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RESUMO 

A presente dissertação teve como objetivo principal confirmar, ou não, que a alfabetização 

influencia na vulnerabilidade em saúde, avaliada por meio da literacia em saúde, da 

compreensão de rótulos e da consciência de risco. À priori foi realizada revisão da literatura 

sobre vulnerabilidade de consumidores analfabetos, baixa literacia, literacia em saúde, 

compreensão de rótulos e consciência de risco. Dado que a baixa literacia em saúde, a baixa 

compreensão de rótulos e a baixa consciência de risco materializam-se como indicadores de 

vulnerabilidade em saúde por parte do consumidor, foram aplicados três formulários, um para 

cada construto. A amostra foi composta por 188 consumidores de medicamentos OTCs, 

divididosem dois grupos simétricos: 94 pouco alfabetizados (50%) e 94 estudantes 

universitários ou que já haviam concluído o ensino superior (50%). A amostra foi dividida em 

três faixas etárias (25-29, 30-34, 35-59). Para que fossem estimados os escores de proficiência 

para cada consumidor em cada construto, bem como para a avaliação das características 

psicométricas dos instrumentos, foi utilizada a técnica de Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

Após a estimação, cada um desses três escores foi utilizado como variável dependente nas três 

análises de variância de dois critérios (ANOVA 2-way). Os resultados apresentados indicam 

que, nos construtos literacia em saúde e compreensão de rótulos, os consumidores pouco 

alfabetizados apresentaram escores médios significativamente inferiores ao apresentado por 

consumidores universitários/graduados, sendo que essa relação de vulnerabilidade é 

intensificada na faixa etária de 35 a 59 anos, no construto compreensão de rótulos. Além 

disso, verificou-se que, dentre os construtos analisados, o que recebeu maior impacto do (an) 

alfabetismo foi a literacia em saúde, seguido da compreensão de rótulos. Com relação ao uso 

da TRI, pode-se observar que esta se apresentou como uma boa opção metodológica quando 

se tem por objetivo estimar os traços latentes acima mencionados: literacia em saúde, 

compreensão de rótulos e consciência de risco.Como principais contribuições práticas da 

pesquisa, pode-se sugerir que:a necessidade de as instruções de dosagem serem mais claras, o 

limite máximo de comprimidos a serem tomados por dia precisa ser apresentado; e a 

linguagem apresentada nos rótulos deve ser simples e clara, facilitando a compreensão por 

parte dos consumidores pouco alfabetizados. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade; Consumidores pouco alfabetizados; Teoria de Resposta ao 

Item. 



ABSTRACT 

This dissertation aimed to confirm, or not, that literacy influences the health vulnerability 

assessed by health literacy, understanding labels and risk awareness. A literature review of 

illiterate consumers vulnerability, low literacy, health literacy, understanding labels and risk 

awareness was performed beforehand. As low literacy in health, poor understanding of labels 

and low risk awareness are summarized as consumer health vulnerability indicators, three 

forms were applied, one for each construct. The sample consisted of 188 consumers of OTCs 

drugs, divided into two symmetrical groups: 94 illiterate adults (50%) and 94 undergraduate 

or graduate students (50%). The sample was divided into three age groups (25-29, 30-34, 35-

59). In order to estimate proficiency scores in each construct for each consumer, and also to 

evaluate the psychometric characteristics of the instruments, an Item Response Theory (IRT) 

was used. After the estimation was done, each of these three scores was used as a dependent 

variable in the three analyses of variance of two-criteria (2-way ANOVA). The results indicate 

that, in the constructs: literacy in health and understanding labels, illiterate consumers had 

significantly lower average scores than those shown by undergraduate/graduates consumers, 

and this vulnerability ratio is intensified in the age group 35-59 years construct in 

understanding labels. Furthermore, it was found that among the analyzed constructs, the one 

that received the greatest impact from (Il)literacy was health literacy, followed by 

understanding labels. Regarding the use of IRT it can be stated that this was perceived as a 

good methodological choice when the aim is to estimate the latent traits mentioned above: 

health literacy, understanding labels and risk awareness. The following suggestions can be 

seen as the main practical contributions of this research: dosage instructions need to be 

clearer, the maximum number of tablets to be taken per day has to be shown more clearly; and 

the language displayed on labels should be simple and clear, facilitating the understanding by 

illiterate consumers. 

Keywords: Vulnerability; Illiterate Consumers; Item Response Theory. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

O Marketing, enquanto função organizacional, tem como objetivo criar, comunicar e 

entregar valor aos seus clientes, beneficiando também todos os demais stakeholders (AMA, 

2013). Neste aspecto, o Marketing das indústrias farmacêuticas tem implantado cada vez mais 

ações estratégicas para que o consumo de medicamentos seja elevado (NASCIMENTO, 

2007), no entanto, não é tão evidente que esforços equivalentes são direcionados ao 

beneficiamento de todos os stakeholders, principalmente no que envolve a entrega de valor 

para os seus clientes. 

Com o importante incremento da expectativa de vida da população, adicionada à 

continuada melhoria dos indicadores socioeconômicos, o consumo de medicamentos sem 

prescrição tem crescido de forma importante nos últimos anos (ARRAIS et al., 1997), 

registrando, no Brasil, alta de 9%, no ano de 2015 com relação ao ano de 2014, segundo a 

Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias – ABRAFARMA (ABRAFARMA, 

2016).Adicionalmente, 54,4% da população possui o hábito de transportar medicamentos na 

bolsa ou na carteira (ICTQ, 2014b). 

Nesse contexto, os indivíduos são convidados a desempenharem novos papéis na 

busca de informações, compreendendo direitos e responsabilidades, e a exercerem 

importantes decisões de saúde para si e para os outros, sobretudo relacionadas à 

automedicação (NIELSEN-BOHLMAN; PANZER; KINDIG, 2004). 

