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RESUMO
A formação em nível superior vem produzindo mudanças importantes nas famílias brasileiras.
É crescente o número de cursos de enfermagem, bem como a influência destes acadêmicos
sobre a forma como seus familiares lidam com a saúde. O binômio educação e saúde vem
sendo estudado em diversas frentes, porém são escassos trabalhos a respeito do impacto da
formação em saúde sobre os familiares dos futuros profissionais no que se refere a relação
saúde-doença e tratamentos para controle e até cura de enfermidades. Desta forma, este
trabalho teve como objetivo estudar a influência da formação em enfermagem sobre o uso de
medicamentos pelos familiares dos acadêmicos. Para tanto, foi realizado um estudo
transversal de caráter exploratório, com abordagem quali-quantitativa. O início da coleta de
dados ocorreu após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
do Estado da Bahia, seguido da assinatura do Termo de Consentimento Livre e EsclarecidoTCLE. Foi utilizado questionário semiestruturado aplicado pelos estudantes aos seus
familiares. Os dados obtidos foram tabulados em gráficos e tabelas a partir da análise
descritiva. Os dados qualitativos foram avaliados utilizando a análise de conteúdo de Bardin.
Nossos resultados revelaram que prevaleceu como maior escolaridade, o nível médio; as
famílias vivem em áreas urbanas e 89,50% dos participantes são do gênero feminino. Em
relação aos tratamentos de saúde 33,40% responderam que realizam algum tratamento e
82,50% fazem uso regular de medicamentos. Outro dado importante revelou que 84,50% dos
entrevistados consideram que passaram a conhecer mais e a usar corretamente os
medicamentos após o ingresso de um familiar no curso de enfermagem, tal mudança implicou
em melhores resultados nos tratamentos e na saúde dos mesmos. A partir dos resultados foi
criado um blog que funcionará como ferramenta de coleta de dados junto a comunidade para
subsidiar a construção de um plano de gestão do uso de medicamentos. Com base no exposto
podemos concluir que a formação em enfermagem influencia positivamente sobre a utilização
de medicamentos pelos familiares destes acadêmicos. Em tempo, torna-se evidente a
importância de se ampliar a relação educação em saúde nos cursos de graduação da área de
saúde como elemento transformador da realidade para a população.

DESCRITORES: Formação em Enfermagem, Educação; Educação em Saúde; Medicamentos;
Familiares.

ABSTRACT
The university studies has produced important changes in Brazilian families. A growing
number of nursing courses and the influence of these scholars on how their families deal with
health. Education and health have been studied on several fronts, but there are few studies that
address the impact of health education on family members for future professionals regarding
the health-disease and treatments to control and even cure of diseases. Thus, this study aimed
to study the influence of nurse training on the use of pharmacological agents by family of
academics. A cross-sectional study was conducted exploratory, with qualitative and
quantitative approach. The start of data collection occurred after the project was approved by
the Research Ethics Committee of the Bahia State University, followed by signing the
Informed Consent-IC. A questionnaire semi-structured by students to their families was
applied. The data were plotted on graphs and tables from the descriptive analysis. Qualitative
data were evaluated using the Bardin content analysis. Our results revealed that prevailed as
higher education, the high school; families living in urban areas and 89.50% of the
participants are female. Regarding health treatments 33.40% answered that make any
treatment and 82.50% make regular use of medications. Another important fact revealed that
84.50% of respondents consider that got to know more and to properly use the medicine after
the entry of a family in the nursing program, this change resulted in better results in the
treatment and health of the same. From the results we created a blog that will function as a
data collection tool along with the community to help build a drug use management plan.
Based on the above we can conclude that nursing education has a positive influence on the
use of drugs by family members of these scholars. Indeed, it is clear the importance of
broadening health education relationship in undergraduate courses in the health field as a
transforming element of reality to the population.

KEYWORDS: Education in Nursing, Education; Health Education; Medicines; Family.
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1 INTRODUÇÃO
A Formação em Enfermagem e as suas práticas perpassam sucessivas etapas de
desenvolvimento ao longo dos anos. Muito foi conquistado e a realidade de hoje difere
em várias questões de quando se deu o início da profissão. Para Ito e colaboradores,
(2006) o ensino da enfermagem sofre influência direta de mudanças, bem como do
contexto histórico e da sociedade brasileira. Portanto, discutir as transformações geradas
durante a graduação na vida dos estudantes requer o resgate do aparato histórico da
profissão.
A enfermagem bem como o perfil dos enfermeiros nos revela a influência de
correntes sociológicas, principalmente do simbolismo e de diversas áreas científicas que
contribuíram para o desenvolvimento de novas concepções subjacentes às práticas e ao
ensino de enfermagem. Por consequente, diversos modos de pensar a formação, desde a
passagem de modelos de enfermagem ligados ao paradigma biomédico, até outros,
implicados com a revalorização da teoria de enfermagem (SILVA, 2007).
Quando situamos a enfermagem, em um contexto histórico com o antes e o
depois da Idade Média compreendemos o caráter não profissional da enfermagem no
período da Idade Antiga. Segundo Rodrigues (2001), em sociedades antigas, a
enfermagem era desenvolvida por mulheres, escravos e sacerdotes, o que demonstrava
as concepções do processo de saúde/doença, ligado ao sobrenatural, entendido pela ação
de espíritos, e posteriormente a alterações de humores, pelos gregos.
Os escravos realizavam o cuidado dos doentes, como forma de trabalho
doméstico, algo imposto naquele período e contexto, o que sofreu algumas alterações no
início da era Cristã, induzindo as transformações na enfermagem, ou seja, a concepção
de saúde/doença era pensada enquanto castigo divino, e a recuperação dos indivíduos
através do cuidado, como uma aproximação de um Deus misericordioso, que por
perdoar os pecados, trazia a cura, assim modifica-se a concepção da enfermagem, e o
caráter religioso se impregna, nas pessoas que a realizavam e tinham espírito de
caridade e esse caráter do cuidar se mantém até os dias atuais, arraigado no fazer da
enfermagem (RODRIGUES, 2001).
Com o capitalismo, o modelo religioso é substituído pelo vocacional, tendo
início na Inglaterra. Assim, a concepção do hospital enquanto local no qual as pessoas
iriam para esperar a morte foi modificada pela ascensão da classe burguesa como
dominante e este local passa então a ser território de cura. Nesse novo modelo
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vocacional, a enfermagem passa a ser exercida por pessoas leigas, e não somente por
religiosos. No século XIX a enfermagem moderna é preconizada, com Florence
Nightingale, com preceitos como: hierarquia, disciplina no trabalho, organização
religiosa e militar, os quais eram relacionados com subordinação e dominação. No
Brasil a enfermagem moderna tem início com Ana Neri, colocando como ideologia da
enfermagem a abnegação, a obediência e a dedicação (RODRIGUES, 2001).
Pires (2009), afirma que a enfermagem como profissão possui pontos
vulneráveis, como a autonomia do profissional e o reconhecimento do seu trabalho
como utilidade social, enfatizando ainda a não existência de um corpo próprio de
conhecimentos, que se reflete nos currículos atuais. Assim é necessário ressaltar a
importância da formação universitária no âmbito da enfermagem, no qual são
adquiridos saberes que podem ser aplicados na prática profissional e, em geral, nos
cuidados oferecidos à comunidade. A Enfermagem como profissão, pode intervir
criando suportes sociais, reforçando a saúde comunitária e aperfeiçoando-se junto aos
demais profissionais da área, a fim de oferecer promoção, prevenção e educação
adequadas para às comunidades, fato que aumenta as responsabilidades sobre a
formação dos profissionais de saúde.
A Universidade amplia os conhecimentos dos acadêmicos ao levar, além do
ensino, a pesquisa e a extensão oferecidos aos estudantes como forma de inclusão na
realidade acadêmica, ao tempo em que, se configuram como oportunidade de interação
com a ciência e a comunidade. Essa é uma realidade diferente do que foi construído no
ensino médio e essa inclusão ultrapassa os muros da academia, agregando valores com o
ambiente externo, a população e o convívio familiar. O Ensino da enfermagem favorece
o aprendizado dos mais diversos temas da área da saúde e sua aplicabilidade, pois
coloca o estudante em contato direto com a comunidade nos ambientes de atendimento.
Em estudo de Lai e colaboradores (2015), estudantes de enfermagem participaram de
um programa de serviços comunitários por um período de dois anos e, após esta
experiência relataram melhorias no aprendizado e, principalmente na relação com a
comunidade, revelando a importância deste tipo de inserção para a formação
profissional, bem como de que maneira esta formação pode influenciar os indivíduos
em relação aos cuidados com a saúde.
Considerando que a formação em saúde promove influência positiva sobre a
população, a família passa a ser expectadora para os acadêmicos ávidos a expressarem o
18

conhecimento adquirido. A transmissão deste conhecimento remete ao fator principal
que é o da educação em saúde, quando o aluno interage com o seu familiar e leva ao
mesmo, noções e ensinamentos vivenciados na graduação, tais como boas práticas em
saúde e uso correto de medicamentos.
Torna-se expressamente importante a realização de ações em educação e saúde
durante a graduação que possibilitem ao graduando, logo nos primeiros semestres,
disseminar o conhecimento adquirido as demais pessoas do seu convívio e comunidade.
Ainda nesse contexto, a educação é o meio mais eficaz de mudança de realidade,
associada a melhoria na qualidade de vida de um povo. Seguindo nesta vertente, os
profissionais da área da saúde, em particular os da enfermagem tem por
responsabilidade enfatizar, junto a população que a relação saúde/doença está
intimamente ligada às condições do ambiente em que vivem (RIBEIRO E
BERTOLOZZI, 2002).
Para viabilizar importantes ações em educação e saúde é fundamental se adequar
a aplicação de modelos alternativos que utilizem recursos tecnológicos, principalmente
da informação, como indutores de mudanças na forma de atuação dos profissionais de
Enfermagem, a fim de garantir sua conexão com a comunidade e assim estreitar o elo,
sanar dúvidas e interligar a população com a equipe de saúde. Para Mendes e
colaboradores (2000) um dos principais propósitos da utilização da tecnologia
computacional no dia-a-dia da área de saúde é ajudar o enfermeiro e demais
profissionais a organizar e administrar informações, fornecendo, em tempo real, todo e
qualquer dado necessário para o desenvolvimento de suas ações.
A Universidade direciona o acadêmico, em toda a sua formação para o olhar
crítico sobre sua futura profissão, influenciando deste modo a forma de disseminação do
conhecimento. Segundo Arana (2004) cabe à Universidade o papel de desenvolver
saberes, formar talentos e pesquisadores, além de produzir resultados que podem levar à
inovação tecnológica. O processo de formação do enfermeiro deve ser repensado, de
forma que este não seja um técnico agindo de forma mecânica, mas que sejam formados
profissionais reflexivos, aptos a lidarem com situações práticas (NELLI E
KURAMOTO, 2010). Além disso, é evidente que este futuro profissional necessite estar
inserido no ambiente tecnológico, o qual certamente promoverá a ampliação de
possibilidades no que tange ao cuidar, aproximando-o da comunidade e facilitando a
realização de ações educativas. Estudos demonstram que a tecnologia da informação
cresce como aliada das diversas áreas do conhecimento, inclusive da saúde e, desta
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forma, sistemas tem sido desenvolvidos com o intuito de integrar as duas áreas e
produzir mudanças no comportamento dos indivíduos em relação a saúde (PUSKAR et
al., 2004), algo que não deixa de ser educativo. Especificamente na área de enfermagem
foi desenvolvido um projeto para informatização das características de pacientes com
câncer em áreas rurais. Esse programa promove a prática em enfermagem junto aos
indivíduos acometidos pela doença gerando educação, gerenciamento de sintomas e
suporte em saúde junto as comunidades afetadas, demonstrando, mais uma vez, a
integração entre educação, saúde e tecnologias (YANCEY et al., 1998).
Dentro desta perspectiva vem sendo frequente o desenvolvimento de softwares
capazes de realizar ações em educação e saúde. Um destes sistemas oferece a
possibilidade de gerenciamento do uso de medicamentos pelos pacientes educando
quanto a forma de utilização, doses e horários de administração (PUSKAR et al., 2004).
A utilização de fármacos pela população é crescente em todo o mundo. Em tempo, vale
ressaltar que além dos medicamentos prescritos existe largo uso sem prescrição ou
orientação por profissional de saúde, aumentando os riscos de efeitos adversos severos
ou de ausência de tratamento adequado. Com base no exposto, buscou-se neste estudo
entender de que maneira o conhecimento em enfermagem, adquirido pelos acadêmicos
ao longo da graduação, pode ou não influenciar seus familiares em relação a utilização
correta de medicamentos e quanto a estas mudanças se são ou não positivas sobre a
qualidade de vida destes indivíduos.

20

2 OBJETIVOS

2.1Objetivo Geral:


Estudar a influência da formação em enfermagem sobre o uso de
medicamentos pelos familiares dos acadêmicos.

2.2Objetivos específicos:


Caracterizar o uso de medicamentos pelos familiares dos acadêmicos de
enfermagem;



Detectar o grau do conhecimento dos familiares dos acadêmicos sobre
medicamentos após o ingresso na universidade.



Verificar o impacto da formação em enfermagem sobre o uso de
medicamentos ao longo da graduação;



Caracterizar a formação em enfermagem no que se refere a educação em
saúde;



Propor um modelo de gestão do uso de medicamentos voltado para a
comunidade estudada.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Concepções em Saúde no campo da Enfermagem
Como se sabe o campo da saúde se constitui historicamente para tentar
responder a indagação fundamental do que seja o seu real sentido. O avanço técnico e
científico dos tempos pós-modernos faz-se acompanhar da emergência de novos
desafios e debates nos campos epistemológico e ontológico das ciências, permitindo,
assim, reflexões acerca de outras formas de apreender a realidade, que se mostra
complexa.
As áreas da saúde e da educação, por estarem dinamicamente envolvidas com as
transformações ocorridas na sociedade, são chamadas constantemente a responder,
reflexiva e criticamente, aos novos desafios, buscando as adequações cabíveis, tanto nos
campo epistemológico, quanto no metodológico.
Conforme Waldow (2009) salienta que o desenvolvimento do saber da
Enfermagem está incipiente devido a forma como a profissão vem desenvolvendo a
assistência, ou seja, com pouco questionamento. E isso, sem dúvida, está refletido não
apenas nos acadêmicos, mas em torno do contexto familiar, pois o conhecimento gera
dúvidas e perguntas que começam a ser sanadas com o conhecimento teórico e prático
dos assuntos.
Segundo Patrício (1993), para que o enfermeiro consiga refletir sobre sua função
junto à equipe, primeiro é preciso ter clareza, entre os trabalhadores da enfermagem, do
que é realmente o processo de trabalho da enfermagem, pois, de maneira geral, os
enfermeiros têm dificuldades na definição do seu objeto de trabalho, na construção dos
seus instrumentos para execução de suas atividades e no conhecimento de seu próprio
papel. Para Durkheim (1978), o objetivo principal de qualquer ciência da vida, seja ela
individual ou social, é a definição e a explicação do estado normal, bem como a
diferenciação do seu estado patológico. Por isso, muitos fatores influenciam a qualidade
de vida, dos enfermeiros entre eles, as condições e a organização do trabalho, em vista
das peculiaridades da profissão.
No contexto das políticas da educação brasileira, as mudanças no cenário da
formação profissional, refletem as exigências da LDB de 1996, Lei 9394/96.
Permitiram-se contornos diferenciados nos perfis de formação profissional, que tem
gerado várias propostas de reformas no ensino superior. A LDB assegura à Instituição
de Ensino Superior maior flexibilidade na organização curricular dos cursos,
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imprimindo, contudo, a necessidade de uma profunda revisão de princípios e tradições
de ensino, que aumentam a burocracia e se revelam incongruentes com as tendências
contemporâneas de considerar a formação, em nível de graduação, como uma etapa
inicial da formação continuada (BRASIL, 1996). Neste cenário, surgem as Diretrizes
Curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem publicadas no Diário Oficial nº
215 de 9 de novembro de 2001 (BRASIL, 2001).
Conforme Santana e colaboradores (2005) as Diretrizes Curriculares dos Cursos
de Graduação da área da Saúde permitem que os currículos propostos possam construir
perfil acadêmico e profissional com competências, habilidades e conteúdo, dentro de
perspectivas nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e
resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), no contexto da Reforma Sanitária
Brasileira. O currículo é parte fundamental na formação do enfermeiro e a organização
disciplinar um componente dessa estrutura curricular. O planejamento e a organização
curricular possuem uma direção vertical, que pode ser representada pelas disciplinas, e
uma direção horizontal, que se concretiza através dos componentes do processo
didático-pedagógico em diferentes níveis de sistematização (BARRETO, 1996).
Os currículos hoje adotados no Brasil que dizem respeito a saúde, em especial a
enfermagem, possuem um déficit relacionado principalmente a questões direcionadas a
educação, de maneira que deixam uma lacuna, a qual requer reformulação que abranja o
papel da educação para modificar a realidade do povo. O currículo é estabelecido como
conjunto de matérias proferidas em um curso de educação formal, estabelecido pela
direção do grupo que detém o poder no âmbito das relações entre os sujeitos na
organização institucional (MOREIRA E SILVA 1994).
A deficiência relacionada ao currículo reflete diretamente nos futuros
profissionais de enfermagem principalmente em relação a aplicação das práticas em
educação e saúde. A reformulação curricular poderá tornar a relação com as
comunidades atendidas mais próxima, levando a maiores ganhos para a saúde da
população a partir de medidas educacionais ali inseridas.
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3.2 Conhecimento dos acadêmicos de Enfermagem em Saúde: Promovendo
educação em saúde da academia à comunidade.

