns por comprar sem 

receita e outros, por guardar as sobras de tratamentos anteriores. Campanhas 

educacionais voltadas para a não reciclagem ou estocagem de antimicrobianos 

devem ser realizadas, como forma de evitar a utilização sem avaliação médica, 

buscando o uso racional destes medicamentos. 

A população estudada apresentou, em sua maioria, um bom nível de 

instrução (61.91%), o que deveria indicar um bom conhecimento sobre 

utilização e cuidados com os medicamentos. Entretanto, foi observado que há 

contradição entre conhecimento e comportamento, também detectado por 

Shahadeh e colaboradores [15]. Embora a maior parte dos usuários afirmarem 

que guardam os medicamentos na caixa original (74,4%) e os manterem fora 

do alcance de crianças e animais (94,19%), os usuários demonstraram, ainda, 

pouco cuidado com os medicamentos, principalmente no que diz respeito ao 

local de estocagem, já que 51,51% guardam seus medicamentos na cozinha, 

local inadequado em virtude das constantes alterações de temperatura e 

umidade. Além disso, 34,22% não verificam a validade todas as vezes antes de 

utilizar e 36,08% não conferem se o medicamento que estão tomando é o 

mesmo contido na prescrição. Esses resultados retratam a pouca importância 

que é dada aos medicamentos, em relação à precauções que devem ser 

tomadas, como o local adequado de armazenamento, o que evita que o 

medicamento fique impróprio para consumo antes do prazo de validade. 

Aspectos da metodologia utilizada e da condução do estudo que 

contribuem de forma relevante para a validade dos resultados incluem terem 

sido obtidos com uma amostra probabilística em farmácias da comunidade, 

baseados num plano complexo de amostragem, na entrevista direta dos 

usuários, na avaliação das prescrições por farmacêutico e na baixa taxa de não 

respondedores. Além disso, embora o tamanho da amostra tinha, prevista para 

384 indivíduos, não ter sido alcançada por causa das limitações de tempo para 

a conclusão da pesquisa, não houve comprometimento da validade das 

estimativas, já que apenas um impacto modesto foi observado sobre a precisão 



50 

 

do estudo, traduzido por um aumento de 0,5% sobre o erro máximo da 

estimativa. 

No entanto, apesar dos resultados importantes desta pesquisa, algumas 

limitações do estudo podem ser observadas. Por exemplo, os resultados 

referem-se apenas a cidade de Natal, Brasil. Portanto, a generalização para 

outras populações deve ser feita com cuidado, como diferenças na demografia, 

educação, legislação, tradição e na prescrição e práticas de dispensação 

podem ter impacto sobre os resultados. Outra limitação é o tamanho da 

amostra relativamente pequena, o que é o mínimo aceitável para um inquérito 

à população, uma vez que uma amostra maior iria proporcionar maior robustez 

aos resultados. A adequação da prescrição não pôde ser avaliada uma vez que 

não tínhamos informações sobre a indicação para a qual o antimicrobiano foi 

prescrito. Também não oi possível verificar a informação real que foi dada ao 

paciente pelo prescritor, avaliou-se apenas a informação que foi percebida pelo 

sujeito. Finalmente, assumimos que as perguntas feitas na entrevista tem 

validade de entrevista, mas o nosso questionário não teve nenhuma validação 

formal e, como tal, não é certo que todos entenderam o que estava sendo 

pedido e forneceram respostas confiáveis. 

 

5. Conclusão 

 Apesar das medidas adotadas pelos órgãos de vigilância sanitária para 

restringir o uso abusivo de antimicrobianos, foi observado que os prescritores 

ainda não seguem o preconizado pela legislação vigente, principalmente no 

tocante aos itens necessários para completude da prescrição. Aliado a isso, os 

usuários recebem poucas informações relativas ao seu tratamento e sobre os 

cuidados com os medicamentos. Portanto, sugere-se a realização de 

campanhas educativas e o desenvolvimento de guidelines baseados em 

evidências com o intuito de aumentar a qualidade das prescrições, além de 

adequar da orientação dada pelos profissionais de saúde aos usuários sobre o 

uso correto dos medicamentos. 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

Na graduação, o interesse pela iniciação científica esteve presente 

desde o primeiro ano, assim como a paixão pela farmacologia, despertada 

assim que tive contato com a primeira disciplina voltada para esse estudo, na 

qual fui monitora. Somente no início do terceiro ano de faculdade, o contato 

com a professora Ivonete, já conhecida pela sua fama, possibilitou a união da 

iniciação científica com o anseio de trabalhar com a farmacologia. 