A automedicação é caracterizada pelo ato de um doente, ou de seu responsável, por 

iniciativa própria, obter/produzir e utilizar um produto na esperança de que esse lhe propicie 

benefícios no tratamento de doenças ou alivie os sintomas causados por elas (PAULO; 

ZANINE, 1988). Segundo Loyola Filho et al. (2002) e Jesus, Yoshida e Freitas (2013), 

fatores econômicos, políticos, sociais e culturais têm contribuído para a propagação da 

automedicação no mundo, fazendo com que esta se torne, cada vez mais, um sério problema 

de saúde pública. 

Indicação de terceiros, falta de tempo, recorrência de um problema tratado 

anteriormente pelo médico, pressa em aliviara dor, demora no atendimento, facilidade de 

acesso, economia de tempo e posse de conhecimentos científicos suficientes, também foram 

apontados como fatores que levam à automedicação(MARTINEZ; GOULART; LAZARINI, 

2014). Além desses, a propaganda na televisão e nos jornais, as restrições financeiras 

(KAUSHAL et al., 2012), as campanhas publicitárias persuasivas e, em alguns casos, a 
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precariedade dos serviços de saúde interferem significativamente na hora de se adotar a 

automedicação(JESUS; YOSHIDA; FREITAS, 2013).Especificamente no Brasil, a herança 

cultural e a falta de acesso aos médicos são dois prováveis fatores que contribuem para o 

aumento nas taxas de automedicação (JESUS; SILVA, 2012). 

Consubstanciado a esses fatores, o advento dos medicamentos over the counter 

(OTCs) – termo que significa venda em balcão sem receita médica - fomentou ainda mais o 

hábito de automedicação de consumidores sem o devido aconselhamento médico. No Brasil, 

segundo pesquisa realizada em 2014 pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para 

Farmacêuticos (ICTQ), 43% dos brasileiros sequer procuram o farmacêutico quando decidem 

comprar um OTC, seguindo diretamente até a gôndola e escolhendo o medicamento por conta 

própria (ICTQ, 2014) 

Neste aspecto, observa-se que alguns consumidores desconsideram, invariavelmente, 

os riscos associados a esses medicamentos e, em casos mais extremos, dos iminentes riscos de 

ocorrência de overdoses (BENNIN; ROTHER, 2015). Sendo assim, ao contrário do senso 

comum, os medicamentos OTCs apresentam alto risco para a saúde dos consumidores caso 

não sejam utilizados de maneira correta (MELO; TEIXEIRA; MÂNICA, 2007).  

Assim, para que se tenha uma automedicação eficaz, é necessário que os consumidores 

reconheçam os sintomas, escolham o OTC apropriado, estejam cientes dos riscos que correm 

ao utilizar determinado OTC e que leiam e sigam as instruções presentes nos rótulos e nas 

bulas(CALAMUSA et al., 2012). Como muitos consumidores não recebem qualquer tipo de 

instrução de médicos e/ou de farmacêuticos, as instruções apresentadas no rótulo assumem 

maior importância(DAVIS et al., 2006a). Nesse aspecto, três conceitos emergem como 

relevantes: 

1- Literacia em saúde: refere-se à capacidade de o indivíduo obter, processar, 

interpretar e utilizar de forma eficaz as informações fundamentais em saúde e em serviços de 

saúde, substituindo o termo “educação para a saúde”, enquanto estratégia de capacitação em 

saúde (ALMEIDA, 2008). 

2- Compreensão de rótulos: remete à capacidade de o consumidor ler e interpretar as 

informações ali presentes e utilizar o medicamento de forma segura. Em outras palavras, 

refere-se à competência de seguir as instruções corretamente e de saber em que momento é 

necessário pedir ajuda a um profissional de saúde (CALAMUSA et al., 2012). 
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3- Consciência de risco: pode ser definida como a “habilidade de interpretar uma 

situação de potencial dano à saúde ou à vida da pessoa, ou de terceiros, baseada em 

experiências anteriores e sua extrapolação para um momento futuro, habilidade esta que varia 

de uma vaga opinião a uma firme convicção” (WIEDEMANN, 1993, p. 3). Logo, a 

consciência de risco trata de quanto o consumidor está ciente dos potenciais riscos e efeitos 

colaterais da utilização de medicamentos não prescritos pelo médico.  

Dado que a disponibilidade de recursos e o acesso à informação e aos serviços fazem 

com que a vulnerabilidade seja acentuada ou diminuída (WISNER, 1998), entende-se que a 

baixa literacia em saúde, a baixa compreensão de rótulos e a baixa consciência de risco 

materializam-se como indicadores de vulnerabilidade em saúde por parte do consumidor. 

Como a automedicação demanda conhecimentos relativos, competências e habilidades 

dos consumidores, sobretudo relacionadas à compreensão de leitura, torna-se preponderante a 

existência de razoável capacidade de coleta, de processamento e de compreensão por parte do 

consumidor da mensagem escrita. Por outro lado, parte relevante da população 

economicamente ativa brasileira apresenta limitações importantes no âmbito da literacia. 

Logo, é imprescindível que as informações prestadas a esses consumidores sejam claras e, 

sobretudo, compreensíveis, de forma que eles possam fazer uso adequado e seguro desse tipo 

de medicamento. 

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) divulgados 

em 2013, aproximadamente, 8,7% (em torno de 13 milhões de pessoas) da população 

brasileira era considerada analfabeta no ano de 2012(PNAD, 2013), ocupando o Brasil, 

segundo o 11° Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o 8º lugar em um 

ranking de países com maior número de analfabetos (G1, 2014). Nesse aspecto, investigar a 

literacia em saúde e em medicamentos dos consumidores pouco alfabetizados que utilizam 

medicamentos OTCs mostra-se bastante oportuno nessa conjuntura. 