A enfermagem forma bacharéis, os quais são incorporados ao mercado de
trabalho conforme as etapas de crescimento e assimilação de conteúdo.
Corroborando com Meyer (2006) de modo geral, referimos uma série de
características para diferenciar o conhecimento, qualificado como científico, de outros
tipos de conhecimentos: este conhecimento científico é considerado um conhecimento
crítico, fundamentado e que visa produzir interpretações de realidade; visa ainda
permitir certo grau de generalização ou, dito de outro modo, pretende produzir certo
consenso sobre algo; é um conhecimento sistematizado e que obedece às regras de um
determinado campo.
Foucault (2002) enfatiza que a verdade não existe fora do poder ou sem poder.
Isso é a mesma coisa que dizer que a verdade é legitimada no âmbito de determinados
processos de validação do conhecimento que envolvem condições históricas, culturais,
econômicas e políticas, matrizes disciplinares, conjuntos de regras metodológicas,
conceitos que precisamos admitir para falar de determinados objetos e é este conjunto
de elementos que permite definir o que é que conta como verdade, em um determinado
tempo e contexto.
Aos estudantes o conhecimento em saúde se modifica ao longo dos semestres
cursados. O aprimoramento advém dos saberes científico, técnico e tecnológico que
permeiam a graduação. Para Foucault e Deleuze (1979), a relação teoria-prática, tomada
como resultado de polos separados e unívocos de uma oposição binária, não se sustenta.
Os autores trabalham com a noção de teoria como prática, enfatizando que não há teoria
sem uma prática que a alimente, fortaleça e modifique.
Associado ao conhecimento dos acadêmicos em Enfermagem direcionados ao
tema saúde, muito se discute através das disciplinas relacionadas a educação. Entretanto
a fragilidade dos currículos e o não atentar para a importância da interligação, como por
exemplo, com outros cursos que abordam a temática, tais como os cursos de pedagogia,
letras e sociologia que direcionam a temática educação em diferentes semestres, torna o
processo ensino-aprendizagem algo muito mais delicado. O processo ensinoaprendizagem produz mudanças nos acadêmicos. De acordo com Pascarella e Terenzini
(2005) é a abrangência das mudanças e do desenvolvimento a mais notável
característica da evidência do efeito desse período de formação.
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Diversos estudos direcionam as mudanças no ensino da enfermagem na busca
de promover um maior entendimento do acadêmico nas questões relacionadas a
saúde. Prado e Carraro (2008) relatam a experiência de utilizar, no ensino da
graduação em Enfermagem, metodologias ativas, como por exemplo: estudo de caso,
simulação em laboratório, dramatização, filmes, painel integrativo, jogos criativos,
trabalho em equipe, portfólio e assim, com essas estratégias de ensino, buscar
estimular os alunos a serem protagonistas do seu processo de aprendizagem.
Torna-se imprescindível ao acadêmico de Enfermagem o conhecimento em
saúde, assim como nas diversas áreas de atuação deste profissional nos campo da
saúde e educação. Fernandes (2006) retrata que o desafio atual na elaboração do
currículo dos Cursos de Enfermagem, através dos Projetos Pedagógicos, está na
mudança de paradigmas e crenças internalizadas, em que o raciocínio, a percepção a
sensibilidade para as questões da vida e da sociedade irão fortalecer o profissional no
âmbito o Sistema Único de Saúde.
Para o acadêmico o conhecimento é construído com o decorrer dos semestres,
pois o ensino gradativo é direcionado a especificidades do curso como as questões mais
relacionadas com a temática específica da enfermagem e consequentemente da saúde.
Contudo, percebe-se que tal conhecimento em saúde precisa ainda ser disseminado de
uma maneira mais efetiva entre os estudantes, uma vez que não é demonstrado domínio
de uma totalidade (FERNANDES, 2006).
O Curso de Enfermagem do Departamento de Educação (DEDC)– Campus VII
foi criado por meio da Resolução do Conselho Universitário-CONSU nº 367/2006.
Conforme o Projeto Político Pedagógico do curso, o currículo do curso de Enfermagem
UNEB Campus VII foi elaborado na perspectiva de possibilitar abordagens
interdisciplinares, flexíveis, contextualizadas e coerentes com os atuais processos de
produção de conhecimento. Assim, fundamentou-se nos seguintes documentos: Parecer
do Conselho Nacional de Educação/ Conselho Estadual CNE/CES Nº 1.133/2001, de 07
de agosto de 2001, propõe Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação
em Enfermagem, Medicina e Nutrição; Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de novembro de
2001, institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Enfermagem. Além destes, o currículo do curso está em consonância com a resolução
abaixo mencionada, Resolução CNE/CES Nº 4, de 6 de abril de 2009, dispõe sobre
carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de
graduação em Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem,
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Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados,
na modalidade presencial.
Quadro 01 – Áreas dos componentes curriculares do curso de Bacharelado em
Enfermagem. Departamento de Educação – Campus VII - Senhor do Bonfim.
ÀREA I- CIENCIAS

ÁREA II- CIENCIAS

ÁREA III- CIENCIAS DA

BIOLÓGICAS

SOCIAIS

ENFERMAGEM

Anatomia Humana
Histologia/Embriologia

Antropologia
Ciências Sociais em Saúde

Processo de Cuidar: Fundamentação e
Prática

Fisiologia Humana
Bioquímica

Seminário Integrado
Educação Física I e II

Enfermagem em Atenção à Saúde da
Mulher

Farmacologia Básica

Epidemiologia I

Biofísica

Ética

Enfermagem em Atenção à Saúde do
Adulto I e II
Enfermagem em Atenção à Terceira Idade

Nutrição Humana

Informática Aplicada à
Saúde

Microbiologia
Patologia Humana

Introdução à Epidemiologia

Parasitologia Humana

Introdução à Filosofia

Imunologia

Meio Ambiente e Saúde

Biologia

Metodologia da Pesquisa I, II
e III

Genética Humana

Português Instrumental
Psicologia Aplicada à Saúde

Enfermagem em Bloco Cirúrgico e
Centro de Material Esterilizado
Enfermagem em Saúde Coletiva I e II
Enfermagem em Saúde Mental
Enfermagem em Atenção à Saúde
da
Criança e do Adolescente Gerenciamento
de Enfermagem I e II
Política e Planejamento em Saúde Didática
Deontologia

Saúde e Comunicação

História da Enfermagem
Estágio Curricular Supervisionado I e II

Disciplinas Optativas

Disciplinas Optativas

Disciplinas Optativas

Educação em Saúde

Enfermagem em Oncologia

Gênero e Saúde

Planejamento Familiar

Farmacobotânica

Inglês Técnico

Relações Interpessoais em
Saúde

Psicologia da Educação

Saúde do Trabalhador

Fonte: Coordenação do Colegiado do Curso de Enfermagem – Campus VII – Senhor do Bonfim, 2014.

O quadro acima se refere às disciplinas ofertadas aos acadêmicos de graduação
em Enfermagem da UNEB, DEDC campus VII ao longo dos semestres. Observamos
diversas disciplinas direcionadas a atuação em enfermagem, componentes curriculares
ligados a saúde, matérias que fazem parte do grupo da área III – Ciências da
Enfermagem. Entretanto é notória uma oferta pequena de disciplinas relacionadas
efetivamente a educação em saúde, mesmo com a área II diretamente ligada as Ciências
Sociais e usando como exemplo a disciplina de Saúde e Comunicação que aborda as
duas áreas: Saúde e Educação, entretanto, está na opção dos componentes optativos que
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a Educação em Saúde, sendo citada como disciplina, e nesta perspectiva este
componente curricular poderá ou não ser cursado, desde que não se enquadra como uma
matéria obrigatória.
Com relação ao componente curricular farmacologia, observa-se que o mesmo é
ofertado apenas em um semestre recebendo a denominação de Farmacologia Básica.
Neste caso, o acadêmico de enfermagem da UNEB Campus VII tem o conhecimento de
farmacologia restrito a apenas uma disciplina durante toda a sua graduação. O Ensino de
farmacologia é importante ao estudante, pois o direciona ao conhecimento dos
fármacos, a sua aplicabilidade e administração correta são de responsabilidade do
enfermeiro que necessita de embasamento científico tanto teórico quanto prático.
Situando a importância da implementação de ações educativas na área de saúde,
especificamente em enfermagem, é necessário discutir a integralidade dos currículos e o
seu contexto nas diversas áreas interligadas a saúde. No campo da saúde, a integralidade
tem sido reconhecida como expressão polissêmica, com seus possíveis sentidos
convergindo quanto a contraposição ao reducionismo e a fragmentação de conteúdos
(MATTOS, 2001). Ao relacionar as ações em saúde e as práticas educativas
direcionadas ao paciente, como um todo, às áreas do saber tornam-se responsáveis pela
troca de conhecimento, favorecendo medidas que possam restituir o bem estar destes
indivíduos. Assim, há a necessidade de que os diversos cursos de saúde possam
interagir, desde a academia até o ambiente de trabalho dos futuros profissionais,
desenvolvendo assim mecanismos de promoção da educação em saúde.
Tais ações educativas terão a importante missão de prover à comunidade
maiores informações sobre cuidados com a saúde e sobre a importância da realização
correta dos mais diversos tratamentos propostos como condição primordial para sucesso
das terapias.
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3.3 Utilização de medicamentos pela população.

O uso de medicamento é algo bastante cotidiano na vida da população mundial e
remonta à Pré-História. Em épocas distantes os povos utilizavam ervas para produzir
compostos medicinais e, em torno da década de 30 a descoberta dos antibióticos pelo
bacteriologista Alexander Fleming mostrou ao mundo a capacidade de vencer
microrganismos e as doenças por eles provocadas, favorecendo o crescimento da busca
por novos agentes terapêuticos que até os dias atuais prevalece com o desenvolvimento
de áreas como a biotecnologia.
No Brasil, com o predomínio do modelo biomédico que visa o tratamento rápido
e a cura imediata, falta espaço para ações de educação em saúde que poderiam levar à
prevenção de muitos males, fazendo com que o índice de consumo de medicamentos
aumente no decorrer dos anos. Arrais e colaboradores (1997) sugerem que isso pode
estar relacionado à crescente medicalização da sociedade, em que a maioria das
consultas é finalizada com uma prescrição.
Contudo, vale salientar a importância do uso correto, do conhecimento das ações
do medicamento e seus efeitos colaterais. É fundamental que o medicamento seja
prescrito adequadamente quanto à forma farmacêutica, doses e período de duração do
tratamento; que esteja disponível a um preço acessível, e que se enquadre nos critérios
de qualidade estabelecidos; que seja dispensado em condições adequadas, com a devida
orientação e responsabilidade e, por fim, que se cumpra o regime terapêutico prescrito,
da melhor maneira possível. A automedicação está presente no cotidiano do brasileiro, e
leva graves riscos a esta população. A falta de regulamentação e fiscalização na venda e
a ausência de programas educativos sobre os efeitos muitas vezes irreparáveis da
automedicação, são alguns dos motivos que levam as pessoas a utilizarem
medicamentos sem prescrição médica (GOMES, 2003).
Para Freitas e Zancarano (2012) o Brasil assume a quinta posição na listagem
mundial de consumo de medicamentos, estando em primeiro lugar em consumo na
América Latina e ocupando o nono lugar no mercado mundial em volume financeiro.
Tal fator implica, principalmente, no uso indiscriminado e na automedicação,
aumentando o consumo e levando a ocupar estas posições nesta lista. Nesta perspectiva,
entra o importante papel da Assistência Farmacêutica (AF) que é conceituada como um
sistema composto por mecanismos complexos e exercitado por um grupo de atividades
relacionadas com os medicamentos, destinada a apoiar as ações de saúde demandadas
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por uma comunidade, englobando intervenções logísticas relativas à seleção, à
programação, à aquisição, ao armazenamento e à distribuição dos medicamentos, bem
como, ações assistenciais da farmácia clínica e de vigilância como a dispensação, a
adesão ao tratamento, a conciliação de medicamentos e a farmacovigilância (GURGEL
e CARVALHO, 2008).
O uso indiscriminado e abusivo de medicamentos pode levar a várias situações
de risco para a população como, por exemplo, o uso indevido de antibióticos que pode
induzir o aparecimento de resistência bacteriana podendo levar a ineficácia terapêutica.
Correa (1998) menciona que o uso adequado de antimicrobianos deve ser encarado
como parte essencial da segurança do paciente, e este merece orientação, sendo o
objetivo secundário reduzir custos, sem prejudicar a qualidade do cuidado. Uma solução
bastante eficaz para evitar o uso incorreto de medicamentos é de fato a educação em
saúde da população, mecanismo este que leva à informação adequada e assim a
sensibilização desta comunidade quanto a importância do medicamento correto para a
eficácia do tratamento.
Algumas políticas criadas no Brasil são utilizadas para o controle do uso
incorreto de medicamentos. A Política Nacional de Medicamentos define o Uso
Racional de Medicamentos (URM) como o processo que compreende a prescrição
apropriada, a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis, bem como a dispensação
em condições adequadas e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no
período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade (BRASIL,
2001). Porém, a prática está longe de ser tão bonita, ou seja, muitas políticas e até Leis
são capazes, no papel, de resolver muitos problemas das populações, mas o que se
encontra na realidade é o não seguimento das mesmas acarretando em falta de
prevenção, aumento do número de casos de diversas doenças e ineficácia dos
tratamentos. As ações em educação em saúde devem estar cada vez mais presentes nos
cursos da área de saúde, pois a aplicação destes conhecimentos, associada ao uso de
novas tecnologias poderá fazer a diferença no que se refere ao maior conhecimento da
relação saúde/doença e tratamentos, sejam eles farmacológicos ou não.
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3.4 O enfermeiro Educador: Aspectos da formação para o uso e aplicação
de medicamentos.
O enfermeiro durante sua graduação aprende conceitos importantes em
componentes curriculares que direcionam para o conhecimento e atuação com
medicamentos. Neste contexto todo aprendizado sobre os fármacos é válido, tendo em
vista que o processo do cuidar engloba desde o preparo até o manuseio e administração
medicamentosa.
Reichmann e Affonso (2002) definem medicamento como sendo qualquer
substância listada em um formulário oficial nacional, estadual ou municipal. E sendo,
portanto, definidos como qualquer substância diferente de alimento que afete a estrutura
ou função corporal e que possa ser utilizada para diagnosticar, mitigar, tratar ou
prevenir doenças.
Segundo Coimbra (2001) é imprescindível na formação em enfermagem que a
equipe possua uma visão ampliada do sistema de medicação e de cada um dos seus
processos. É importante garantir a segurança e a qualidade do atendimento sob sua
responsabilidade, a partir de dois pilares: Planejamento e gestão, pois conhecer o fluxo
de atividades da profissão, os problemas existentes nos serviços da assistência e
recursos humanos são fatores primordiais para que sejam atingidos os objetivos
terapêuticos incluindo o tratamento farmacológico, seus benefícios, possíveis interações
medicamentosas, vias de administração, além de conhecer as técnicas corretas de
preparo e administração.
Uma formação sólida será capaz de garantir segurança nos atendimentos desde o
processo de cuidar até a administração de medicamentos a partir do embasamento
técnico e científico em consonância com o compromisso profissional, a sistematização
da assistência de Enfermagem e o Código de ética destes Profissionais.
O progressivo avanço tecnológico que propiciou a quimiossíntese industrial,
subordinada à lógica do mercado, levou ao desenvolvimento de uma cultura equivocada
de uso de medicamentos, conhecida como “cultura da pílula”, dominante na sociedade
moderna e instigada pelo reducionismo biomédico (BARROS, 2004). Tal situação
aponta que mesmo havendo profissionais de saúde bem formados não houve, ao longo
do tempo, uma mudança significativa nesta cultura, pois os fármacos continuam sendo
utilizados e recomendados às populações de uma forma tal que, em grande medida,
passaram a corresponder menos aos seus propósitos sanitários que aos da crença
desmedida e acrítica nos seus poderes.
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Em 2001, O Conselho Nacional de Educação, por intermédio da resolução n° 03
de 07/11/2001, instituiu as Diretrizes curriculares do curso de graduação em
Enfermagem (BRASIL, 2001). Há, portanto, uma maior ênfase após esta resolução para
a formação do enfermeiro generalista, que direciona, portanto o ensino para todas as
áreas da enfermagem. Os currículos atuais são bastante “fechados” e passíveis de
críticas. Os currículos tradicionais não favorecem a comunicação nem o diálogo entre os
saberes, pois as matérias não se integram e nem se complementam, desfavorecendo
principalmente o aprendizado interdisciplinar (SANTOS, 2003). A formação fica
prejudicada primordialmente no âmbito dos conhecimentos em educação aplicados à
saúde.
Coimbra (2004) inclui em sua pesquisa que para garantir a qualidade da
assistência não se pode desconsiderar os fatores relacionados à qualificação dos
profissionais envolvidos no processo saúde/doença, levando em consideração a
administração de medicamentos. Assim, a formação acadêmica deve refletir sobre a
garantia de qualidade e segurança da assistência de enfermagem prestada aos pacientes
para favorecer o uso correto dos medicamentos. O conhecimento adquirido pelo
estudante em componentes curriculares como farmacologia irá contribuir com aspectos
positivos para a administração segura dos fármacos, bem como com orientações
pertinentes em relação ao uso. Seguindo esta vertente, King (2004), expressa que o
despreparo dos enfermeiros em suas funções pertinentes a administração de
medicamentos se evidencia pelo conhecimento inadequado sobre farmacologia, ou seja,
quanto menos se conhece sobre os fármacos, menor é a capacidade técnica de
administrá-los corretamente.
A necessidade de um novo olhar sobre o currículo dos cursos de enfermagem é
evidente, não apenas relacionada às disciplinas diretamente ligadas a área de saúde, mas
pela inclusão do componente educação nas mesmas. Conforme relata Peres (2006), as
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), no que se refere às normas de educação
estabelecidas, os estágios de formação em enfermagem revelam que os graduandos da
área da saúde não recebem capacitação para a função de educador. Essa lacuna se dá
normalmente pela falta de elementos educativos/educacionais nos diversos componentes
curriculares dos cursos da área de saúde. O enfermeiro é parte integrante na
disseminação das ações educativas de promoção da saúde em diversos setores, quer na
assistência hospitalar, quer em ações comunitárias este papel não vem sendo realizado a
contento pela própria ausência destes elementos na sua formação. O fluxograma do
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currículo do curso de Enfermagem da UNEB do Campus VII, Senhor do Bonfim
(Quadro 2), ainda não passou pelo processo de redimensionamento, este currículo
apresenta características como o pré-requisito que acaba vinculando uma disciplina a
outra, ou seja, o estudante só irá cursar disciplinas dos semestres seguintes após cursar o
requisito da disciplina anterior. Demonstrando assim o formato em caixas fechadas,
impostas ao acadêmico.
É válido ressaltar que mesmo não havendo uma formação adequada em
educação e saúde, ainda assim o papel destes profissionais na multiplicação do
conhecimento adquirido e como agentes com influência sobre a comunidade, revela que
em havendo melhorias na formação bons resultados virão sobre a promoção de
educação em saúde para as famílias e para as populações atendidas com esse olhar a
partir dos próprios profissionais de saúde, especificamente, os de enfermagem.
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Quadro 02 – Fluxograma do curso de Bacharelado em Enfermagem. Departamento de Educação – Campus VII - Senhor do Bonfim.
1º Semestre