Entrei como bolsista Cnpq em um projeto do Centro de Informações de 

Medicamentos do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), mas logo 

passei a acompanhar o projeto de um doutorando, intitulado “Estudo de 

Utilização de Benzodiazepínicos”. Fui bolsista até o último período de 

faculdade, e apresentei meu Trabalho de Conclusão de Curso sobre estudos 

de utilização de medicamentos, realizando uma revisão das publicações 

nacionais. 

Passados seis meses após o término da graduação, em 2013 ingressei 

no mestrado no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCSa), com um projeto sobre a utilização de antimicrobianos. 

O anteprojeto apresentado ao PPGCSa foi, em sua maioria, realizado. 

Dentre seus objetivos, havia a intenção de avaliar a opinião de farmacêuticos 

comunitários sobre o seguimento da legislação por parte dos prescritores e a 

inserção dos antimicrobianos no SNGPC. Entretanto, no decorrer do estudo, 

observou-se que muitos profissionais eram recém formados e, portanto, não 

apresentavam experiência profissional suficiente para  avaliar mudanças na 

postura dos profissionais, impossibilitando a coleta desses dados. Ademais, a 

metodologia utilizada para amostragem foi estruturada, permitindo a inferência 

dos resultados obtidos na população de Natal-RN. 

 Estudos de análise de qualidade de prescrições são realizados, em sua 

maioria, em ambientes hospitalares, onde há maior facilidade de obter os 

dados dos pacientes. Nosso estudo apresenta um diferencial, além de garantir 

uma boa heterogeneidade de amostra por ter sido realizado em 18 FCs, 

abrangendo toda área censitária de uma capital. Além disso, diferencia-se pelo 

caráter prospectivo da entrevista com os pacientes, quando outros realizam 

apenas a análise da prescrição. Os antimicrobianos foram o foco da análise de 
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prescrições, por sua má utilização se caracterizar uma preocupação de saúde 

pública e por sua recém introdução ao SNGPC. 

 Os resultados obtidos a partir desse estudo permite uma contribuição 

para a atividade de vários profissionais da saúde, em especial médicos, 

odontólogos, enfermeiros e farmacêuticos, por estarem envolvidos no processo 

de medicação do paciente. Foi possível observar a escassa informação sobre 

os tratamentos e cuidados em geral com medicamentos por parte dos usuários, 

o que pode encorajar os profissionais a adquirirem uma nova postura no 

momento da prescrição/dispensação/administração de antimicrobianos, 

oferecendo orientações adequadas aos usuários. O estudo contemplou, 

portanto o objetivo principal do Programa de Pós-graduação em Ciências da 

Saúde, por reforçar a importância e a necessidade do trabalho multidisciplinar. 

Foi cumprido todo o cronograma, de acordo com as metas 

estabelecidas para a coleta de dados, disciplinas, apresentação de trabalho em 

evento científico de âmbito nacional e elaboração de artigo científico. O 

processo de aprendizado foi contínuo, considerando os vários eixos ensino-

pesquisa-extensão de formação de um mestre. 

Com o objetivo de inserir-me em atividades didático-pedagógicas, foi 

realizado o Estágio à docência assistida, na disciplina de Farmacologia 

Aplicada, semestre 2014.2, desenvolvida no Curso de Graduação em Farmácia 

da UFRN diurno e noturno. Foi possível aperfeiçoar as habilidades e 

competências necessárias para o desenvolvimento de atividades inerentes à 

docência, participando na preparação e condução de aulas teóricas e práticas, 

conduzindo a construção do conhecimento e do raciocínio em farmacologia 

aplicada com a turma, por meio da vivência da relação professor-aluno. 