A idade também interfere na literacia em saúde e na consciência de risco. Calamusa et 

al. (2012) notaram que os maiores níveis de literacia em saúde e consciência de risco são 

alcançados em consumidores que se encontram no intervalo de faixa etária de 25 anos a 59 

anos de idade. Lo, Sharif e Ozuah (2016) notaram que consumidores mais jovens 

apresentaram maiores riscos de cometer erros no cálculo das dosagens de medicamentos. 

Observa-se também que os adultos mais velhos apresentam pior recordação da prescrição e 

pior compreensão das informações (MORRELL; PARK; POON, 1989). Nesse aspecto, torna-
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se relevante testar a influência da idade nos construtos literacia em saúde, consciência de risco 

e compreensão de rótulos. 

Nielsen-Bohlman, Panzer e Kindig (2004) verificaram que mais de 300 estudos 

indicaram que as informações relacionadas à saúde não podem ser totalmente compreendidas 

por boa parte das pessoas a quem são direcionadas, sugerindo que os desenvolvedores da 

informação desconhecem o nível de literacia em saúde dos seus destinatários. Davis et al. 

(2006a)constataram, em estudo realizado com 395 adultos com vários níveis de alfabetização, 

que somente 34,7% deles realmente compreendiam o que estava escrito e a maneira como 

deveriam tomar os medicamentos. 

Sendo assim, percebe-se que adultos com baixo nível de alfabetização têm menor 

capacidade de identificar e de gerir os seus medicamentos (KRIPALANI et al., 2006), além de 

possuírem dificuldades em compreender rótulos e outras instruções sobre o uso de 

medicamentos (KRIPALANI et al., 2007). 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Qual o impacto da alfabetização na vulnerabilidade em saúde com relação ao uso de 

medicamentos OTCs? 

 

1.2OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo final 

Entendendo a vulnerabilidade em saúde como eventuais riscos que o consumidor corre 

ao ingerir OTCs, objetiva-se confirmar, ou não, que a alfabetização influencia nessa 

vulnerabilidade, avaliada por meio da literacia em saúde, da compreensão de rótulos e da 

consciência de risco. 

 

1.2.2 Objetivos intermediários 

Para que o objetivo final deste estudo fosse atingido, os seguintes objetivos 

intermediários foram propostos: 

1. Mensurar a literacia em saúde dos consumidores de medicamentos OTCs; 

2. Mensurar a compreensão de rótulos de medicamentos por parte de 

consumidores de medicamentos OTCs; 

3. Mensurar a consciência de risco dos consumidores de medicamentos OTCs; 
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4. Confrontar a literacia em saúde de consumidores estudantes 

universitários/graduados frente a consumidores pouco alfabetizados; 

5. Confrontar a compreensão de rótulos de medicamentos de consumidores 

estudantes universitários/graduados frente a consumidores pouco alfabetizados. 

6. Confrontar a consciência de risco de consumidores estudantes 

universitários/graduados frente a consumidores pouco alfabetizados; 

1.2.3 Objetivos secundários 

1. Verificar, dentre os três construtos literacia em saúde, compreensão de rótulos 

e consciência de risco, qual recebe maior impacto do analfabetismo; 

2. Verificar o impacto da idade em cada um dos construtos; 

3. Verificar a interação entre idade e alfabetismo na relação com cada um dos 

construtos. 

 

1.3 HIPÓTESES 

Calamusa et al. (2012)verificaram a existência de baixa compreensão do vocabulário 

dos rótulos e baixa capacidade para calcular as doses máximas diárias de medicamentos em 

consumidores com variados níveis de escolaridade. Nesse aspecto, foram formuladas as 

hipóteses 1 e 2: 

Hipótese 1: O nível de literacia em saúde dos universitários/graduados é maior do que 

o dos pouco alfabetizados. 

Hipótese 2: A compreensão de rótulos de medicamentos OTCs entre consumidores 

universitários/graduados é maior que a compreensão dos consumidores pouco alfabetizados. 

Dado que consumidores universitários tendem a apresentar maiores níveis de 

compreensão de rótulos e de nível de literacia (CALAMUSA et al., 2012), espera-se que esse 

comportamento reflita em maiores níveis de consciência de risco por parte desse público. 

Diante do exposto, emergiu a terceira hipótese de pesquisa: 

Hipótese 3: A consciência de risco entre os consumidores universitários/graduados é 

maior do que a consciência de risco dos consumidores pouco alfabetizados. 

 

1.3.1 Hipóteses secundárias 

Os consumidores pertencentes à faixa etária de 25a 59 anos apresentam índices 

melhores de conhecimento em saúde e de consciência de risco do que os grupos mais jovens e 

mais velhos (CALAMUSA et al., 2012). Neste sentido, foram formuladas as hipóteses, a 

seguir: 
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Hipótese 4: A idade influencia o nível de literacia em saúde  por parte de 

consumidores de medicamentos OTCs. 

Hipótese 5: A idade influencia a compreensão de rótulos de medicamentos OTCs. 

Hipótese 6: A idade influencia a consciência de risco por parte de consumidores de 

medicamentos OTCs. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO: TEÓRICA, GEOGRÁFICA, TEMPORAL 

1.4.1 Teórica 

Para a construção da revisão da literatura foram consultadas as seguintes bases: 

EBSCO, Elsevier, Science Direct, Scopus, Periódicos Capes, Elsevier. Foram utilizadas as 

palavras-chaves: consumption + low-literacy people + medication; consumption + low-

literacy people + Pharmaceutical Industry; consumo + medicamentos sem prescrição. O 

presente estudo teve como base os autores citados na bibliografia e na justificativa teórica, 

apresentada na sequência, em especial, nos estudos de Chertman (2011), que discorre sobre a 

vulnerabilidade de consumidores analfabetos; Kripalani et al. (2007), Senra (2012) e 

Carthery-Goulart et al. (2009), que evidenciam a literacia em saúde; Morris et al. (1998), 

Friedman, Romeo e Rinton (1997), Pires e Cavaco (2014), que realizaram estudos sobre baixa 

literacia e sobre rótulos de medicamentos; e Calamusa et al. (2012) e Morrel, Park e Poon 

(1989), que investigaram literacia em saúde, compreensão de rótulos e consciência de risco. 