2º Semestre
CM

3º Semestre
CM

4º Semestre
CM

Metodologia
Biologia

Genética Humana

da

Pesquisa Científica
I

03

60

03

Histologia

Anatomia Humana

03

45

03

e

Embriologia

60

03

60

45

Patologia Humana

03

5º Semestre
CM

45

Ciências Sociais em
Saúde
04

60

Introdução
Epidemiologia

03

60

Fisiologia Humana

Biofísica

03

03

60

60

em

– Fundam. e Prática

Aplicada à Saúde

10

02

à Saúde
05

75

História

da

Enfermagem
03

45

Educação Física I
01

30

Português

Didática

03

02

60

Microbiologia

Ética

03

03

60

Parasitologia

03

60

01

em

Enfermagem
02

30

Enfermagem

45

Educação Física II

Humana

45

Deondotologia

45

30

04

60

Enfermagem

em

07

150

em

e

Centro

de

04

60

Política

60

03

60

Enfermagem

e

02

em

60

30

Estágio

Curricular

Supervisionado I

Supervisionado II

10

10

450

450

em

08

em

165

Gerenciamento

05

05

105

Enfermagem

em

105

em

120

em

03

Saúde

Curricular

01

Atenção À Saúde da

Enfermagem II

06

Enfermagem

Enfermagem

Enfermagem I

02

04

Meio Ambiente e

Gerenciamento

Saúde Mental

45

165

Estágio

45

Seminário Integrado

Mulher
120

Atenção à 3ª Idade

Saúde Coletiva II

75

Mat

08

em

da

Pesquisa Científica III

Saúde da Criança e

08

Esterilizado

Saúde Coletiva I

03

Metodologia

Optativa

CO

60

Saúde e Comunicação
03

45

Imunologia

Instrumental
03

Nutrição Humana

03

Enfer em Bloco Cirúrg

Básica

Psicologia Aplicada

Optativa

9º Semestre
CO

Enfer. em Atenção à
Epidemiologia I

Saúde

Filosofia

210

45

Adulto II
150

Informática

60

02

Adulto I

Processo de cuidar

03

45

Planejamento

Farmacologia

60

da

Pesquisa Científica II

Atenção à Saúde do

Introdução à

04

Metodologia

Atenção à Saúde do

07

8º Semestre
OP

Adolescente
60

Enfermagem
Bioquímica

7º Semestre
CO

Antropologia

03

à

03

6º Semestre
CM

60

03

60

Fonte: Coordenação do Colegiado do Curso de Enfermagem – Campus VII – Senhor do Bonfim, 2014.
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3.5 A influência do profissional de enfermagem sobre o uso correto de
medicamentos.
A utilização correta dos medicamentos favorece e contribui para a eficácia
terapêutica. O conhecimento acerca dos fármacos influencia para o bom andamento do
tratamento.
Ao se tratar da política de atenção farmacêutica a qual também pode ser definida
como componente das estratégias de atenção à saúde, dirigidas a promover, manter e
restaurar o bem estar físico, psíquico e econômico-social da população e dos indivíduos
que a compõem e que, além disso, permite prevenir a recorrência das enfermidades,
atribuindo especial ênfase ao uso racional de medicamentos, através do conhecimento
da eficácia, segurança e economia (ROJAS, 1988), diferentes estratégias educacionais
podem ser utilizadas no processo de aconselhamento e orientação.
Em geral, a educação interativa proporciona melhores resultados, quando
comparada à educação passiva. Para algumas doenças, o aconselhamento em grupo
resulta no aprendizado de experiências vividas por outros pacientes portadores de
condição similar. Tais experiências poderão trazer o conforto, melhoria da perspectiva
de cura e aumento na capacidade de enfrentar situações que possam ser negativas. Um
exemplo a ser seguido é o programa de saúde da família que utiliza a educação em
saúde através de grupos de específicos. Conforme Sabóia e Valente (2010), todo
trabalho educativo visa transformações de hábitos através da informação, portanto é
principalmente através da troca de conhecimentos, que ocorrerão tais mudanças,
evitando-se o adoecimento dos indivíduos, desmitificando o conservadorismo de que
educar em saúde é puramente a transmissão de informação dos profissionais para o
usuário.
A administração terapêutica constitui a intersecção entre o plano global dos
cuidados

de

enfermagem

e

o

tratamento

médico,

constituindo

uma

das

responsabilidades mais importantes da enfermagem. Em praticamente todas as
instituições de saúde, os enfermeiros são responsáveis por: Administrar fármacos e
ensinar os usuários a utilizar os medicamentos de forma correta e segura. É o Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem que estabelece os princípios, direitos,
responsabilidades, deveres e proibições inerentes à conduta ética dos profissionais de
Enfermagem (COFEN). Assim cabe ao enfermeiro a prática da administração de
medicamentos.
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O enfermeiro, ao ser identificado como um elemento de confiança no
compartilhamento dos problemas e questões de ordem física, social, familiar,
econômica e emocional, torna-se portador dos subsídios necessários à elaboração de
estratégias para educar em saúde. As atividades educativas devem contemplar a
promoção da racionalidade no uso de medicamentos, em caráter coletivo e individual,
voltada aos riscos, benefícios e malefícios do armazenamento/uso de medicamentos
(LYRA JÚNIOR et al., 2006).
Importa, também, a elaboração e implementação de ações de educação em saúde
voltadas para os usuários, visando à promoção do uso racional dos fármacos, além do
seguimento de tratamento individual e coletivo através de práticas reorientadas pela
política nacional do medicamento. Aprovada pela Comissão Intergestores e pelo
Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Medicamentos tem como base
garantir a segurança necessária, a eficácia e a qualidade destes produtos, a promoção do
uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais (BRASIL, 1998;
BRASIL, 2001). Com esse propósito, portanto, suas principais diretrizes são o
estabelecimento da relação de medicamentos essenciais, a reorientação da assistência
farmacêutica, o estímulo à produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária.
As competências para o aconselhamento farmacoterapêutico podem ser
desenvolvidas em cursos de educação permanente, estruturados de acordo com as
necessidades dos participantes. As principais competências consistem na capacidade de
ouvir, perguntar, mostrando empatia e respeito, buscando o entendimento do paciente,
enfatizando o papel deste como conhecedor do seu próprio medicamento e considerando
os seus aspectos físicos, psicológicos, socioculturais, emocionais, intelectuais, suas
crenças e valores. É responsabilidade do profissional de saúde estimular os esforços do
paciente no desenvolvimento de habilidades para lidar com os medicamentos reduzindo
a dependência dos mesmos e favorecendo o autocuidado consciente (PUUMALAINEN
e KANSANAHO, 2009).
Na abordagem de Paulo Freire, humanista convicto, há um convite para que cada
indivíduo saia da apatia e do conformismo, e passe a compreender-se como partícipe na
produção de cultura. Desta maneira, o autor discorre sobre educação em saúde como
ação a ser programada a partir do conhecimento da cultura de inserção do público alvo,
elaboração de abordagens condizentes com a realidade e nível de possibilidades de
reflexão crítica desta população, contribuindo para a reconstrução cultural. No
pensamento Freireano, as relações sujeito-sujeito e sujeito-mundo são indissociáveis,
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porquanto: "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam
entre si, mediatizados pelo mundo" (FREIRE, 2002).
Para Toklu e Houssain (2013) a educação deve fornecer capacidade para o
pensamento crítico, melhorar as habilidades de resolução de problemas e tomada de
decisão durante a farmacoterapia. O estudante deve ser treinado para criar, transmitir e
aplicar novos conhecimentos com base em pesquisas de ponta nas ciências
farmacêuticas, social e clínica; colaborar com outros profissionais de saúde e aprender a
aumentar a qualidade de vida através da melhoria da saúde para o povo da sociedade
local, bem como para a comunidade global. Considerando a capacidade do profissional
de enfermagem em influenciar o uso adequado de medicamentos pela comunidade um
importante elo desta corrente será produzido pelo impacto da presença de acadêmicos
em saúde sobre suas famílias.
3.6 O impacto da formação superior na vida das famílias brasileiras.
O Ensino superior Brasileiro avançou em quantidade na última década. Tal
crescimento aumentou o acesso da população à Universidade, tanto públicas quanto
privadas, promovendo elevação do número de brasileiros portadores de diploma de
nível superior. Martins (2000) relata que desde o final da década passada, o crescimento
da educação superior no Brasil, numa média de 7% ao ano, produziu uma diversificação
da forma de atendimento aos ingressantes, principalmente no nível de graduação. É fato
que é discutida a qualidade do ensino oferecido e as condições para realização de
projetos de extensão e pesquisa, mas é ponto pacífico que a presença da universidade
em maior escala, inclusive geográfica, vem produzindo mudanças significativas sobre as
comunidades no seu entorno, influenciando o comportamento e gerando maior inclusão
social.
Todos estes aspectos promovem transformações nas famílias após a inclusão de
um se seus membros em uma Universidade. Kenny (1987) dialoga em seus estudos
acerca do processo de separação/individualização durante a transição para a
universidade. Este processo se dá como o início da ruptura do indivíduo com a
“proteção” familiar e com isso favorece a condição de individualidade. Desta forma, os
pesquisadores apontam como uma das grandes tarefas de desenvolvimento psicossocial,
o desenvolvimento da autonomia, que coincide, em parte, com a entrada em uma
instituição de ensino superior, com a saída de casa, acrescida de novos desafios e
responsabilidades (CHICKERING E REISSER, 1993).
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Trazendo o entendimento deste processo para o tema em tela neste trabalho, a
medida que esse estudante vai ampliando seu conhecimento em saúde ele passa a
exercer maior influência sobre a comunidade na qual está inserido. As discussões em
torno dos objetivos da educação superior já há muito vêm apontando para expectativas
de mudanças de ampla extensão no estudante, incluindo aspectos dos campos cognitivo
e afetivo, além da competência prática (PACHANE, 1998). Portanto, a universidade tem
papel na inserção de mudanças na vida do acadêmico, quer relacionadas ao modo de
conduta expressa na realidade, quer na expressão social de vislumbrar o meio, tornando
esse estudante peça fundamental relacionada a questões sociais, de educação e saúde.
Assim a informação circula entre as pessoas ajudando a construir melhores
hábitos e ampliando o empoderamento das famílias frente ao sistema de saúde. Esta
necessidade de empoderar indivíduos e comunidades se mostra uma condição
fundamental, capaz de levar ao cumprimento dos objetivos da educação em saúde. É
importante destacar que, na abordagem radical, o empoderamento de indivíduos e
comunidades vai além da promoção da conscientização, incluindo, também, o
fornecimento de informações relevantes do campo da saúde e habilidades vitais para o
cotidiano destes indivíduos (VITELA E MENDES, 2003).
Torna-se extremamente importante mencionar este empoderamento como forma
de fazer educação em saúde e que o reflexo dessas intervenções, mesmo que indiretas
sobre os familiares produzirá ao longo do tempo um novo olhar sobre a relação
saúde/doença e sobre a forma como os tratamentos deverão ser seguidos, inclusive o
farmacológico. O estudante de enfermagem atua de uma forma essencial, ao buscar
informações pertinentes à saúde, que pode ser capaz de interferir de forma benéfica nos
cuidados a serem proporcionados aos membros da sua família e comunidade.
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4 METODOLOGIA

4.1 Local do estudo:
O estudo foi realizado na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Campus
VII, Departamento de Educação que tem sua sede localizada no município de Senhor do
Bonfim. Localizada a 384 quilômetros de Salvador, a cidade integra a região do Norte
do Itapicuru, e segundo (IBGE, 2013) a estimativa populacional compreende 80.258
Habitantes. O estudo realizado atingiu familiares em diversas cidades do Estado da
Bahia, além de outras localizadas nos Estados de Pernambuco e Minas Gerais, em vista
da diversidade de origem dos acadêmicos que migram para cursar enfermagem na
região de Senhor do Bonfim.

4.2 Tipo de Estudo:
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Estudo descritivo, transversal, de caráter exploratório, com abordagem qualiquantitativa.