Participei do evento científico “VI Simpósio Internacional de Pós-

Graduação e Pesquisa”, realizado no período de 16 à 19 de setembro de 2014, 

em Ribeirão Preto, apresentando um trabalho do qual faço parte, com mesma 

linha de pesquisa, intitulado “Utilization of benzodiazepines: profile of users in 

community pharmacies”. Fiz parte da atividade de extensão “Curso de Análise 

Textual (ALCESTE) para Discentes do PPGPSI e PPGCSa: Utilização e 

Interpretação, coordenada pela prof. Dr.ª Tatiana de Lucena Torres, promovida 

pelo departamento de Psicologia da UFRN, no período de 22 e 23 de Setembro 
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de 2014, ainda para contribuir com esse trabalho paralelo, que irá render duas 

publicações para o PPGCSa, nos quais sou co-autora. 

No intuito de aperfeiçoar o raciocínio clínico sobre a utilização de 

medicamentos, realizei um curso de Capacitação em “Saúde Baseada em 

Evidências”, promovido pelo Hospital Sírio Libanês, no período de 04 de abril 

de 2014 a 28 de novembro de 2014. 

Por fim, com o objetivo de me capacitar para elaboração do artigo 

científico, participei ainda do “I Curso de Citações Bibliográficas: O uso do 

software endnote como ferramenta facilitadora”, promovido pelo Prof. Dr. 

Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito, realizado em 15 de novembro de 2014, na 

Faculdade de Farmácia da UFRN. Além do “Curso de Capacitação Sobre 

Estratégias de Pesquisa em Base de Dados e Técnicas de Avaliação 

Nutricional” em janeiro de 2015, oferecido aos alunos de graduação e pós-

graduação da UFRN, realizado no DNUT no período de 19 a 23 de janeiro de 

2015. 

Uma crítica que considero determinante e que dificultou não apenas a 

realização dessa pesquisa, mas de tantas outras no Brasil, foi a limitação de 

recursos financeiros para a execução do projeto, culminando na utilização de 

meios próprios para manter a pesquisa. 

Pessoalmente, a concretização do mestrado é uma etapa para 

possibilitar a realização do sonho da carreira docente. A pós-graduação 

proporciona um maior desenvolvimento do intelecto, da inserção no meio 

científico e do amadurecimento profissional, contribuindo para a atuação como 

professor formador de pensamento crítico. Esse processo de formação terá 

continuidade ampliando os conhecimentos no doutorado, em busca da 

formação completa para seguir a carreira de docência. 
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8. APÊNDICE 

Apêndice I 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 
Questionário para coleta de dados 
 
01. Qual(is) o nome do(s) antibiótico(s) você irá tomar: 
 

 
02. Especialidade médica do prescritor: 
 

 
03. Origem da prescrição: 
a) ( ) Privada 
b) ( ) SUS 
 
04. Na prescrição não está legível: 
a) ( ) 2ª via 
b) ( ) Identificação do paciente 
c) ( ) Nome do medicamento pela 
DCB 
d) ( ) Dosagem ou concentração do 
medicamento 

e) ( ) Posologia 
f)  ( ) Quantidade do medicamento 
g) ( ) Identificação do emitente 
h) ( ) Data de emissão 
i) ( ) A prescrição está legível 

 
05. Na prescrição, está faltando: 
a) ( ) 2ª via 
b) ( ) Identificação do paciente 
c) ( ) Nome do medicamento pela 
DCB 
d) ( ) Dosagem ou concentração do 
medicamento 

e) ( ) Posologia 
f)  ( ) Quantidade do medicamento 
g) ( ) Identificação do emitente 
h) ( ) Data de emissão 
i) ( ) A prescrição está legível 

 
06. Você já utilizou este(s) medicamento(s) outras vezes para o mesmo 
problema de saúde? 
a) ( ) Sim 
b) ( ) Não 
c) ( ) Não lembro 
 