 

1.4.2 Geográfica 

A pesquisa foi realizada com consumidores dos municípios de Petrolina (PE) e 

Juazeiro (BA), municípios com maiores populações dentre os municípios que compõem a 

Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento (Ride) do Polo Petrolina (PE) e 

Juazeiro (BA). 

 

1.4.3 Temporal 

As pesquisas de campo foram realizadas com consumidores de medicamentos OTCs 

na faixa etária de 25 a 59 anos, divididos em pouco alfabetizados (estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos com até quatro anos de escolaridade) e graduandos dos cursos de 

Administração e Contabilidade e a discentes de cursos de pós-graduação em gestão, durante 

no trimestre junho - agosto de 2016. 
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1.5 JUSTIFICATIVAS TEÓRICA, SOCIAL E PRÁTICA 

1.5.1 Teórica 

A despeito da relevância da temática, poucos estudos tiveram como objetivo avaliar a 

real compreensão dos consumidores no que diz respeito às instruções contidas nos rótulos, 

etiquetas e bulas dos medicamentos (DAVIS et al., 2006a). Em uma exceção, por exemplo, 

Kripalani et al. (2007) observaram que consumidores com baixa literacia em saúde possuem 

dificuldades em compreender rótulos e outras instruções sobre o uso de medicamentos. Em 

outro estudo, Kripalani et al. (2006) verificaram que adultos com baixo nível de alfabetização 

têm menor capacidade de identificar e gerir os seus medicamentos. 

Em relação à alfabetização, parte relevante da literatura sobre comportamento do 

consumidor presume que os respondentes são plenamente alfabetizados, isto é, que detêm 

habilidades suficientes para identificação, processamento, julgamento e tomada de decisão de 

consumo (SOLOMON, 2011). Entretanto, apenas 25% da população economicamente ativa 

brasileira pode ser considerada plenamente alfabetizada (INSTITUTO PAULO 

MONTENEGRO, 2012).  

Apesar de corresponderem a mais de 70% da população economicamente ativa, após 

ser realizado um breve levantamento na base Spell e Scielo, verificou-se que o 

comportamento desta parcela de consumidores pouco alfabetizados é estudado de maneira 

relativamente tímida no Brasil, principalmente na área de Administração. Se for focada a 

interseção de saberes entre analfabetismo e automedicação, o hiato teórico se torna ainda 

maior. 

 

1.5.2 Social 

Parte relevante dos consumidores encontra-se em situação de grande vulnerabilidade 

ao buscarem informações por apresentarem dificuldades para ler (SOLOMON, 2011). Essa 

limitada compreensibilidade de leitura tem suas externalidades negativas intensificadas no 

momento em que esses consumidores têm necessidade de consumir medicamentos, sobretudo 

quando se pondera que, intencionalmente ou não, de 20 a 50% dos pacientes não utilizam os 

medicamentos de acordo com a prescrição médica, seja pela mudança da dosagem ou período 

mínimo no consumo ou ainda pela interrupção completa do medicamento (KRIPALANI et 

al., 2007). 

No Brasil, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE), em 2015, cerca de 53% dos brasileiros não realizam o tratamento 
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proposto pelo médico, em sua plenitude, esquecendo e/ou flexibilizando os horários, ou não 

fazendo os exercícios e as dietas recomendadas, e 22% verificam as instruções do profissional 

de saúde, mas adaptam o tratamento de acordo com as suas condições  financeiras, com seu 

tempo disponível e com suas preferências com relação aos alimentos e aos medicamentos 

sem, na maioria das vezes, terminar o tratamento (IBOPE, 2015). 

Esses hábitos podem trazer consequências significativas para a saúde do consumidor, 

visto que, em doenças crônicas, como a hipertensão e o colesterol alto, a baixa adesão diminui 

a eficácia de terapias já comprovadas que melhoram os resultados cardiovasculares, 

aumentando, assim, custos com a saúde, hospitalização e mortalidade dos 

pacientes(KRIPALANI et al., 2007).  

Vale salientar que as instruções que são adequadas para prescritores licenciados 

podem não o ser para os leigos (MORRIS et al., 1998), fazendo com que os indivíduos pouco 

alfabetizados entrem em situação de vulnerabilidade ainda maior, o que, na medicina, 

significa a diminuição da autonomia de um indivíduo, colocando a sua saúde em 

risco(CHERTMAN, 2011). 

Logo, pode-se notar que a automedicação, em casos de baixa literacia, extrapola a 

questão puramente educacional compreendendo, na prática, também, um problema de ordem 

social e de saúde pública, visto que estes consumidores colocam em risco suas vidas por 

utilizarem medicamentos sem a devida compreensão das informações passadas pelos 

fabricantes. 

A problemática da literacia em saúde é tão relevante que, na visão do Departamento de 

Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, essa é reconhecidamente um componente 

essencial de serviços de alta qualidade em saúde (NIELSEN-BOHLMAN; PANZER; 

KINDIG, 2004), sendo, nesse aspecto, imprescindível desenvolver pesquisas que fomentem a 

evidenciação do fenômeno e, sobretudo, de estratégias que mitiguem seus efeitos. 