4.3 Amostra:
Foram avaliados 57 familiares dos estudantes de graduação em Enfermagem da
UNEB – Campus VII. Considerou-se familiar o parente mais próximo indicado pelo
próprio estudante e os participantes do estudo foram agrupados segundo o semestre no
curso do acadêmico, conforme a seguir:


Do segundo ao terceiro semestre;



Do quarto ao sexto semestre;



Do sétimo ao nono semestre
Esta divisão em períodos se justifica pelo interesse do estudo em tela, observar

se existe evolução no aprendizado dos familiares a medida que os acadêmicos vão se
tornando mais preparados para sua futura prática profissional.

4.4 Critérios de Inclusão:
Foram incluídos na pesquisa os familiares dos acadêmicos de enfermagem da
UNEB campus VII, devidamente matriculados, do segundo ao nono semestre, que
aceitaram participar da pesquisa.

4.5 Critérios de Exclusão:
Foram excluídos da pesquisa os familiares dos acadêmicos que trancaram ou
abandonaram o curso, bem como os familiares dos estudantes do primeiro semestre.

4.6 Coleta de Dados:
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A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário semi-estruturado,
contemplando questões objetivas e subjetivas. Esse questionário foi aplicado pelos
próprios estudantes nas residências dos entrevistados, após treinamento.
A realização da aplicação do questionário ocorreu com agendamento prévio de
acordo com a ida dos estudantes às suas residências.

4.7 Aspectos éticos:
Os sujeitos participantes desta pesquisa foram informados sobre todos os
procedimentos aos quais seriam submetidos, seus riscos e benefícios por meio do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – com base na resolução 466/12
CONEP/CNS/MS, que garante pleno direito a privacidade, confidencialidade de dados,
anonimato e respeito aos valores socioculturais, bem como o direito de recusar-se a
fazer parte do estudo, sem que isso resulte em qualquer tipo de sanção. O estudo foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNEB, sendo aprovado sob parecer
no668.096, datado de 30 de maio de 2014. A coleta de dados foi iniciada após a
aprovação supramencionada e após a assinatura dos Termos de Consentimento pelos
participantes do estudo.

4.8 Procedimentos:
Este estudo foi realizado nas seguintes etapas:
1.

Realizou-se levantamento da quantidade de alunos regularmente matriculados
no curso de Enfermagem da UNEB – Universidade do Estado da Bahia,
Campus VII.

2. Após esse levantamento foram excluídos os alunos do primeiro semestre, pois
os mesmos não cursaram a disciplina de farmacologia.
3. Realizou-se uma reunião com os acadêmicos participantes da pesquisa para
que os mesmos pudessem assimilar a proposta da pesquisa e assim levar aos
seus familiares;
4. O pesquisador encaminhou os questionários aos familiares mais próximos dos
acadêmicos, após realização de treinamento específico para a aplicação;
5. Foi realizada a análise qualitativa dos dados das entrevistas e expressão dos
resultados quantitativos após análise descritiva;
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6. Foi construído um blog para coleta de informações a respeito do uso de
medicamentos pela comunidade, com o intuito de produzir um plano de gestão
com medidas e intervenções que possam ser utilizadas para auxiliar nas
questões direcionadas aos medicamentos.
7. Sugerimos plano de gestão a ser indicado aos gestores da área de saúde dos
Municípios com vistas ao uso racional de medicamentos pela população.

4.9 Análise dos dados:
A análise dos dados quantitativos foi realizada de maneira descritiva e os
resultados foram expressos em gráficos. Os dados qualitativos foram submetidos a
análise de conteúdo de Bardin, levando em consideração a organização dividida em três
pontos: A pré-análise, na qual foi realizada a organização propriamente dita dos dados
obtidos e que tem o objetivo de sistematizar as ideias iniciais; Em seguida, passamos às
fases de exploração do material e tratamento dos resultados e sua interpretação. Nesse
momento a análise dos dados brutos permite a validação dos mesmos permitindo a
categorização a ser explorada inferindo sobre os temas surgidos a partir das categorias
apresentadas. De acordo com Moraes (1999) a análise de conteúdo caracteriza-se por
uma metodologia de pesquisa utilizada para descrever e interpretar conteúdos de toda
classe de documentos e textos. Essa análise, transportando a descrições sistemáticas,
qualitativas ou quantitativas, auxilia a reinterpretar as mensagens e a atingir uma
captação de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização sócio demográfica dos familiares de acadêmicos do curso de
Enfermagem do Campus VII da UNEB.

Como forma de conhecer melhor o grupo estudado, foram investigadas
características sócio demográficas dos participantes. Os dados obtidos revelam que os
indivíduos investigados foram predominantemente do gênero feminino, como pode ser
observado no Gráfico 1, no qual é possível notar que de uma amostra de 57
participantes, 51 eram do gênero feminino, enquanto apenas 06 foram do gênero
masculino, respectivamente 89,5% e 10,5% da amostra.
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Gráfico1 - Classificação dos participantes do estudo de acordo com o gênero em
Municípios dos Estados da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, Brasil, 2014.

Embora não possamos considerar uma regra, esse resultado revelou que a
participação da mulher na formação educacional da família é maior, provavelmente
relacionada ao fato de que a mulher interage mais efetivamente no meio familiar. A
mulher é colocada como elemento agregador imprescindível, sem o qual a unidade
familiar não sobrevive (FAVARO, 2007). O homem, por sua vez, neste contexto,
sempre encontrou dificuldade para separar sua individualidade das funções de pai.
Manteve-se protegido no silêncio comprometedor de toda a possibilidade de diálogo
com a família, especialmente com os filhos (GOMES E RESENDE, 2004).
O homem demonstra pouco interesse direcionado a questões relacionadas a
saúde, algo milenar que perpassa o tempo, e que hoje torna-se alvo de políticas
direcionadas a atenção em saúde desta parcela da população. Conforme Figueiredo
(2005), nota-se que na atenção primária a demanda dos homens por atendimento é
inferior à das mulheres, devido a diferentes variáveis como questões culturais,
relacionadas ao preconceito e a falta de tempo. Encontra-se a prevalência masculina na
procura de serviços emergenciais, tais como farmácias e pronto-socorro, pois nestes
serviços poderiam expor melhor seus problemas e serem atendidos mais rapidamente.
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Ao avaliarmos a idade dos participantes (Gráfico 2), percebemos que a faixa
etária mais prevalente ficou entre 36 e 55 anos (N=31), com o percentual de 54,39%
seguida daqueles com idades entre 56 e 75 anos (N=17), 29,82% da amostra e 18 e 35
anos (N=6), correspondendo a 10,53%, ficando com 5,26% o grupo com idades entre 76
a 86 anos (N=3).
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Gráfico 2 - Classificação dos participantes do estudo de acordo com a faixa etária em
Municípios dos Estados da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, Brasil, 2014.

O presente estudo nos mostra que os participantes entrevistados fazem parte de
uma faixa etária predominantemente constituída por pessoas adultas, que desenvolvem
um papel na constituição familiar relacionado a maior maturidade na resolução de
problemas e assim, mantém grande importância na formação destes acadêmicos de
enfermagem. Percebe-se que nesta faixa etária há um aumento de casos relacionados a
processos patológicos, pois as pessoas estão mais propícias a desenvolverem
determinadas doenças com o envelhecimento como, por exemplo, as chamadas doenças
crônicas não transmissíveis (DCNTS). Fazem parte das DCNTS a hipertensão arterial e
o diabetes. Segundo Ramos (2003) a velhice é um período da vida com alta prevalência
de DCNTS, limitações físicas, perdas cognitivas, sintomas depressivos, declínio
sensorial, acidentes e isolamento social. A deficiência na competência comportamental
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afeta a vida dos idosos, seu bem-estar e a necessidade de ajuda informal e serviços de
saúde (MELZER E PARAHYBA, 2004).
As limitações são mais frequentes com o avançar da idade necessitando, em
alguns casos, de acompanhamento ou de um cuidador para a pessoa idosa, esta parcela
da população necessita muito mais de atenção à saúde.
Em seguida, foi possível notar que, em relação ao estado civil, a grande maioria
dos participantes do estudo é formada por indivíduos casados (N=29), o que equivale a
50,9%, os divorciados aparecem na sequência com 24,5% (N=14), os viúvos
correspondem a 15,8% (N=09) e os solteiros (N=05) são 8,8% dos entrevistados
(Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Distribuição dos participantes do estudo de acordo com o estado civil em
Municípios dos Estados da Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, Brasil, 2014.

De acordo com o Gráfico 3 pode-se perceber que a composição familiar da
maioria dos participantes é formada nas bases estruturais do casamento que funciona
como fonte norteadora de incentivo a educação bem como financiadora do processo
educativo dos filhos. A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem
(CIPE, 2002) descreve a família como o conjunto de seres humanos considerados como
unidade social ou todo coletivo composto de membros unidos por consanguinidade,
afinidades emocionais ou relações legais, incluindo as pessoas significativas. A unidade
social, constituída pela família como um todo, é vista como algo maior que os
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indivíduos e as suas relações legais, incluindo as pessoas significativas que constituem
as partes do grupo. Encontramos como segunda categoria mais citada a classe
referenciada como divorciados, algo bastante crescente nos dias atuais.
A realização deste estudo permitiu observar que a população pesquisada é
predominantemente do Estado da Bahia (N=54), o que reflete o percentual de 94,70%
da amostra. Encontramos ainda que 3,5% dos familiares dos acadêmicos se encontram
no Estado de Pernambuco (N=2) e 1,8% dos participantes estão em Minas gerais (N=1),
como pode ser observado no Gráfico 4.

60

o

N de participantes

50

Bahia (54)
Minas Gerais (1)
Pernambuco (2)

40

30

20

10

0

Gráfico 4 - Distribuição dos familiares de acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII
quanto a naturalidade, 2014.

A partir deste resultado, tornou-se necessário conhecer em qual ou quais
Municípios residiam os participantes. Notamos grande diversidade de municípios de
origem dos estudantes do curso de enfermagem localizado em Senhor do Bonfim. Neste
gráfico entendemos que a maior parte dos familiares dos acadêmicos mora em
municípios que fazem parte da macrorregião onde está inserido o município de Senhor
do Bonfim, que é denominada região do Norte do Itapicuru. Desta forma, o Município
de Senhor do Bonfim detém N=9 participantes, 15,7%, Jacobina N=6, corresponde a
10,52%, seguido dos Municípios de Jaguarari N=4 corresponde a 7,01%, Campo
Formoso N=3, 5,26%, Irecê N=3, 5,26%, Salvador N=3, 5,26%, Juazeiro N=2, 3,6%,
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Monte Santo N=2, 3,6%, Riachão do Jacuípe N=2, 3,6%, Miguel Calmon N=2, 3,6%,
Conceição do Coité, N=2, 3,8%, Itiúba N=2, 3,6%, Filadélfia N=1, 1,8%, Pindobaçu
N=1, 1,8%, Antônio Gonçalves N=1, 1,8%, Cansanção N=1, 1,8%, Caldeirão Grande
N=1, 1,8%, 5.26%, Itabuna, N=1, 1,8%, Pé-de-Serra N=1, 1,8%, Conceição do Almeida
N=1, 1,8%, Quixabeira N=1, 1,8%, Feira de Santana N= 1, 1.8%, Rodelas N=1, 1.8%,
Umburanas N=1, 1.8%, Curaçá N=1, 1.8%, Xique-Xique N=1, 1,8%, Petrolina – PE
N=1, 1,8%, Belém do São Francisco – PE N=1, 1,8% e Betim – MG N=1, 1.8%.
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Os dados acima mostram a diversidade de municípios dos quais os acadêmicos
são oriundos, permitindo visualizar que as distâncias entre o município de origem e
aquele onde cursam enfermagem pode chegar aos 1000 km. Pelo gráfico percebemos
que as pessoas buscam a formação mesmo que a universidade esteja muito distante das
suas cidades de origem em decorrência da carência de interiorização de universidades
públicas, por consequência existe grande carência de profissionais de saúde no interior
dos estados brasileiros.
Quando se buscou analisar a área de residência dos estudantes e, portanto dos
seus familiares os dados mostraram que há um predomínio de população urbana, com
N=54 indivíduos estudados, perfazendo o percentual de 94,8% desta amostra. Assim,
apenas 5,2% dos participantes do estudo residem na zona rural (N= 03), conforme é
possível observar no Gráfico 6.
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Gráfico 06: Distribuição dos familiares de acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII
quanto a área de residência, 2014.

A urbanização prevalece sobre a população rural, conforme o gráfico acima,
corroborando com os dados do Instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE,
2010), 84% da população brasileira mora em cidades. Essa situação ainda presente em
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várias regiões do nordeste, em pleno século XXI se configura como êxodo rural e
decorre principalmente das questões ambientais. A escassez de água, algo
predominante, é considerada um grave problema social capaz de redirecionar as
comunidades urbanas, superlotando bairros e favorecendo o crescimento de favelas. De
acordo com Vesentini (1994), a intensa urbanização que vem ocorrendo no Brasil tem
sido acompanhada por um processo de metropolização, ou seja, a concentração
demográfica, cada vez maior, nas principais áreas metropolitanas do país.
Outra informação obtida neste trabalho (Gráfico 7) foi que a maior parte dos
entrevistados reside com o cônjuge N=42, que diz respeito a 73,6% da amostra,
seguidos dos que moram com os filhos N=32, que são 56,1%, dos que moram com os
pais N=10 que correspondem a 17,6% e dos que moram sozinhos N=5 (8,7%).
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Gráfico 07: Distribuição dos familiares de acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII
de acordo com o parente com quem residem, 2014.

Percebemos que a maior parte dos entrevistados residem com o cônjuge
seguidos dos que residem com os filhos esses dados nos mostram o forte elo que existe
com a questão familiar. A família é uma realidade sociológica e constitui a base do
Estado, o núcleo fundamental em que repousa toda a organização social; sem sombra de
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dúvidas trata-se de instituição necessária e sagrada para desenvolvimento da sociedade
como um todo, instituição a mesma, merecedora de ampla proteção do Estado
(GONÇALVES, 2005).
Buscou-se ainda conhecer o número de filhos dos participantes do estudo
(Gráfico 8). Os resultados apontam que a maioria tem mais de dois filhos N=23, o que
equivale a 40,25% da amostra, seguida daqueles que tem apenas um filho N=17, ou
seja, 29,82%, dos que tem dois filhos N=12 correspondendo a 21,05% e apenas N=5 ou
8,7% relataram não ter filhos.
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Gráfico 08: Distribuição dos familiares de acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII
de acordo com a quantidade de filhos, 2014

Ainda abordando a questão familiar, Romanelli (2006) afirma que a família,
como grupo social, é parte constitutiva da sociedade e assume papel relevante na
transmissão de valores, normas e modelos de conduta, o que viabilizará seus membros a
se tornarem sujeitos de direitos no universo doméstico e público. Quanto a taxa de
natalidade percebemos no grupo estudado que a maioria tem mais de dois filhos. A
saúde reprodutiva dos brasileiros, principalmente as mulheres, tem apresentado, ao
longo das últimas décadas, uma série de problemas em decorrência das mudanças de
comportamento sexual da população, dos padrões culturais que orientam esses
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comportamentos, e das respostas do campo médico e político a estas mudanças
(SANTANA e COELHO, 2005). Muitas políticas foram criadas para controlar as taxas
de natalidade no Brasil, como o planejamento familiar no Programa de Saúde da
Família – PSF. Deve-se considerar aqui que o aumento do custo de vida é outro fator
que leva a diminuição da taxa de natalidade, embora esse dado seja mais relevante para
a parcela da população que detém maior escolaridade.
Dando continuidade a investigação foi possível perceber que existe grande
diversidade no que se refere a ocupação dos participantes do estudo (Gráfico 9). Os
entrevistados relataram que são aposentados em sua maioria, atingindo 33,3% (N=19).
Os que se denominaram autônomos somam 19,29% (N=11), os Funcionários Públicos
aparecem com 15,70% (N= 9), seguidos dos pensionistas com 8,77% (N=5). Foram
ainda encontrados 5,26% de pessoas que se auto denominaram “do lar” (N= 03) e 3,6%
da amostra, encontra-se em situação de desemprego (N=02). As demais profissões
mencionadas foram: pedreiro, pecuarista, agricultora, caminhoneiro, operário, porteiro,
estudante e profissional liberal, todas chegando a 1,8% da amostra ou N=1.
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Pelos dados acima foi possível notar um grande número de aposentados, o que
está de acordo com os dados a respeito da idade dos participantes, visto que
encontramos importante número de indivíduos na faixa etária correspondente ao grupo
dos idosos. Para Zimerman (2000), o ser humano apresenta uma série de mudanças
psicológicas com o envelhecimento, as quais resultam da dificuldade de adaptações a
novos papéis sociais, mudanças de atitudes e vulnerabilidades. Além disso, com a idade
aparecem mais problemas relacionados a saúde e, nesta população da melhor idade, as
ações em educação e saúde são ainda mais necessárias. Considerando que a própria
idade já passa a ser meio de exclusão para o mercado de trabalho, torna-se urgente
promover ações educativas que visem o melhor controle de possíveis processos
patológicos que acometam esta população.
Em seguida buscou-se conhecer a renda familiar dos entrevistados (Gráfico 10).
Esta girou entre 02 e 05 salários mínimos para a maioria dos estudados (N= 39, 68,4%)
enquanto que aqueles que recebem até um salário mínimo são 5,3% (N=3) os que
recebem um salário mínimo são 15,8% (N=9) e por fim os que recebem cinco ou mais
salários mínimos são 10,5% (N=6).