07. Você foi informado por quantos dias deve tomar esse(s) medicamento(s)? 
a) ( ) Sim. Quantos? ____________ 
b) ( ) Não 
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c) ( ) Não lembro 
 
08. Você costuma seguir as orientações do seu tratamento quanto: 
a) O tempo de duração (dias ou meses) 
( ) Nunca  ( ) Raramente  ( ) Às vezes  ( ) Quase sempre  ( ) Sempre 
b) Os horários que tem que tomar o comprimido/líquido 
( ) Nunca  ( ) Raramente  ( ) Às vezes  ( ) Quase sempre  ( ) Sempre 
c) A dose que deve tomar em cada horário (nº de comprimidos ou quantidade 
líquida) 
( ) Nunca  ( ) Raramente  ( ) Às vezes  ( ) Quase sempre  ( ) Sempre 
 
09. Os antibióticos podem gerar reações como alergias, dores na barriga, dores 
de ouvido, dentre outras. Você já apresentou alguma reação? 
a) ( ) Sim. Qual? _________________________ 
b) ( ) Não 
c) ( ) Não sei 
 
10. Você já utilizou algum antibiótico que sobrou de algum tratamento anterior, 
sem ir novamente ao médico? 
a) ( ) Sim 
b) ( ) Não 
c) ( ) Não lembro 
 
11. O que você costuma fazer quando esquece se tomou o medicamento 
naquele horário? 
a) ( )Tomo quando lembro 
b) ( ) Espero o próximo horário 
c) ( ) Nunca esqueço 
 
12. De acordo com a escala apresentada, com que frequência você toma os 
seguintes cuidados antes de tomar esse medicamento: 
a) Verifica sempre a validade dos medicamentos antes de utilizar 
( ) Nunca  ( ) Raramente  ( ) Às vezes  ( ) Quase sempre  ( ) Sempre 
b) Já tomou algum medicamento fora da validade 
( ) Nunca  ( ) Raramente  ( ) Às vezes  ( ) Quase sempre  ( ) Sempre 
c) Confere a receita com o medicamento antes de utilizar 
( ) Nunca  ( ) Raramente  ( ) Às vezes  ( ) Quase sempre  ( ) Sempre 
d) Guarda sempre o medicamento na caixa original após iniciar seu uso 
( ) Nunca  ( ) Raramente  ( ) Às vezes  ( ) Quase sempre  ( ) Sempre 
e) Conserva os medicamentos longe de crianças e animais 
( ) Nunca  ( ) Raramente  ( ) Às vezes  ( ) Quase sempre  ( ) Sempre 
 
13. Qual(is) das seguintes formas de tomar o medicamento você foi 
aconselhado a fazer: 
a) ( ) Tomar com qualquer líquido 
b) ( ) Tomar apenas com água 
c) ( ) Tomar antes das refeições 
d) ( ) Tomar junto das refeições 
e) ( ) Nenhuma das opções, pois o medicamento é injetável ou tópico (uso na 
pele, olhos, ouvidos) 
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f) ( ) Não recebi nenhum aconselhamento 
g) ( ) Não lembro 
 
14. Onde você costuma guardar os seus medicamentos? 
a) ( ) Quarto 
b) ( ) Cozinha 
c) ( ) Banheiro 
d) ( ) Sala 
e) ( ) Em qualquer lugar 
 
15. Gênero 
a) ( ) masculino  
b) ( ) feminino 
 
16. Idade ______ anos 
 
17. Você mora: 
a)  ( ) Sozinho 
b) ( ) Acompanhado 
 
18. Nível de escolaridade 
 

a) Estudou até a série:_________________ 
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9. Anexos 
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CARTA DE ENCAMINHAMENTO 
PENDÊNCIAS CEP HUOL 

 
 

RESPOSTAS ÀS PENDÊNICAS REFERENTES AO PROJETO “ESTUDO DE 
UTILIZAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS” 
 
 
01) Apenas recomenda-se atentar para obtenção do TCLE assinado pelo 
voluntário. 
 
Todos os voluntários que concordaram em participar da pesquisa, 
mediante aplicação de questionário, assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Portanto, a pendência foi atendida. 
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