 

1.5.3 Prática 

Como foi verificado o impacto do alfabetismo na vulnerabilidade, o estudo pode 

contribuir para a melhoria das informações prestadas aos consumidores com relação aos 

medicamentos OTCs, especificamente, com relação às informações prestadas nos rótulos, 

bem como para a maior compreensão da automedicação por parte de consumidores pouco 

alfabetizados. 



 

25 

 

Sendo assim, os resultados do presente estudo podem mostrar-se relevantes para os 

profissionais de Marketing, principalmente para os que se encontram na indústria 

farmacêutica. 

Justifica-se a segmentação da vulnerabilidade em três construtos (literacia em saúde, 

compreensão de rótulos e consciência de risco) pela importância em identificar a intensidade 

com que a vulnerabilidade se materializa nos referidos construtos. 



CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos aspectos teóricos, bem como os estudos 

já realizados sobre o tema. Esta seção terá os seguintes tópicos: conceitos de baixa literacia e 

literacia em saúde, dados sobre o analfabetismo no Brasil, testes usados para medir a literacia 

em geral e na área da saúde, estudos sobre baixa literacia e medicamentos. Em seguida, será 

abordado a respeito dos medicamentos OTCs: definição, regulação e os estudos realizados 

com rótulos de OTCs e a baixa literacia; e sobre os fatores que levam à medicação. E, por fim, 

será abordado a respeito da vulnerabilidade e da influência da idade na literacia em saúde, 

compreensão de rótulos e na consciência de risco. 

 

2.1 BAIXA LITERACIA 

2.1.1 Definições de analfabetismo, analfabetismo funcional, alfabetismo funcional e 

letramento 

Segundo Ribeiro (2004), o analfabetismo que, anteriormente, na linguagem coloquial, 

se referia a pessoas que não sabiam ler e escrever, agora é chamado de analfabetismo 

absoluto. Recentemente, surgiu o conceito de analfabetismo funcional, que se refere àqueles 

indivíduos que tiveram acesso limitado à escolarização ou com limitações nas habilidades de 

leitura e escrita (RIBEIRO, 2004). 

Segundo Valdivielso (2006), o termo analfabetismo funcional (em inglês, functional 

illiteracy) se refere aos cidadãos com limitada capacidade de leitura, escrita e cálculos 

intrínsecos à vida social e profissional contemporânea, mas que tiveram acesso ao sistema de 

educação formal. 

Já o termo alfabetismo funcional corresponde ao oposto do analfabetismo funcional, 

ou seja, se refere a cidadãos que leem e que compreendem com facilidade textos com vários 

níveis de dificuldade, e que são capazes de resolver, com desenvoltura, cálculos ao longo do 

seu dia a dia.O Instituto Paulo Montenegro (2012) classifica os níveis de alfabetismo 

funcional da seguinte forma: 

 Analfabeto – capacidade de realizar tarefas simples como a leitura de palavras 

e frases, mesmo que alguns consigam ler números familiares (números de telefone, preços 

etc.); 
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 Rudimentar – capacidade de encontrar informações explícitas em textos curtos 

e usados frequentemente (como um anúncio ou uma carta pequena), ler e escrever números 

usuais e realizar operações simples, como fazer o pagamento de pequenas quantias ou utilizar 

a fita métrica para efetuar medidas de comprimento; 

 Básico – capacidade de ler e compreender textos de média extensão, localizar 

informações, com pequenas inferências, ler números na casa dos milhões, resolver problemas 

envolvendo uma sequência simples de operações e ter noção de proporcionalidade. Contudo, 

mostra limitações quando as operações envolvem um número maior de elementos, etapas ou 

relações;  

 Pleno – neste nível estão os indivíduos que não apresentam limitações na 

compreensão e interpretação de textos em situações usuais: leem textos mais longos, 

analisando e relacionando suas partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato de 

opinião, realizam inferências e sínteses. Com relação à matemática, são capazes de resolver 

problemas que exigem maior planejamento e controle, e que sejam necessário conhecimentos 

referentes a porcentagens, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de dupla 

entrada, mapas e gráficos. 

A palavra letramento é uma tradução da palavra inglesa literacy, que significa “a 

condição de ser letrado” (SILVA; ARAÚJO, 2012). O termo passou a ser utilizado em 

meados da década de 80, simultaneamente, com a nomenclatura de letramento no Brasil, do 

illettrisme, na França e da literacia, em Portugal (SOARES, 2004). Aqui no Brasil foi 

utilizado pela primeira vez em 1986, no livro No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística de Mary Kato (SILVA; ARAÚJO, 2012). 

O termo letramento se refere “ao resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 

escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 1998, p. 18). 

Concluída a breve evidenciação dos conceitos de analfabetismo, analfabetismo 

funcional, alfabetismo funcional e letramento, a seguir serão discutidos dados sobre o 

analfabetismo no Brasil. 

 

2.1.2 Dados sobre o analfabetismo no Brasil 

Segundo o 11° Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Brasil 
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aparece em 8° lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos. Esse estudo 

avaliou a situação de 150 países com relação à quantidade de analfabetos adultos (G1, 

2014).O número de analfabetos com 15 anos ou mais, no Brasil, em 2012, foi de, 

aproximadamente, 13 milhões, cerca de 8,7% do total da população (PNAD, 2013). Esse 

número ultrapassa a quantidade de habitantes do maior município do Brasil, São Paulo. 

Os dados obtidos entre 2002 e 2012 pelo indicador de analfabetismo funcional 

(INAF)mostraram que houve uma diminuição do analfabetismo absoluto e da alfabetização 

rudimentar, e um incremento do nível básico de habilidades de leitura, escrita e matemática, 

contudo, com relação à alfabetização plena, a situação se manteve praticamente inalterada, ou 

seja, a cada quatro brasileiros, somente um domina plenamente as habilidades de leitura, 

escrita e matemática (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO, 2012). 