30

5 ou mais (6)
2 a 5 (39)
1 (9)
Até 1 (3)

20

o

N de participantes

40

10

0

Gráfico 10: Distribuição dos familiares de acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII
pela renda per capita, 2014
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De acordo com Molin (2009), quanto maior o número de adultos na família
maior também será a quantidade de pessoas disponíveis para exercer alguma atividade
remunerada e assim contribuir no orçamento familiar. Tal informação se torna
importante quando levamos em consideração que grande número dos acadêmicos de
enfermagem precisam de auxílio financeiro da família para residir na cidade onde o
curso está localizado.
No Gráfico 11 nota-se que boa parte dos entrevistados moram com mais de uma
pessoa (N=51), ou seja, 89,4%, enquanto (N=4) residem com apenas uma pessoa
(7,01%) e (N= 2) moram sozinhos (3,6%).
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Gráfico 11: Distribuição dos familiares de acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII
pelo quantitativo de pessoas com quem moram, 2014.

Esse resultado confirma que a maioria dos participantes do estudo vive em
ambiente familiar, composto por mais de uma pessoa, demonstrando assim que qualquer
influência de um membro externo, do próprio familiar que tenha saído para desenvolver
seus estudos fora deste convívio, poderá atingir toda a família, garantindo a
multiplicação do conhecimento obtido pelos acadêmicos.
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Quando buscou-se conhecer o grau de escolaridade dos estudados (Gráfico 12),
encontrou-se que em sua maioria os participantes concluíram apenas o ensino médio
(N=24, 42,10%). Os que terminaram o ensino fundamental correspondem a 19,2%
(N=11). Aqueles que finalizaram o ensino superior são 19,2% (N=11), os que fizeram
pós-graduação Lato sensu chegam a 17,54% (N=10) e os que concluíram o mestrado
1,8% (N=01).
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Gráfico 12: Distribuição dos familiares de acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII
pelo grau de escolaridade, 2014.

Este estudo revelou que mais da metade dos entrevistados possuem ensino
médio completo e, juntamente com aqueles que possuem nível superior apresentam
maior índice de conhecimento e consequentemente aprendizado, ou seja, esta parcela de
entrevistados corresponde aos mais esclarecidos e, com isto, aqueles que, a princípio,
podem ser mais influenciados pelos familiares que cursam Enfermagem.
Os participantes da pesquisa, conforme o gráfico 13, tem a televisão como meio
de informação mais utilizado (N=39), ou seja, 68,4%, seguidos por (N=10, 17,5%) que
utilizam principalmente a internet, (N=05, 8,77%) relataram que preferem revistas e
(N=03, 5,26%) o rádio.
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Gráfico 13: Uso de meios de comunicação pelos familiares dos acadêmicos de
Enfermagem UNEB, 2014.

Ao longo dos anos a televisão ganhou espaços e se tornou o meio de
comunicação mais utilizado pela população. Com o avançar da era da informática a
internet superou esse avanço da televisão, entretanto em algumas localidades ainda é
marcante a utilização da televisão como principal meio de informação. E, neste
contexto, a interatividade supõe multiplicidade e pluralidade como espaços abertos para
conexões possíveis e aleatórias, instantâneas e não sequenciais, criando condições para
a mobilidade e liberdade para permutas (SILVA, 2000). Encontramos a internet como o
meio de comunicação que aos poucos vem ganhando notoriedade entres as famílias
brasileiras. Considerando a importância e o alcance atual da internet e das redes sociais,
a criação de um blog proposta neste estudo conecta-se com as necessidades de momento
vislumbrando um papel transformador desta ferramenta junto às famílias brasileiras,
disseminando assim a mudança através da promoção da Educação em saúde, unindo
pessoas, sanando as dúvidas, trocando conhecimento e garantindo o aprendizado.
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5.2 Investigação da relação saúde/doença, do uso de medicamentos e do impacto da
presença de um acadêmico de enfermagem nas condutas e comportamentos dos
familiares.

Considerando a importância da relação educação em saúde para todo e qualquer
indivíduo buscou-se averiguar de que maneira os participantes do estudo se inserem
neste contexto, a partir do entendimento do processo saúde/doença e, principalmente,
observando se a presença de um familiar, acadêmico de enfermagem, influencia
positivamente nas suas condutas e comportamentos, no que se refere ao uso de
medicamentos. Em um primeiro momento observou-se se os indivíduos estudados
estavam envolvidos com alguma atividade física. Essa indagação se faz importante,
visto que, a realização de atividade física se constitui em grande agente de melhora nas
mais diversas doenças.
O Gráfico 14 revela que na sua maioria, os participantes da pesquisa não
realizam atividade física ou artística (73,6%, N=42). Outros 15,7% da amostra (N=9)
participam de algum tipo de esporte. Cinco são os indivíduos que fazem atividades
artísticas, ou seja, 8,77% e apenas um participa de atividade que envolve luta (1,8%).
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Gráfico 14: Atividades físicas/culturais realizadas pelos familiares de acadêmicos de
Enfermagem da UNEB-VII, 2014
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Este resultado aponta que a grande maioria dos entrevistados tem uma vida
sedentária e, portanto, sem a realização de atividade física ou artística que produza
benefícios a sua saúde. Corroborando com o exposto Mendes e colaboradores, (2006)
trazem a informação de que, vários estudos mundiais incluindo alguns realizados no
Brasil indicam elevado índice de sedentarismo em todos os grupos etários, variando de
50 a mais de 80% na população mundial. Atualmente estudos norteiam para a
importância da atividade física como indutora de melhorias na saúde do corpo humano.
Dando continuidade a investigação, os participantes foram questionados em
relação a realização de algum tratamento de saúde (Gráfico 15). Nossos resultados
revelaram que 47,3% deles (N=27) informaram que não realizam qualquer tratamento
de saúde. Entre os demais participantes 33,40% (N=19) realizam algum tratamento de
saúde e 19,29% (N=11) preferiram não responder.
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Gráfico 15: Realização de tratamento de saúde pelos familiares de acadêmicos de
Enfermagem da UNEB-VII, 2014.
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Ao avaliarmos este dado encontramos uma quantidade razoável de indivíduos
que realizam algum tratamento de saúde, isto nos mostra o maior interesse que a
população demonstra a cada dia com as questões pertinentes à saúde, bem como, a
busca pelo conhecimento e tratamento. O direito à saúde é assegurado pela Constituição
Federal, quando no seu artigo 196 dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para a promoção, proteção e recuperação”.
Quando nos referimos a tratamento de saúde, abordamos o tema em questão
como uma situação na qual, os participantes do estudo apresentaram diagnóstico de
alguma doença a qual requer tratamento, ou seja, algo que possa gerar, por exemplo, o
uso de algum medicamento. Observamos também, que alguns participantes preferiram
não responder a este questionamento.
Dentre as principais doenças relatadas pelos participantes do estudo encontramos
a Hipertensão e o Diabetes, como as mais citadas, alguns relataram cefaleia, enxaqueca,
outros expressaram fadiga muscular e depressão. As doenças cardiovasculares detêm a
maior morbi-mortalidade considerando as diversas injúrias que acometem a população
mundial. Entre os fatores de risco para doença cardiovascular, encontram-se o diabetes
mellitus e a hipertensão arterial, fatores independentes e sinérgicos (BRASIL, 2011),
justamente os mais encontrados entre os estudados.
Em conformidade com os objetivos propostos neste trabalho, buscou-se
conhecer o grau de parentesco do acadêmico de enfermagem em relação ao participante
da pesquisa. A maioria dos participantes respondeu que o(a) filho(a) estuda
enfermagem, correspondendo a 52,6% da amostra (N=30). Cerca de 17,54% (N=10)
apontaram netos(as), 14,03% (N=8) esposo(a), 10,5% (N=6) sobrinho(a) e 5,3% (N=3),
respondeu ser um irmão(ã), como pode ser visualizado no Gráfico 16. Este resultado
aponta que a relação familiar de pais e avós é bastante acentuada, seguida da relação
marital.
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Gráfico 16: Caracterização do parentesco dos participantes do estudo com o estudante
de Enfermagem da UNEB, 2014.

No que se refere ao uso de medicamentos os resultados mostraram que 82,5%
(N=47) da amostra fazem uso regularmente enquanto 17,5% (N=10) relataram não fazer
esta utilização (Gráfico 17).
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Gráfico 17: Utilização de tratamento medicamentoso pelos familiares dos acadêmicos
de Enfermagem UNEB, 2014.

Desta forma, número muito expressivo dos participantes é formado por usuários
de medicamentos, contrastando com o dado sobre o tratamento em saúde, no qual
discutimos a realização ou não de algum tratamento entre os indivíduos entrevistados e,
foi observado que 33,40% responderam sim. Percebemos que a Organização Mundial
de Saúde (OMS) define, de forma abrangente, que os Estudos de Utilização de
Medicamentos (EUM) são aqueles referentes à comercialização, distribuição, prescrição
e uso de medicamentos em uma sociedade, com ênfase especial sobre as consequências
médicas, sociais e econômicas resultantes (WHO, 1997). Estes estudos de utilização
partem da real necessidade de controlar e acompanhar desde o processo de fabricação
do medicamento até a fase de uso pelo paciente. Ainda seguindo esta linha, a
Organização Mundial de Saúde sugere que, para o uso racional de medicamentos, devese, primeiramente, estabelecer a necessidade do uso do mesmo; em seguida, é
necessária a prescrição do medicamento apropriado, sendo este a melhor escolha,
segundo os preceitos de eficácia e segurança comprovados e aceitáveis.
O fato é que esse “ambiente” não é algo tão palpável para a comunidade em
geral e, assim, o uso de medicamentos se torna algo errático ou que simplesmente não é
59

seguido corretamente pelos usuários. Esta situação acarreta em resultados ruins ou até
na ausência de resultados, portanto interferindo de maneira relevante sobre a saúde
destes indivíduos que não apresentam melhora ou cura das doenças que os acometem.
Em estudo de Fainzang (2014) é possível perceber a importância destas informações,
pois seu trabalho indica a necessidade de gerenciamento de riscos associados a automedicação.
A partir destas considerações, o estudo tratou a questão buscando conhecer o
entendimento dos familiares dos acadêmicos de enfermagem sobre medicamentos,
conforme pode ser observado na Tabela 1, na qual estão listadas as respostas obtidas na
entrevista e a relação destas com o parentesco do acadêmico de enfermagem e o
semestre no qual ele está inserido.

Tabela 01: Entendimento dos familiares dos acadêmicos de enfermagem da UNEB,
VII, sobre medicamentos.
Semestre
O

que

você

entende

por

Escolaridade

medicamentos?

Grau de

Participante

do curso

parentesco

Alivia a dor

Ensino Médio

Filho(a)

2

01

Ajuda a pessoa ficar boa

Ensino Médio

Filho(a)

2

02

Ensino Fundamental

Neto(a)

2

03

Traz alívio nas doenças

Ensino Médio

Filho(a)

2

04

Algo que fortalece o ser

Ensino Fundamental

Filho(a)

2

05

Não entendo bem, mas sei que é bom

Ensino Fundamental

Neto(a)

2

06

Ensino Médio

Filho(a)

2

07

É uma droga

Pós graduação

Esposo(a)

2

08

Medicamento ajuda os doentes

Ensino Médio

Filho(a)

2

09

Ensino Fundamental

Filho(a)

2

10

Ensino Médio

Filho(a)

2

11

É Muito bom

Ensino Médio

Irmão(a)

2

12

Tomo diariamente

Pós graduação

Esposo(a)

2

13

Uma droga que mata microrganismos

Ensino Médio

Filho(a)

2

14

São medicamentos que fazem bem a

Ensino Médio

Neto(a)

2

15

Ensino Fundamental

Filho(a)

4

16

Melhora a pressão

Eu acho que é uma droga para ajudar
no tratamento

Não sei bem mas acho que é bom pra
saúde
São drogas que nos fortalece quando
adoecemos

saúde
São drogas que auxiliam as pessoas
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doentes
Só vivo por causa deles

Ensino Médio

Neto(a)

4

17

E um remédio que o médico passa para

Ensino Médio

Neto(a)

4

18

Ensino Fundamental

Neto(a)

4

19

São remédios que curam

Ensino Médio

Filho(a)

4

20

Um remédio

Ensino Médio

Neto(a)

4

21

Ensino Superior

Filho(a)

4

22

Ensino Superior

Filho(a)

4

23

Drogas utilizadas para fim terapêutico

Pós-graduação

Sobrinho(a)

4

24

Ajuda o ser humano

Ensino Médio

Filho(a)

4

25

Ensino Superior

Filho(a)

4

26

Pós-

Esposo(a)

4

27

minha diabetes
Substância

usada

para

tratar

determinada doença

Sou viciado em medicamento para dor
no corpo
São drogas que foram criadas em
laboratório para combater as nossas
doenças

Drogas de efeito imediato
Uma droga que serve como um auxílio
da saúde

graduação(Mestrado)

Não entendo

Ensino Fundamental

Filho(a)

4

28

Só sei que me serve muito

Ensino Fundamental

Filho(a)

4

29

Não gosto muito

Ensino Médio

Esposo(a)

4

30

Ajuda o ser humano

Ensino Médio

Filho(a)

4

31

Ensino Superior

Sobrinho(a)

7

32

Ensino Superior

Filho(a)

7

33

Uma droga necessária

Ensino Médio

Neto(a)

7

34

Algo que faz as pessoas ficarem

Ensino Médio

Neto(a)

7

35

Drogas para combater diversas doenças

Pós graduação

Esposo(a)

7

36

Produto que uso em caso de tratar

Pós graduação

Esposo(a)

7

37

Ensino Superior

Sobrinho(a)

7

38

Uma substancia que ajuda na saúde

Pós graduação

Esposo(a)

7

39

Todo mundo já usou ou usa

Ensino Médio

Filho(a)

7

40

Ensino Superior

Irmão(a)

7

41

Pós graduação

Sobrinho(a)

9

42

Ensino Superior

Filho(a)

9

43

Medicamentos é uma grande conquista
da humanidade
Drogas para combater diversas doenças

curadas

doença
Medicamentos é uma grande conquista
da humanidade

Uma droga
Todo remédio que serve para curar ou
amenizar uma doença
Toda substância ou mecanismo que
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tenha efeito curativo
São

drogas

lícitas

usadas

para

Ensino Superior

Filho(a)

9

44

e

Pós-graduação

Sobrinho(a)

9

45

para

Ensino Superior

Sobrinho(a)

9

46

Ajuda na saúde

Ensino Fundamental

Neto(a)

9

47

Uma droga boa

Ensino Médio

Filho(a)

9

48

Ensino Fundamental

Filho(a)

9

49

Tomo todo o dia para a pressão

Ensino Médio

Filho(a)

9

50

Substancia para tratar

Pós graduação

Irmão(a)

9

51

Uma droga

Ensino Médio

Filho(a)

9

52

Pós graduação

Esposo(a)

9

53

Ensino Superior

Filho(a)

9

54

Ensino Médio

Filho(a)

9

55

Sempre que sinto algo uso

Ensino Fundamental

Filho(a)

9

56

Ajuda a tratar as doenças

Ensino Médio

Filho(a)