Adicionalmente, um relatório da OECD divulgado no início de 2016 destaca que 25% 

dos estudantes brasileiros possuem baixo rendimento em matemática, interpretação de texto 

e/ou ciências, sendo que o Brasil ocupa o 58º lugar em uma lista de 64 países (OECD, 2016). 

Para fins de pesquisa, neste estudo serão considerados pouco alfabetizados os 

indivíduos adultos com até quatro anos de ensino, pertencentes ao nível I de alfabetismo. Este 

nível sinaliza a passagem do analfabetismo na sua forma mais plena para o nível “mínimo dos 

mínimos” quando se fala sobre alfabetização, que coincide com o fato de o indivíduo ser 

capaz de ler um bilhete simples se livrando do rótulo de ser analfabeto (FERRARO, 2002). 

 

2.2 LITERACIA EM SAÚDE 

Além da competência de leitura e da escrita, a literacia (que, segundo a literatura 

existente possui significado semelhante ao conceito de alfabetização plena e ao conceito de 

letramento) compreende 

 a aquisição de outras habilidades que são fundamentais para um desempenho eficaz e 

produtivo na sociedade (MARTÍNEZ; FERNÁNDEZ, 2010). 

A literacia em saúde é a capacidade dos consumidores de obter, processar e 

compreender a informação e os serviços necessários para que sejam tomadas decisões 

adequadas com relação à saúde (RATZAN; PARKER, 2000). Sendo assim, compreende 

quanto um indivíduo é capaz de compreender e avaliar uma informação nos mais diversos 

contextos na área de saúde (MELO, 2015). 
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Segundo Nielsen-Bohlman, Panzer e Kindig (2004), a alfabetização em saúde 

extrapola a simplória obtenção de informações, emergindo quando os indivíduos que buscam 

informações e serviços de saúde têm atendidas suas expectativas, preferências e habilidades e 

atendem as demandas daqueles que fornecem informações e serviços. 

Neste aspecto, a alfabetização em saúde trata de uma função compartilhada de fatores 

culturais, sociais e individuais, sendo a ponte entre a alfabetização, as competências e as 

habilidades do indivíduo e o contexto da saúde, conforme pode ser observado na Figura 1 

(NIELSEN-BOHLMAN; PANZER; KINDIG, 2004): 

 
Figura 1 -Literacia em saúde 

Fonte: Nielsen-Bohlman, Panzer e Kindig (2004) 

 

Muito embora as relações causais entre alfabetização em saúde e o produto saúde 

(healthoutcomes) ainda sejam incipientes e limitadas, os resultados empíricos cumulativos e 

consistentes permitem sugerir tal nexo causal (NIELSEN-BOHLMAN; PANZER; KINDIG, 

2004). Em outras palavras, maiores níveis de alfabetização em saúde acarretam em melhores 

decisões de automedicação, incrementando substancialmente a eficiência e eficácia dos 

tratamentos e, por consequência, o restabelecimento da saúde do consumidor (CARTHERY-

GOULART et al., 2009; KRIPALANI et al., 2006; SENRA, 2012). 

Nielsen-Bohlman, Panzer e Kindig (2004) também propõem um framework para a 

literacia em saúde com três grandes áreas de intervenção potencial que contribuem para a 

melhoria da literacia, conforme pode ser observado na Figura 2. 

 
Figura2 - Potenciais pontos de intervenção no âmbito da literacia de saúde 

Fonte: Nielsen-Bohlman, Panzer e Kindig (2004). 
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Nota-se, na Figura 2, que a cultura e a sociedade, os sistemas de saúde e os sistemas de 

ensino devem assumir a responsabilidade pela alfabetização em saúde, e que, dentro de cada 

setor, as competências de literacia em saúde podem ser construídas (NIELSEN-BOHLMAN; 

PANZER; KINDIG, 2004). O termo cultura no referido relatório se refere, principalmente, às 

ideias e aos valores adquiridos pelo ser humano na sociedade em que está inserido, 

influenciando a forma como este indivíduo interage com o sistema de saúde. 

 

2.2.1 Testes usados para medir o grau de literacia em saúde. 

A Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM) é um dos testes mais 

utilizados pelos pesquisadores que objetivam medir o grau de literacia em saúde de 

consumidores com baixos níveis de leitura. Constituído por 66 termos médicos utilizados 

rotineiramente, apresentados em ordem crescente de dificuldade e número de sílabas, o 

REALM é aplicado ao consumidor, que é convidado a ler uma palavra e, caso acerte, tem 

atribuído 1 ponto. A partir da pontuação obtida, se tem uma estimativa da literacia que é de 

fundamental importância para que se identifiquem possíveis dificuldades que esse consumidor 

terá ao fazer o uso de medicamentos (GORDON et al., 2002). Com o objetivo de avaliar os 

efeitos da baixa alfabetização na capacidade de gestão de medicamentos, Kripalani et al. 

(2006) utilizaram a REALM. 

Para medir a compreensão de consumidores de serviço médico sobre serviços de 

saúde, Senra (2012) utilizou dois instrumentos de medida: o The Single Item Literacy 

Screener (SILS) e o Short-TOFHLA (S-TOFHLA). O S-TOFHLA se trata de uma adaptação 

do TOFHLA (Test of Functional Health Literacy in Adults), sendo desenvolvido com o 

objetivo de reduzir o tempo gasto pelo TOFHLA, de forma a possibilitar a obtenção de 

resultados similares e consistentes(SENRA, 2012). Contudo, é importante salientar que ele 

deve ser aplicado pessoalmente, não sendo possível, assim, que sejam realizadas pesquisas 

por meio eletrônico ou por telefone (BRICE et al., 2014). Este teste mensura tanto a 

compreensão no momento da leitura e de pronúncia de palavras quanto à habilidade de leitura 

e compreensão das passagens do texto e das informações numéricas (CARTHERY-

GOULART et al., 2009). Nesse aspecto, o S-TOFHLA se trata de uma ferramenta de pesquisa 

de compreensão de leitura usada para avaliar a alfabetização em saúde composta de duas 

seções: a primeira está escrita no nível de quarta série e a segunda em um nível de décima 

série (BRICE et al., 2014).  
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 Já o SILS é um instrumento relativamente simples utilizado para identificar 

consumidores, com limitada capacidade de leitura, que precisam de ajuda para ler conteúdos 

relacionados com a saúde (MORRIS et al., 2006). Vale salientar que ele mensura apenas a 

capacidade de leitura (SENRA, 2012).  