9

57

recuperação das pessoas
Analgésicos,

Anti-inflamatórios

antibióticos
Substâncias

químicas

usadas

prevenir tratar e curar doença

Faz muito bem a saúde

Não

sobreviveríamos

sem

os

medicamentos
Sou viciado em medicamento para dor
no corpo
São drogas benéficas

Fonte própria

Como é possível notar, os resultados foram distribuídos de acordo com o
semestre no qual o acadêmico de enfermagem se encontra dentro do curso, com o nível
de escolaridade e também de acordo com o grau de parentesco. Nota-se que apesar do
parente que cursa enfermagem se encontrar no início da graduação, segundo e quarto
semestres, por exemplo, as respostas dos participantes nos remetem a algum tipo de
conhecimento a respeito da definição de medicamentos. Percebemos ao longo das
respostas muita naturalidade dos indivíduos em lidar com o tema medicamentos, de
forma simples e objetiva, e com isso temos como principais respostas a utilização do
termo droga, remédio e substância como definições de medicamento. Em tempo, fica
evidente que quanto maior a escolaridade do participante e o semestre do acadêmico, os
entrevistados foram capazes de responder de maneira mais elaborada sobre o tema.
O fato primordial gira em torno dos participantes acreditarem na eficácia. A
partir da análise textual nota-se que para a extrema maioria dos entrevistados o uso de
medicamentos faz bem a saúde. Essa afirmativa revela algo de grande importância, pois
ao tempo em que favorece a adesão às terapêuticas indicadas torna maior o risco do uso
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indiscriminado por parte dos usuários. Estudos mostram que produtos farmacêuticos
vem sendo utilizados de forma indiscriminada e irracional, seguindo uma lógica de
mercado (MARIN et al., 2008), a qual visa prioritariamente os lucros advindos da
comercialização de medicamentos sem levar em consideração seus riscos quando mau
utilizados.
De acordo com BRASIL (2001), o uso irracional de medicamentos, pode gerar
muito além do que custos ao paciente, que pode não estar sendo tratado da maneira mais
adequada, levando com isso mais tempo para a sua cura, além de onerar o sistema de
saúde. Com isto é necessária a sensibilização quanto ao uso correto de medicamentos,
bem como o conhecimento da sua definição e eficácia.
Relacionando os entrevistados que demonstraram dificuldades nas respostas,
encontramos principalmente o relato de não saber muito sobre o tema, de relatar apenas
que “serve para alguma coisa”, “Não sei explicar com minhas palavras”, “Não
entendo”. Foi possível observar que apenas um pequeno grupo de participantes
demonstrou dificuldade ao lidar com o tema e o grupo que demostrou entendimento do
assunto prevaleceu na amostra. Tal resultado pode ser relacionado à baixa escolaridade
e ao fato de que o acadêmico se encontra nos primeiros semestres da faculdade de
enfermagem, pois estes fatores implicam, respectivamente, em menor entendimento do
tema e menos conhecimento em saúde do acadêmico nos primeiros períodos da
faculdade.
Precisávamos então aprofundar nosso estudo quanto ao medicamento que os
participantes utilizavam bem como a forma de uso, com especial interesse sobre
aspectos da posologia como dose e intervalo entre as doses. Desta forma, encontramos
uso de diversos fármacos, pertencentes a várias categorias farmacológicas, a exemplo,
dos anti-hipertensivos, analgésicos, anti-inflamatórios e medicamentos com ações sobre
o sistema nervoso central, como os ansiolíticos e os antidepressivos. Esses resultados
estão demonstrados na Tabela 2.

Tabela 2: Uso de medicamentos por familiares de acadêmicos de enfermagem da
UNEB,VII.
CATEGORIA FARMACOLÓGICA

ANTI-HIPERTENSIVOS

FÁRMACOS UTILIZADOS E DOSE

Captopril, 25mg, Hidroclorotiazida

25mg,

Aradois

50mg,
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Propranolol 20mg, Atenolol 25mg, Losartana Potássica 50mg,
Anlodipina 2,5mg, Enalapril 10mg, Furosemida 20 mg
HIPOGLICEMIANTES ORAIS

Metformina (850mg; 500mg), Glibenclamida (5mg)

FÁRMACOS

Haloperidol

DO

SISTEMA

5mg,

Fluoxetina

40mg,

Amitriptilina

25mg,

NERVOSO CENTRAL

Carbamazepina 400mg, Rivotril 2mg, Diazepam 5mg

HIPOCOLESTEROLEMICOS

Sinvastatina 10 mg

PURGATIVOS

Lactopurga 5mg

SUPLEMENTOS

Sulfato Ferroso 40 mg

AINES

Dipirona 40 mg, Paracetamol 500mg, Diclofenaco sódico 5 mg,
Nimesulida, Ibuprofeno 600mg

ANTI-COLINÉRGICOS

Buscopam 40 mg

Fonte: Própria

Ao avaliarmos as respostas dividimos os entrevistados em duas categorias: Os
que fazem uso contínuo e os quem fazem uso esporádico dos medicamentos. Na
primeira categoria encontramos grande quantidade de entrevistados que utilizam
medicamentos anti-hipertensivos, dos quais os mais citados são: Captopril, Losartana
Potássica, Aradois®, Anlodipino e Propranolol. Na categoria dos hipoglicemiantes de
uso oral, para o tratamento do diabetes, os mais relacionados foram: Glibenclamida e
Metformina. Percebemos nas respostas, um crescente número de entrevistados que
relataram fazer uso de medicamentos psicotrópicos: Amitriptilina, Diazepam e
Carbamazepina, antidepressivo, ansiolítico e anticonvulsivante, respectivamente. Na
categoria dos que fazem uso esporádico de medicamentos encontramos principalmente
os analgésicos e anti-inflamatórios não esteróides como os mais citados: Paracetamol,
Nimesulida e Ibuprofeno.
Ao longo das respostas encontramos número expressivo de Doenças Crônicas
Não Transmissíveis (DCNTs), as quais atingem milhões de pessoas no mundo e
provocam co-morbidades a exemplo de pacientes que, cada vez em maior número,
apresentam hipertensão e diabetes. Para Monteiro e colaboradores (2000) em
decorrência do crescimento da renda, industrialização e mecanização da produção,
aumento da urbanização, maior acesso a alimentos em geral, incluindo os processados e
globalização de hábitos não saudáveis houve rápida transição nutricional que expõe a
população, cada vez mais, ao risco de doenças crônicas. Nesse contexto, há um aumento
do número de portadores de DCNTs nas faixas etárias mais jovens.
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É importante mencionar que ao se falar de doenças crônicas, os idosos são os
maiores portadores das mesmas. Desta forma, utilizam constantemente os serviços de
saúde e consequentemente são consumidores de um grande número de medicamentos,
que embora necessários em várias situações, quando mau utilizados podem acarretar
sérias complicações para a saúde e aumento dos custos individuais e governamentais
(BARROS E JOANY, 2002).
Considerando as informações descritas acima, fica visível que as DCNTs estão
aparecendo cada vez mais cedo na população que, portanto, atingirá as idades mais
avançadas trazendo consigo o uso crônico de medicamentos, fato que merece atenção
dos órgãos e autoridades responsáveis pela saúde da população refletindo a necessidade
de ampliação das ações em educação e saúde.
Corroborando com os nossos dados, (GUIDONI, 2009) relata que os
medicamentos constituem o que a tecnologia mais utiliza para o tratamento das DCNTs,
sendo com isso o item mais oneroso para os sistemas de saúde. Enfatizando que os
portadores de DCNTs necessitam do tratamento farmacológico por toda a vida, é cada
vez mais presente a preocupação dos sistemas de saúde do mundo e do Brasil com a
elevação dos custos com insumos farmacêuticos.
Sabe-se que atualmente é praticamente impossível pensar em saúde sem,
simultaneamente, pensar em educação e nas relações que existem entre ambas, pois
educação em saúde é, acima de tudo, educação, o que supõe um contato, uma
transmissão, um desenvolvimento de conhecimentos, competências, hábitos e valores
(GAZZINELLI, 2006). Concomitante com a educação, diversas áreas da saúde tornamse indispensáveis na condução da promoção da saúde. É nessa situação que se insere a
importância do enfermeiro como educador em saúde pública, capaz de atuar em defesa
da saúde do usuário através da promoção e prevenção de agravos, bem como na
participação no processo educativo dos pacientes no que diz respeito aos riscos da
automedicação, da interrupção dos tratamentos, da troca dos medicamentos prescritos e,
assim, da importância da sensibilização deste paciente quanto ao uso correto de
medicamentos, além do seguimento da receita médica para eficácia terapêutica e
diminuição de riscos.
Estudo recente sugere modelo colaborativo para que as diversas profissões
possam trazer, em conjunto, melhorias mais significativas para os indivíduos tratados.
Para tanto, é importante remover barreiras que separam as áreas do conhecimento e
encorajar trabalhos conjuntos envolvendo desde Estados e Cidades até suas
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organizações de saúde e instituições educacionais, que passariam a estar conectadas às
comunidades através de vários formatos de promoção de educação e saúde, inclusive
utilizando as redes sociais tão em voga na atualidade (SULLIVAN et al., 2015).
Para a formação acadêmica a incorporação dos temas relacionados a educação
em saúde no currículo é de grande valia, principalmente quando esta discussão
predomina nas disciplinas integradas ao processo saúde e doença. A temática inserida
ao longo dos semestres influencia o pensamento crítico do estudante o tornando sujeito
de mudança, assegurando a comunidade maior empoderamento e concretizando ações
pertinentes a qualidade de vida. Nos seus estudos L’abbat (1990) educação é uma
prática sujeita à organização de uma dada sociedade e deve ter condições de criar um
espaço de intervenção nessa realidade com o objetivo de modificá-la e transformá-la.
A execução das políticas de saúde tornou-se, com o transcorrer do tempo, grave
problema mundial. Os agravos, as enfermidades, a transmissibilidade de doenças em
larga escala e principalmente a falta de conhecimento da população acerca dos
mecanismos capazes de combatê-las são fatores que podem ser transformados a partir
do ensino de qualidade, baseado em evidências, no qual, a universidade tem o seu papel
de responsabilidade social. O saber tende a ser a chave na qualidade da assistência a
saúde.
Dando sequência ao estudo e, ainda dentro do contexto, utilização de
medicamentos, buscou-se investigar o início da utilização destes. Os dados mostram que
54,4% dos participantes (N=31) responderam que iniciaram por prescrição médica.
Cerca de 42,1% (N=24), relataram que começaram o uso de medicamentos a partir de
informações e orientações do familiar que cursa enfermagem, 1,8% (N=01) relatou que
um vizinho foi a fonte de informação, enquanto outro (N=01) informou que usou por ter
ouvido falar (Gráfico 18).
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Gráfico 18: Início do uso de medicamentos pelos familiares dos acadêmicos de
Enfermagem da UNEB-VII, 2014.

Nas respostas acima foi possível perceber que a maioria dos entrevistados
relatou início do uso dos medicamentos por prescrição médica. Esse fato é importante,
pois demonstra que estes indivíduos procuraram serviços de saúde e puderam contar
com ajuda profissional para se tratar. Foi bastante reveladora a informação de que o
familiar que cursa Enfermagem orientou quanto ao início do uso, com um percentual
relevante (42,1%), embora também seja esta informação algo que suscita preocupação.
Como se trata de futuros profissionais, estes devem ajudar na orientação sempre a partir
da prescrição médica. Assim, torna-se importante ressaltar que os acadêmicos foram
treinados para que durante a aplicação dos questionários, mesmo sentindo-se capazes de
orientar o uso de medicamentos aos seus familiares, chamassem sempre a atenção para a
necessidade de consulta médica prévia a qualquer utilização medicamentosa.
Outro ponto abordado com os participantes do estudo foi a posologia no que se
refere a quantidade de administrações diárias dos medicamentos utilizados. Ao serem
questionados a esse respeito, 36,9% (N=21) dos participantes informaram que fazem o
uso por mais de duas vezes ao dia, enquanto que 33,3% (N=19) usam por duas vezes ao
dia e 29,9% (N=17) só utilizam uma vez ao dia (Gráfico 19).
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Gráfico 19: Utilização de medicamentos por familiares de acadêmicos de Enfermagem
da UNEB-VII de acordo com a prescrição, 2014.

Percebemos nestes dados uma proximidade nas respostas, ou seja, o uso de
medicamentos pelos participantes é, em sua maioria, feito em duas vezes ao dia, com o
percentual de 36,9%.
Na sequência da entrevista, a maioria dos familiares dos acadêmicos relatou
utilização de medicamentos ocasionalmente, atingindo 66,7% da amostra (N=38). Por
outro lado, 21,05% (N=12) afirmam fazer uso contínuo e 12,3% (N=07) responderam
que usam, mas interrompem o tratamento (Gráfico 20).
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Gráfico 20: Forma de uso de medicamentos pelos familiares de acadêmicos de
Enfermagem da UNEB-VII, 2014.

Com o avançar tecnológico muitos fármacos são lançados no mercado e sob
grande influência da mídia, com propagandas que aceleram o processo de venda dos
medicamentos, a utilização é crescente. O uso de medicamentos é fruto do esforço
incansável da indústria, que investe de maneira maciça em propaganda para vender o
produto (Pollard, 1993). Ainda neste contexto, Nascimento (2003) aponta que o modo
de comercialização e publicidade dos medicamentos em função de lucros, e a forte
tendência a se buscar soluções fáceis e instantâneas na sociedade atual, estão entre os
motivos que determinam o consumo indevido, indiscriminado e excessivo destes
produtos, com elevado risco potencial para a saúde da população.
Estes achados de estudos anteriores se tornam importantes nesta discussão visto
que os participantes do estudo relataram em maior número o uso esporádico de
medicamentos. Se somarmos este uso aqueles indivíduos que informaram usar
continuamente e interromper ao longo da terapia atingiríamos 79,0% da amostra, ou
seja, um dado alarmante do ponto de vista dos resultados reais dos tratamentos aos quais
estes pacientes estão submetidos. Gordon, Smith e Dhillon (2007) em investigação a
respeito do gerenciamento do uso de medicamentos pelos pacientes sugerem que
sistemas de apoio a utilização medicamentosa devam ser criados para auxiliar os
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indivíduos quanto ao uso correto dos fármacos. Estes sistemas teriam como base a
educação em saúde para os usuários.
Enquanto persistir o predomínio do conceito e, principalmente, da prática acerca
do medicamento como produto de consumo, em vez de ser considerado um instrumento
a serviço da promoção da saúde e da qualidade de vida, estarão presentes as condições
objetivas para a existência de produtos de má qualidade e inadequados às necessidades
sanitárias (BARROS, 1995). Os profissionais de saúde são responsáveis pelo domínio
do conhecimento capaz de direcionar a população para a percepção crítica de situações
que venham proporcionar danos ou malefícios. O usuário deve ser sensibilizado pelo
profissional de saúde a buscar seus direitos. O medicamento pode levar a situações não
previsíveis quando utilizado inadequadamente.
O Gráfico 21 aponta, talvez, o resultado mais espantoso deste estudo, pois
apresenta mudanças de utilização dos medicamentos por parte dos próprios indivíduos
em tratamento. O número encontrado revela que 87,7% (N=50) dos participantes
informam que mudaram a prescrição do medicamento por conta própria. Apenas 12,3%
(N=07) informaram que seguem corretamente a prescrição médica.
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Gráfico 21: Mudança de prescrição pelos familiares de acadêmicos de Enfermagem da
UNEB-VII, 2014.
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Esse elevado índice de alteração de prescrição pelos próprios usuários dos
medicamentos reforça a importância de ampliação da relação entre educação e saúde,
pois a mudança de comportamento só será atingida quando formos capazes de educar a
população para o uso correto dos medicamentos, como defendido por Fzaing (2014) e
Gordon, Smith e Dhillon (2007) em estudos sobre gerenciamento do uso de
medicamentos. Os diversos cursos de saúde necessitam de maior inserção da educação
em saúde nos seus componentes curriculares, pois esta seria uma forma de atingir os
futuros profissionais, ainda na sua formação, quanto a necessidade de levar aos seus
pacientes a importância de entender mais sobre a relação saúde/doença, bem como
sobre seguir corretamente os tratamentos, inclusive o farmacológico. Tal mudança no
pensar destes usuários certamente trará melhores resultados seja de controle, seja de
cura dos seus males.
Segundo Secoli (2010) a polifarmácia é definida como o uso de cinco ou mais
medicamentos e a sua utilização aumentou de modo importante nos últimos anos de
maneira generalizada. A utilização equivocada dos medicamentos favorece a evolução
negativa das doenças e implica em maiores custos para os indivíduos e para os sistemas
governamentais, mas que são muito bem recebidos pela indústria farmacêutica voltada
apenas à visão capitalista, como observado no estudo de Applbaum (2009) que discorre
sobre o impacto do interesse comercial da indústria sobre os tratamentos prescritos aos
pacientes.
Se buscarmos falar sobre prescrição Girotto e Silva (2006) definem prescrição
como um documento legal, pelo qual se responsabilizam quem prescreve e quem
dispensa o medicamento, envolvendo, nesse contexto questões de âmbito legal, técnico
e clínico, estando seus responsáveis sujeitos à legislação de controle e às ações de
vigilância sanitária. Essa responsabilidade colocada sobre os profissionais de saúde só
faz sentido se os pacientes utilizarem corretamente as medicações prescritas, ou seja,
não adianta prescrever corretamente se os usuários abandonam o tratamento correto a
partir de suas próprias convicções e vontades.
Entendemos a importância da prescrição correta para não ocasionar erros na
administração e ou uso dos medicamentos. A prescrição medicamentosa deve ser escrita
sem rasura, em letra de fôrma, por extenso e legível, utilizando tinta e de acordo com
nomenclatura e sistema de pesos e medidas oficiais (BRASIL, 1999). Reportando aos
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aspectos legais da prescrição, quanto à denominação do medicamento, a Resolução da
Diretoria Colegiada – RDC nº 10 de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) dispõe que
no processo de elaboração da prescrição em instituição pública, todos os medicamentos
devem ser prescritos conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB) e na ausência
desta, pela Denominação Comum Internacional (DCI).
Como se fosse pouco encontrarmos que os participantes do estudo mudam a
prescrição, a condição se agrava quando estes não respeitam o processo de interação
Fármaco/nutriente. No Gráfico 22 está demonstrado que 59,7% (N=34) informaram que
fazem o uso de medicamento associado a algum alimento, enquanto que 40,3% (N=23)
relataram não associar alimento aos medicamentos.
Esse resultado revela que a falta de informação associada aos “medos” que a
população em geral apresenta são fatores primordiais para o uso de medicamentos
associados aos alimentos. O que torna essa utilização tão danosa é o fato de que, em
determinados casos, o uso conjunto pode reduzir ou até anular o efeito dos
medicamentos e, portanto, apesar de estarem em uso não há garantias de que o
tratamento esteja se processando de maneira adequada. Em outra situação, a associação
de alimentos com medicamentos pode ainda potencializar efeitos farmacológicos e,
neste caso, o medicamento passa de fundamental a saúde, para algo capaz de produzir
danos ao organismo. Entendemos que interações medicamentosas são eventos clínicos
em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro fármaco, o uso
concomitante com alimentos, bebidas ou algum agente químico, e constituem causas
corriqueiras de efeitos adversos (HOEFLER, 2009).
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Gráfico 22: Uso de medicamentos associados a alimentos pelos familiares de
acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII, 2014

A partir do exposto até este momento, o estudo se encaminhou para o seu
principal foco, passando a ouvir os familiares quanto ao papel de um familiar acadêmico
de enfermagem sobre seus hábitos e condutas em relação ao uso de medicamentos ou
ainda sobre mudanças em seu olhar sobre saúde, doenças e tratamentos.
Nossos dados mostram que 84,2% (N=48) dos entrevistados responderam que
houve mudança nos seus hábitos e condutas em relação a saúde, a partir do ingresso do
seu familiar no curso de enfermagem. Por outro lado, 15,8% (N=9) relataram não ter
ocorrido nenhuma mudança em suas vidas pelo fato de um familiar estar cursando
enfermagem. Esses resultados podem ser observados no Gráfico 23.
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Gráfico 23: Percepção de mudança sobre saúde e tratamentos pelos familiares de
acadêmicos de Enfermagem da UNEB-VII, após ingresso de parente no curso, 2014.

Este resultado revela a importância da presença de um acadêmico da área de
saúde, especificamente enfermagem, para estas famílias. Desta forma, fica ainda mais
evidente a necessidade de ampla inserção da Educação em Saúde nos diversos
componentes curriculares.
A educação é o meio mais eficaz de modificar a realidade em quem se vive. O
acadêmico de enfermagem tende a ser o elemento de conexão ao ser capaz de
redimensionar o conhecimento adquirido na universidade com a sua família e com a
comunidade. O saber adquirido por este profissional independente da área da sua
profissão escolhida para sua atuação sempre será intensificado com a presença das ações
de educação em saúde. As atividades desenvolvidas pelo enfermeiro devem considerar a
realidade do grupo social, da comunidade e da população existentes, além da forma
como se dá sua relação com o ambiente. O trabalho da enfermagem é fazer com que o
serviço de saúde funcione de forma prática, mas será melhor aplicado se for capaz de
promover o aprendizado de ações educativas. Desta forma, capacitar o enfermeiro ou
qualquer outro profissional de saúde com ferramentas educativas/educacionais permitirá
a esses profissionais e às comunidades capacidade de reflexão crítica sobre a
necessidade de mudanças no cotidiano de vida para favorecer a consolidação da saúde e
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a promoção de mudanças de comportamento, dos profissionais e dos seus pacientes
(ALENCAR, 2006).
Para confirmar de que maneira a presença de um acadêmico de enfermagem
modificou o conhecimento, os hábitos e as condutas em saúde destas famílias buscou-se
ouvir relatos dos participantes do estudo a esse respeito, conforme apresentado na
Tabela 3.

Tabela 3: Relatos das mudanças relacionadas a saúde após presença de acadêmico de
enfermagem na família.
Qual a mudança após o seu parente cursar Enfermagem?
Categoria 1: Participantes que relatam mudanças na qualidade de vida e
saúde.

Categoria 2: Participantes
que

não

relatam

mudanças.
Passei a tomar meus remédios todos os dias nos horários certos; Entendi
mais de saúde e passei a cuidar mais de mim; Aprendi a não interromper

Nenhuma;

o uso sem a consulta do médico; Comecei a usar o remédio da pressão
todo dia; Passei a fazer caminhada toda a tarde; Tomar o remédio no

Nenhuma mudança;

horário; Agora não misturo mais os meus remédios; Parei de usar
antibiótico toda hora que achava necessário; Não descuidei mais do

Prefiro não opinar.

remédio; Tô evitando o uso de medicamento sem necessidade; Aprendi
que não devo usar muito remédio para dor; Estou evitando comidas
gordurosas e massas; Tomo certinho os meus remédios agora; Só tomo
remédio com água; Faço o uso correto; Só compro remédio com a
receita; Sou mas entendida de saúde pois minha filha me ensina; Estou
tomando meus remédios no horário; Aprendi a respeitar as doses certas;
Deixei de tomar meu remédio com o chá; Estou tomando meus remédios
no horário; Estou melhor do cansaço; Parei de fumar meu cigarro;
Minha filha me ensinou muito de remédio; Tô evitando tomar leite com os
remédios; Estou ciente do uso correto de medicamentos; Parei de fumar
meu cigarro; Não fico mais muito tempo sentada; Evito comer muito sal;
Aprendi a comer mais fruta; Tô tomando nos horários; Passei a estudar;
Quando vou tomar o comprimido bebo com um copo cheio d’água;
Aprendi a mastigar mais os alimentos; Não esqueço o remédio; Estou
tentando parar de fumar; Faço exercícios; Faço uso correto dos
medicamentos; Estou de dieta; Evito tomar muito remédio; Não misturo
mais os comprimidos; Parei de comprar Sazon® aqui pra casa; Estou
passando todo mês no posto de saúde; Tô cuidando mais do meu marido;
Agora só tomo chá de alho
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Fonte: Própria

Dividimos as respostas em categorias: Categoria 1: Os que relatam as mudanças
na qualidade de vida e saúde, e Categoria 2: Os que relatam que não perceberam
mudanças após o familiar iniciar o curso de Enfermagem.
Na categoria 1, encontramos nas respostas, “Faço o uso correto de
medicamentos”, “Agora faço minhas refeições e espero meia hora para tomar o
remédio”, “Quando vou tomar o comprimido bebo com um copo cheio d’água”.
Percebemos também mudança quanto ao uso correto de medicamentos: “Não esqueço o
remédio”, ou seja, a periodicidade correta do uso. Outro ponto observado foram as
mudanças em hábitos de vida: “Parei de comprar sazon® aqui pra casa”, “Estou
tentando parar de fumar”, “Faço exercícios”.
Na categoria 2, encontramos respostas relacionadas aos participantes que não
relataram mudanças, a saber: “Nenhuma mudança”, “Prefiro não opinar”.
Encontramos assim que o curso de Graduação em Enfermagem tem papel
fundamental ao ensinar aos alunos o disseminar das informações e saberes.
Historicamente, o direcionamento do que se buscou ensinar nas escolas de enfermagem
foi pautado em conformidades às exigências do mercado, MENDES (1996). Essa
mudança não foi suficiente para dar à enfermagem soluções para a superação de déficits
nos ajustes dos currículos atrelados a formação em educação e saúde. Constitui-se
assim, uma enfermagem atrelada aos ensejos das políticas centrais, seja para a saúde ou
para a educação, numa postura de aceitação passiva fragmentando todo o processo.
Corroborando com esta ideia, Saupe (2000) discorre que apesar das iniciativas de
discussão e construção do projeto político-pedagógico para a enfermagem estarem
ocorrendo há mais de duas décadas, ainda hoje enfrentam políticas econômicas, de
ensino e de saúde nem sempre favoráveis aos processos de transformação nos serviços
de saúde e na enfermagem.
Ao direcionar o olhar para o curso de enfermagem estudado, a partir da sua
grade curricular, as disciplinas que abrem leque de discussão a respeito da educação em
saúde são: História da Enfermagem, Psicologia Aplicada a Saúde, Saúde e
Comunicação, Meio ambiente e saúde, Epidemiologia, Saúde Coletiva, Estágio
Supervisionado. No restante do curso, as disciplinas consideradas específicas em
enfermagem não apresentam relações que produzam discussão deste contexto. Esta
informação é vital para sustentar a defesa da inclusão dos conteúdos de educação em
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saúde nos componentes curriculares semiprofissionalizantes e profissionalizantes do
curso. Desta maneira, as transformações serão visíveis aos olhos dos futuros
profissionais, bem como dos seus professores e mais ainda das comunidades que
receberão serviços de enfermagem melhor qualificados com o olhar voltado às ações
educativas.

5.3 Desmistificando Medicamentos – O Blog: Ferramenta para construção de
plano de gestão voltado ao uso correto de medicamentos.

Ao Enfermeiro compete em sua formação adquirir conhecimentos que possam
ser utilizados em vários setores. De maneira geral os cursos de enfermagem capacitam o
profissional a atuar na gestão, a exemplo de coordenação geral de hospitais e unidades
de saúde. A vantagem de ter na sua formação o aprendizado dos ambientes de gestão
proporciona um olhar específico acerca das necessidades inerentes aos processos de
saúde/doença, bem como sobre as condições de execução dos diversos tratamentos.
Considerando o estudo aqui desenvolvido, foi possível perceber que muitos planos de
gestão não são aplicados a contento e outros tantos sequer saem do papel. Desta forma,
é imprescindível que sejam buscadas ferramentas, inclusive tecnológicas, que permitam
formar um quadro real das necessidades para só então induzir a construção de planos de
gestão realmente exequíveis.
A partir deste entendimento buscou-se construir um ambiente capaz de captar as
demandas da comunidade em relação ao uso de medicamentos para subsidiar um futuro
plano de gestão de uso de medicamentos. Ao investigarmos qual seria a possível
ferramenta a ser utilizada, concluímos que um blog seria capaz de atingir este objetivo
inicial de maneira abrangente. Em um ambiente virtual, no qual informações a respeito
do uso de medicamentos serão apresentadas a comunidade em linguagem apropriada
esta mesma população estará conectada ao sistema com a possibilidade de enviar suas
dúvidas para receber respostas de profissionais capacitados. Esta construção permitirá a
a inserção dos usuários de medicamentos no processo de educação em saúde. O blog
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favorece a troca de informações a respeito do uso correto de medicamentos, levando ao
melhor uso dos fármacos e, portanto, a melhores resultados terapêuticos. Este é um
recurso rico, abrangente e interativo e não deixa de funcionar enquanto rede social. No
contexto educacional, essas tecnologias estão sendo cada vez mais utilizadas, criando
oportunidades para mudanças nas relações de ensino e aprendizagem, mais
personalizadas, sociais e flexíveis (VALENTE, 2007), o que pode ser utilizado
plenamente nas diversas áreas do conhecimento, a exemplo da saúde.

Etapa 01: Processo de criação

Ao pensar no processo de criação do blog, percebeu-se a importância de um
título capaz de ser impactante e convidativo a leitura e as trocas de informações e
experiências. Assim utilizou-se o nome: Desmistificando medicamentos para compor o
título do blog, conforme Figura 1.

Figura 1: Primeira versão da página inicial do blog, UNEB-VII, 2015.
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Etapa 02: Aperfeiçoamento das ideias.

Logo em seguida, as ideias foram surgindo e o texto inicial de informação foi
elaborado para assim levar aos visitantes uma noção do que será discutido no decorrer
da navegação, como pode ser visto na Figura 2.

Figura 2: Vista da página inicial do blog com as primeiras informações sobre
medicamentos, UNEB-VII, 2015.
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Etapa 03: Construção de arte gráfica

As ferramentas tecnológicas conseguem estimular a curiosidade, desta forma o
blog passou por melhorias a partir da inserção de fotos e figuras ilustrativas para tornar
a navegação algo atrativo e prazeroso (Figuras 3 e 4).

Figura 3: Vista da página inicial do blog após inserção de fotografia e mudança
de cores, UNEB-VII, 2015.
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Figura 4: Vista provisória da página inicial do blog Desmistificando
Medicamentos, UNEB-VII, 2015.
Com base em todos os resultados obtidos e na discussão produzida, o estudo
revelou mudanças sobre a forma de enxergar o processo saúde/doença e uso correto de
medicamentos. Percebemos como a graduação em Enfermagem pode atingir de forma
educativa os familiares dos acadêmicos. Entendemos desta forma que o aprendizado do
acadêmico adquirido ao longo da graduação reflete de forma positiva no sentido da
disseminação do conhecimento que é transmitido principalmente a partir de ações de
Educação em saúde.
O impacto destes resultados e da construção de um blog capaz de realizar o
levantamento das principais demandas da comunidade no que se refere ao uso de
medicamentos é um passo importante para que futuras ações de gestão em educação e
saúde passem a fazer parte do cotidiano das prefeituras municipais propiciando
melhores resultados nos tratamentos realizados.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos neste estudo é possível concluir que:

1. Os familiares dos acadêmicos de enfermagem, em sua maioria, são usuários
de medicamentos de forma contínua para diversas doenças crônicas e de
maneira esporádica para o tratamento sintomático.

2. A entrada dos estudantes no curso de enfermagem demarca o aumento do
conhecimento sobre utilização medicamentosa por seus familiares.

3. O grau de conhecimento dos familiares de acadêmicos de enfermagem sobre
utilização de medicamentos aumenta a medida em que cresce seu próprio
grau de escolaridade.
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4. O uso de medicamentos de maneira racional pelos estudados se torna visível
a partir do discurso mais elaborado que apresentam a medida que o
graduando avançava no curso.

5. O curso de enfermagem estudado não apresenta de maneira satisfatória
componentes curriculares que abordem a relação educação em saúde.

6. São necessárias ações no sentido da inclusão da relação educação em saúde
de maneira transversal nos cursos de saúde, especificamente enfermagem,
desde

os

componentes

curriculares

semiprofissionalizantes

até

os

profissionalizantes.

7. A construção de um blog apresenta-se como ferramenta fundamental para
subsidiar o desenvolvimento de um plano de gestão a ser executado pelos
municípios para a educação da população quanto ao uso correto de
medicamentos.
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APENDICE - QUESTIONÁRIO
Entrevista para os familiares dos acadêmicos de enfermagem.