O SILS possui um item único que tem como objetivo identificar adultos que precisam 

de ajuda com material de saúde impresso, utilizando a seguinte pergunta: “Quantas vezes 

você precisa ter ajuda de alguém para ler as instruções, folhetos ou outro material escrito 

preparado pelo seu médico ou por farmácias?”, suas possíveis respostas são: 1 - Nunca, 2-

Raramente, 3 - Às vezes, 4 - Muitas vezes e 5 – Sempre (MORRIS et al., 2006). 

Além do S-TOFHLA e o SILS, Brice et al. (2014) utilizaram o Two-Item Literacy 

Screener (TILS), que consiste em duas perguntas: (1) “Qual foi a última série concluída?” e 

(2) “Você pode estimar sua capacidade de leitura com um dos seguintes procedimentos: - lê 

livros completos frequentemente; - lê o jornal; - ocasionalmente preciso de ajuda para ler o 

jornal; ou, frequentemente preciso de ajuda para ler o jornal” (BRICE et al., 2014). 

Ao comparar o SILS com o TILS, Brice et al. (2014) perceberam que ambos 

apresentavam características de testes semelhantes na previsão S-TOFHLA, sendo que o SILS 

é mais fácil de administrar e de pontuar. 

Com o intuito de avaliar a literacia em saúde de consumidores italianos, bem como os 

riscos e conhecimentos específicos relacionados aos medicamentos OTCs, Calamusa et al. 

(2012) construíram um instrumento composto de quatro seções: dados demográficos, seção de 

alfabetização/conhecimentos em saúde funcional, consciência de risco e atitudes e práticas 

gerais relativos à aquisição ou à utilização de medicamentos OTCs. 

Nos dados demográficos estão contidas informações como idade, sexo, educação, uso 

atual de medicamentos e fontes de informação sobre doenças. A seção de alfabetização é 

constituída de perguntas que envolvem vocabulário, aritmética e conhecimentos de OTCs. A 

seção consciência de risco apresenta uma lista de 12 declarações sobre interações 

medicamentosas, efeitos colaterais e abuso de remédios. Por fim, na seção sobre aquisição e 

utilização de medicamentos OTCs, são apresentadas indagações sobre a motivação pessoal 

para a compra de medicamentos OTCs, a tendência em dizer ao farmacêutico sobre o uso 

concomitante de outras drogas e sobre a capacidade de ler e compreender rótulos e mensagens 

(CALAMUSA et al., 2012). Em decorrência da sua abrangência e adequação aos objetivos 

delineados na presente pesquisa, para fins de coleta de dados, será utilizada uma versão 
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adaptada do instrumento desenvolvido por Calamusa et al. (2012). 

Concluída essa breve apresentação dos testes usados para medir o grau de literacia em 

saúde, a seguir são discutidos os principais estudos sobre literacia em saúde e nutrição. 

 

2.2.2Estudos sobre literacia em saúde e nutrição 

Kripalani et al. (2007) descreveram o desenvolvimento, implementação e evolução 

preliminar de um calendário ilustrado, com imagens e ícones, testado em 242 indivíduos que 

utilizavam medicação diariamente. A REALM foi utilizada para que se fosse obtida uma 

avaliação válida da alfabetização no contexto da saúde (KRIPALANI et al., 2007). 

Segundo os autores, a maior parte dos consumidores considerou o calendário ilustrado 

como de fácil uso e de grande utilidade para a melhor gestão dos medicamentos. Sendo assim, 

concluíram que quando se utiliza imagens, os consumidores compreendem melhor a 

prescrição dos medicamentos, principalmente, quando se trata de consumidores com 

alfabetização limitada ou comprometimento cognitivo, e que essas imagens devem ser usadas 

mais amplamente na prática (KRIPALANI et al., 2007). 

A maior parte das pesquisas sobre rotulagem nutricional foi realizada com 

consumidores alfabetizados, sendo que pesquisas com o objetivo de verificar os efeitos da 

baixa alfabetização em painéis nutricionais eram praticamente inexistentes 

(VISWANATHAN; HASTAK; GAU, 2009) 

Neste aspecto, Viswanathan, Hastak e Gau (2009)examinaram como os consumidores 

pouco alfabetizados usam rótulos nutricionais nas embalagens e as formas como essa 

utilização pode ser facilitada e observaram que o nível de alfabetização apresentou efeito 

significativo sobre a capacidade dos consumidores de processar e entender o painel de 

informação nutricional. Vale ressaltar que independentemente do formato, o painel de fatos 

foi melhor compreendido pelos consumidores com níveis mais elevados de alfabetização 

(VISWANATHAN; HASTAK; GAU, 2009).  

Além desse aspecto, Viswanathan, Hastak e Gau (2009)observaram que consumidores 

com menores níveis de alfabetização mostraram se beneficiar de apresentações gráficas mais 

do que pessoas com maior nível.Sendo assim, esse estudo é relevante, pois apresenta insights 

sobre os efeitos globais da baixa alfabetização sobre a compreensão do consumidor como, por 

exemplo, não poder usar painéis nutricionais ou conseguir usar somente parte deles, não 
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conseguir interpretar corretamente as informações fornecidas), bem como apresenta os níveis 

em que as apresentações gráficas fornecem maior compreensibilidade(VISWANATHAN; 

HASTAK; GAU, 2009). 