Questionário
Pedimos gentilmente que você preencha o questionário com fidedignidade.
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1. Sexo:

2. Idade:

( ) Masculino

_________ Anos completos.

( ) Feminino
3. Estado Civil:

4. Naturalidade:

( ) Solteiro(a)

( ) Brasileiro(a)

( ) Casado(a)

(

(

)

Separado(a)

/

)

Estrangeiro(a)

naturalizado(a)

Divorciado(a)
( ) Viúvo(a)

Qual

( ) Vivo com companheira

país?__________________

( ) Vivo com companheiro

4.

Estado

de

origem:

_____

e

Município

de

origem:

______________________________________

5. Em seu município de origem você morava na região:
( ) Urbana (cidade)
( ) Rural (fazenda, sítio, chácara, aldeia, vila agrícola, etc.)

6. Município em que mora hoje: _________________________

7. Em que localidade da cidade seu domicílio se encontra?
( ) Bairro na periferia da cidade
( ) Bairro na região central da cidade
( ) Condomínio residencial fechado
( ) Conjunto habitacional (CDHU, COHAB, Cingapura, BNH, etc.)
( ) Favela / Cortiço
( ) Região rural (chácara, sítio, fazenda, aldeia, etc.)
( ) Outro: ____________

8. Com quem você mora? (múltipla escolha)
( ) Pais
( ) Cônjuge
( ) Companheiro (a)
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( ) Filhos
( ) Sogros
( ) Parentes
( ) Amigos
( ) Empregados domésticos
( ) Outros
( ) (ou) Sozinho (a)

9. Quantos irmãos e meio-irmãos
nascidos vivos você teve no total?

10. Quantos filhos nascidos vivos
você teve no total?

( ) Nenhum

( ) Nenhum

( ) Um

( ) Um

( ) Dois

( ) Dois

( ) Três

( ) Três

( ) Quatro

( ) Quatro

( ) Cinco

( ) Cinco

( ) Mais. Quantos ao todo?

( ) Mais. Quantos ao todo?

____

____
( ) Não sei.

( ) Não sei

11. Atualmente você:
( ) Apenas estuda
( ) Trabalha e estuda
( ) Apenas trabalha
( ) Está desempregado (a)
( ) Está de licença ou incapacitado de estudar / trabalhar
( ) Está aposentado (a)
( ) Não trabalha nem estuda

12. Qual é o seu trabalho ou ocupação principal? _____________________

13. No seu trabalho principal, você é:
( ) Empregado assalariado (exceto empregado doméstico)
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( ) Empregado doméstico mensalista ou diarista
( ) Empregado que ganha por produção (comissão)
( ) Estagiário remunerado
( ) Bolsista
( ) Trabalha por conta própria, é autônomo
( ) É dono de negócio, empregador
( ) Trabalha em negócio familiar sem remuneração
(

) Presta serviço militar obrigatório, assistencial ou religioso com

alguma remuneração.
( ) Não trabalho.

14. Qual é a sua renda familiar mensal?
( ) Menos de 1 salário mínimo (até R$350)
( ) De um a dois salários mínimos (entre R$351 e R$700)
( ) De dois a cinco salários mínimos (entre R$701 e R$1.750)
( ) De cinco a dez salários mínimos (entre R$1.751 e R$3.500)
( ) De dez a quinze salários mínimos (entre R$3.501 e R$5.250)
( ) De quinze a vinte salários mínimos (entre R$5.251 e R$7.000)
( ) De vinte a quarenta salários mínimos (entre R$7.001 e R$14.000)
( ) De quarenta a sessenta salários mínimos (entre R$14.001 e R$28.000)
( ) Mais de sessenta salários mínimos (acima de R$28.000)
( ) Prefiro não declarar

15. Qual a sua participação na vida econômica do grupo familiar?
( ) Não trabalho e sou sustentado por minha família ou outras pessoas
( ) Trabalho e sou sustentado parcialmente por minha família ou outras
pessoas
( ) Trabalho e sou responsável apenas por meu próprio sustento
( ) Trabalho, sou responsável por meu próprio sustento e ainda contribuo
parcialmente para o sustento da família
( ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família
( ) Outra situação
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16. Quantas pessoas (contando com
você) contribuem com renda da sua
família?
( ) Uma
( ) Duas
( ) Três
( ) Quatro
( ) Cinco
( ) Seis
( ) Sete
( ) Oito
( ) Nove
( ) Dez
( ) Mais. Quantas? ____

17. No seu domicílio há (quantos?):
( ) Aparelho de Som? ___
( ) Televisão? ___
( ) DVD? ___
( ) Geladeira? ___
( ) Freezer independente? ___
( ) Máquina de lavar roupa? ___
( ) Computador (micro, laptop ou notebook)? ___
( ) Telefone fixo? ___
( ) Telefone celular? ___
( ) TV por assinatura? ___
( ) Automóvel? ___
( ) Motocicleta? ___

18. Você e/ou sua família tem convênio com plano de saúde (médico ou
odontológico)?
( ) Sim
( ) Não
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19. Qual o seu grau máximo de escolaridade?
( ) Ensino fundamental incompleto
( ) Ensino fundamental completo
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino médio completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo
( ) Especialização
( ) Mestrado
( ) Doutorado
( ) Pós-Doutorado

20. Qual o grau máximo de
escolaridade do seu pai?

21. Qual o grau máximo de
escolaridade da sua mãe?

( ) Ensino fundamental incompleto

( ) Ensino fundamental incompleto

( ) Ensino fundamental completo

( ) Ensino fundamental completo

( ) Ensino médio incompleto

( ) Ensino médio incompleto

( ) Ensino médio completo

( ) Ensino médio completo

( ) Ensino superior incompleto

( ) Ensino superior incompleto

( ) Ensino superior completo

( ) Ensino superior completo

( ) Especialização

( ) Especialização

( ) Mestrado

( ) Mestrado

( ) Doutorado

( ) Doutorado

( ) Pós-Doutorado

( ) Pós-Doutorado

( ) Desconheço

( ) Desconheço

22. Você participa de alguma destas atividades? (múltipla escolha)
( ) Capoeira, judô, karatê ou outras lutas
( ) Futebol, vôlei, basquete, natação ou outros esportes
( ) Atividades artísticas ou culturais (artes cênicas, dança, atividades circenses,
artes musicais, literatura, artesanato, artes visuais, etc.)
( ) Outra atividade recreativa. Qual? ___________________
( ) Não participo.
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23. Você participa de alguma entidade ou associação? (múltipla escolha)
( ) Associação de bairro ou de moradores
( ) Associação ou movimento ligado à luta de minorias (assinalar):
( ) Negros
( ) Mulheres
( ) Homossexuais
( ) Meninos de rua
( ) Outra. Qual? ________________________
( ) Associação pastoral ou eclesial
( ) Associação de pais e mestres
( ) Sindicato de trabalhadores ou patronal
( ) Partido ou associação política
( ) Organização não governamental
( ) Time de futebol ou clube esportivo
( ) Escola de samba
( ) Grupo de dança, música ou teatro
( ) Atividades de (assinalar):
( ) Igrejas católicas
( ) Igrejas evangélicas
( ) Cultos afro-brasileiros (umbanda, candomblé)
( ) Centros espíritas kardecistas
( ) Outro grupo religioso. Qual?_______________
(

)

Outros

tipos

de

associações

ou

entidades.

Quais?

_______________________
( ) Não participo.

24. Qual meio de informação você tem acesso?
( ) Jornais
( ) Revistas
( )Televisão
( ) Internet
( ) Livros
( )Rádio
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25. Quantos livros em média você costuma ler por ano?
( ) Nenhum

( ) De 11 a 15 livros

( ) Um livro

( ) De 16 a 20 livros

( ) De 2 a 5 livros

( ) De 21 a 30 livros

( ) De 6 a 10 livros

( ) Mais do que 30 livros

26. Em relação à cor da pele, você
se considera?
( ) Branco
( ) Pardo
( ) Negro
( ) Amarelo (oriental)
( ) Vermelho (indígena)
( ) Prefiro não declarar
( ) Sim, contra índios

27. Você já fez algum tipo de tratamento com psicólogo, psiquiatra e/ou
psicanalista?
( ) Sim, apenas terapia
( ) Sim, apenas tomei medicação
( ) Sim, fiz terapia e tomei medicação
( ) Não
( ) Prefiro não declarar

28. Alguém na sua família é estudante de enfermagem?
( )Sim
( )Não

29. Qual o seu grau de parentesco
( )Filho
( )Irmão
( )Neto
( )Sobrinho
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Outro

30.O que você entende por medicamentos?

31.Faz uso de medicamentos?
( )sim
( )não

32.Como iniciou o uso?
( )Por ouvir falar
( )Por prescrição médica
( )Pelo vizinho
( )Pelo seu familiar que cursa enfermagem
( )Outro

33. Qual a dose?
( ) Única
( ) Duas vezes ao dia
( ) Três vezes ao dia
( ) Quatro vezes ao dia
( ) Outra
34.Tempo de uso?
( ) 01 dia
( ) 02 dias
( ) 03 dias
( ) 04 dias
( ) 05 dias
( ) 06 dias
( ) 07 dias
( ) 08 dias
( ) Outro

35. Forma de uso?
( ) Uso contínuo
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( ) Uso ocasionalmente
( ) Usa contínuo depois interrompe e volta a usar

36. Mudou a prescrição por conta própria?
( ) sim
( ) não
( ) alguém sugeriu?

37.Qual o motivo da mudança?

38.Usa o medicamento com alimentos?
( ) Sempre
( ) Ocasionalmente
( ) Quase nunca
( ) Nunca

39.Alguma mudança na forma de usar após seu parente cursar enfermagem?
( ) Sim
( ) Não
Se sim o que mudou?
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO

Universidade do Estado da Bahia- UNEB
Departamento de Educação- Campus I
Mestrado profissional em Gestão e Tecnologias aplicadas a
Educação/GESTEC

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Em conformidade com a Res. 466/2012 CONEP/CNS/MS
TÍTULO: “Influência da formação em enfermagem sobre a utilização de
medicamentos pelos familiares dos acadêmicos”
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Você está sendo convidado (a) a participar voluntariamente de um estudo que irá
investigar o grau de conhecimento sobre medicamentos após seu parente iniciar uma
graduação na área de saúde. Antes de concordar em participar desta pesquisa é
importante que você leia este documento.

Eu, ______________________________________________, fui procurado (a)
pelo (a) Pesquisador(a) _________________________________sobre o Projeto de
pesquisa com o título acima citado, orientado pelo Professor Titular de Farmacologia da
Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Dr. Fernando Luís de Queiroz Carvalho.
Os critérios de inclusão deste estudo são:
Os familiares dos acadêmicos de enfermagem da UNEB campus VII,
devidamente matriculados, do primeiro ao oitavo semestre, que aceitarem participar da
pesquisa.
Os critérios de exclusão deste estudo são:
Os familiares dos acadêmicos que trancaram ou abandonaram o curso.
Não ser participante do projeto.
Você estará contribuindo para o diagnóstico do impacto da graduação em
enfermagem na vida dos seus familiares, permitindo benefícios para diversas pessoas
hoje e no futuro. Sua autonomia estará garantida, portanto você poderá deixar esse
estudo a qualquer momento, caso decida, sem qualquer prejuízo de qualquer natureza.
Os investigadores não estarão sendo remunerados para a realização desse estudo, assim
como a sua participação não renderá qualquer benefício financeiro. Todos os dados
obtidos serão mantidos no mais absoluto sigilo e não haverá hipótese de identificação
dos sujeitos da pesquisa em qualquer etapa deste projeto, pois utilizaremos números
para cada participante. Não existe qualquer risco na sua participação, como visto apenas
benefícios para o entendimento do saber universitário e assim aumentando o
conhecimento científico para a área da saúde. Declaro que minha participação no estudo
é voluntária e que estarei contribuindo para o melhor entendimento da relação
Universidade e família. Estou esclarecido de que minha recusa em participar do estudo
ou a minha desistência não afetará a minha relação com o pesquisador e/ou a instituição
de ensino do seu parente.
Qualquer dúvida ou complicação que me ocorra no transcurso deste
Estudo, poderei contatar com o Dr. Fernando Luís de Queiroz Carvalho (7188236191 ou 3117-2289).
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Como tenho dificuldade para ler([ ]sim ou [ ]não), o escrito acima, atesto
também que o Pesquisador______________________ quando da leitura pausada desse
documento, esclareceu todas as minhas dúvidas e, desta forma, concordo em participar
do estudo, colocando abaixo a impressão do meu dedo polegar.
________________________________________
Assinatura do participante ou representante legal

___/___/___
Data

_______________________________________
Assinatura do Orientador

___/___/___
Data

_______________________________________
Assinatura do Pesquisador (orientando)

___/___/___
Data

_______________________________________
Testemunha

___/___/___
Data

_______________________________________
Testemunha

___/___/___
Data
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ANEXO B
PARECER CONSBUSTANCIADO DO CEP/UNEB

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DA BAHIA - UNEB
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: Influência da formação em enfermagem sobre a utilização de
medicamentos pelos familiares dos acadêmicos.
Pesquisador: Fernando Luís de Queiroz Carvalho
Área Temática:
Versão:
CAAE: 30303414.6.0000.0057
Instituição Proponente: Universidade do Estado da Bahia
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número
do
Parecer: 668.096
Data da Relatoria:
30/04/2014
Apresentação do Projeto:
O protocolo de pesquisa Influência da formação em enfermagem sobre a utilização de
medicamentos pelos familiares dos acadêmicos trata se de um projeto de pesquisa
vinculado ao mestrado profissional gestão e tecnologias aplicadas a educação o qual
pretende se estudar a influência da formação em enfermagem sobre o uso de
medicamentos pelos familiares dos acadêmicos por meio da realização de um estudo
descritivo, transversal, de caráter exploratório, com abordagem quali-quantitativa na
qual serão entrevistados 60 participantes.
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Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Estudar a influência da formação em enfermagem sobre o uso de medicamentos pelos
familiares dos acadêmicos.
Objetivo Secundário:
1.

Caracterizar o uso de medicamentos pelos familiares dos acadêmicos de
enfermagem;

2.

Verificar o impacto da formação em enfermagem sobre o uso de medicamentos ao
longo da graduação;

3.

Detectar o grau do conhecimento dos familiares dos acadêmicos sobre

medicamentos após o ingresso na universidade
4.

Propor um modelo de gestão do uso de medicamentos voltado para a população

estudada
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
A execução da proposta poderá ter como benefícios a ampliação do conhecimento sobre
automedicação e as possíveis influências educativas que podem produzir melhorias na
utilização correta dos medicamentos quando da presença de um familiar que detém
formação na área de saúde.
Como risco ao participante: consideramos após a análise que em virtude das perguntas
previstas no instrumento de coleta de dados o participante poderá se sentir
desconfortável.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
Pesquisa relevante e exequível.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
As declarações apresentadas são condizentes com as Resoluções que norteiam a
pesquisa

envolvendo

seres

humanos.

Os

pesquisadores

envolvidos

com

o

desenvolvimento do projeto apresentam declarações de compromisso com o
desenvolvimento do projeto em consonância com a Resolução 466/12 CNS/MS, bem
como com o compromisso com a confidencialidade dos sujeitos da pesquisa e a
autorização da instituição proponente.
O TCLE apresentado possui uma linguagem clara e acessível aos sujeitos da pesquisa e
atende ao disposto na resolução 466/12 CNS/MS contendo todas as informações
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necessárias ao esclarecimento do participante sobre a pesquisa bem como os contatos
para a retirada de dúvidas sobre o processo

Recomendações:
Recomendamos ao pesquisador atenção aos prazos de encaminhamento dos relatórios
parcial e/ou final.
Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador responsável
deverá enviar ao CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial anualmente a
contar da data de aprovação do projeto.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Após a análise consideramos que o projeto encontra se aprovado para a execução uma
vez que atende ao disposto nas resoluções que norteiam a pesquisa envolvendo seres
humanos não havendo pendências ou inadequações a serem revistas
Situação do Parecer: Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP: Não

Considerações Finais a critério do CEP: Após a análise com vista à Resolução 466/12
CNS/MS o CEP/UNEB considera o projeto como APROVADO para execução, tendo
em vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua aplicação e
representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo respeitado os princípios da
autonomia dos sujeitos da pesquisa, da beneficência, não maleficência, justiça e
equidade. Informamos que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador
responsável deverá enviar ao CEP- UNEB o relatório de atividades final e/ou parcial
anualmente a contar da data de aprovação do projeto. SALVADOR, 30 de Maio de 2014

Assinado por:
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Andrea Cristina Mariano
( Coordenador )
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