No âmbito nacional também foram conduzidos alguns estudos nessa área. Sampaio et 

al. (2013)compararam o grau de literacia nutricional de dois grupos populacionais diferentes. 

Participaram deste estudo 140 indivíduos, sendo que 70 eram frequentadores de um shopping 

e 70 do Sistema Único de Saúde (SUS).  Com a utilização do questionário Nutritional 

Literacy Scale (NLS), os pesquisadores observaram que o desempenho dos entrevistados no 

NLS foi adequado, demonstrando que há letramento nutricional nesses grupos e que o 

desempenho dos entrevistados apresentou variação dependendo do gênero, do grupo inserido 

e do nível de escolaridade.  

Buscando graduar a compreensão do consumidor de serviços médicos sobre exames 

de sangue, Senra (2012), inspirada nos instrumentos de medida SILS e no TOFHLA, 

classificou os respondentes quanto à sua compreensão com relação às orientações médicas e 

aos resultados dos exames de sangue.  

Com relação ao TOFHLA, a autora fez uma adaptação dos critérios utilizados por 

Baker et al. (1999), com o intuito de classificar a amostra em inadequados, marginais e 

adequados de acordo com o letramento funcional do consumidor respondente. Vale salientar 

que Senra (2012) optou por modificar os intervalos com relação aos acertos, visto que o seu 

teste visou apenas mensurar a compreensão de texto e que as questões apresentavam o mesmo 

peso.Os resultados mostraram a existência de lacunas significativas na compreensão desses 

consumidores e que o analfabetismo funcional é uma barreira na comunicação tanto para os 

médicos como para as empresas e instituições atuantes na área da saúde (SENRA, 2012). 

Com o objetivo de analisar os escores de um instrumento que avalia as habilidades de 

leitura e compreensão de materiais da área da saúde, Carthery-Goulart et al. (2009) avaliaram 

312 consumidores saudáveis de diferentes idades utilizando o TOFHLA. Com o intuito de 

avaliar a compreensão da leitura e dos conceitos numéricos, foram utilizados frascos de 

medicamentos e cartões de agendamento de consultas e, para verificar a associação entre os 

escores no instrumento, escolaridade e idade, foram usados os testes de correlação parcial e de 

Pearson e um modelo de regressão múltipla (CARTHERY-GOULART et al., 2009).  

Cerca de 30% da amostra apresentou déficits de alfabetização funcional/ uso de 

conceitos numéricos na área de saúde, com desempenho inadequado ou limítrofe no 
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instrumento. Entre os idosos, esse número foi ainda maior, atingindo 51,6% (CARTHERY-

GOULART et al., 2009). A preponderância de indivíduos classificados como analfabetos 

funcionais na área de saúde é um fator preocupante, indicando a necessidade de que sejam 

adotadas medidas especiais no sentido de ajudar estes consumidores a compreenderem melhor 

as orientações com relação aos cuidados com a saúde (CARTHERY-GOULART et al., 2009). 

Assim, é possível notar que os estudos sobre literacia em saúde e nutrição, via de 

regra, apresentam problemas na compreensão, por parte dos consumidores, de elementos 

relacionados à saúde e à nutrição. 

 

2.2.3 Estudos sobre baixa literacia, compreensão de medicamentos e cuidados em geral 

Além dos estudos sobre literacia em saúde e nutrição, torna-se relevante explorar, 

também, os estudos sobre baixa literacia, compreensão de medicamentos e cuidados em geral. 

Kripalani et al. (2006) realizaram uma pesquisa com pacientes portadores de doença cardíaca 

coronária em um hospital público de Atlanta, com o objetivo de avaliar os efeitos da baixa 

alfabetização, tais como a complexidade no processo de medicação e as características 

sociodemográficas, na capacidade de gestão de medicamentos. Para tal, realizaram entrevistas 

e, para avaliar o grau de alfabetização, utilizaram a REALM. Este instrumento, segundo os 

autores, fornece uma medida válida e confiável da alfabetização no contexto dos cuidados 

com a saúde, testando a capacidade dos pacientes de ler e pronunciar 66 termos comuns à 

saúde.  

Os autores concluíram que adultos com baixo nível de alfabetização têm menor 

capacidade de identificar os seus medicamentos e que o uso de técnicas para educar esses 

consumidores se torna uma boa estratégia para melhorar a aderência ao tratamento 

(KRIPALANI et al., 2006). 

O‟Conor et al. (2015) investigaram o grau em que as habilidades cognitivas explicam 

a associação entre a literacia em saúde e o uso de medicamentos relacionados com a asma em 

adultos idosos. O estudo foi realizado com 425 idosos, que estavam sendo atendidos em oito 

laboratórios de Nova York e percebeu-se que as habilidades cognitivas diminuem 

drasticamente a literacia em saúde para a autogestão da medicação para a asma, isso significa 

que a cognição explica a literacia em saúde sobre os comportamentos dos pacientes e que as 

habilidades cognitivas precisam ser melhor consideradas para que a autogestão dos 

medicamentos seja melhorada (O‟CONOR et al., 2015). 

O uso de abreviatura e símbolos (A & S) também dificulta a compreensão, podendo 
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levar a mal entendidos e erros de medicação(PIRES et al., 2015). Com o objetivo de 1) 

identificar, caracterizar e quantificar todos A & S em uma grande amostradebulas escritas em 

português de Portugal; 2) detectar discrepâncias entre estes A & S e seus regulamentos; e 3) 

avaliar a forma como os indivíduos alfabetizadosinterpretamA& S encontrados em bulas,  

Pires e Cavaco (2014), através de um estudo descritivo e exploratório, verificaram que o uso 

de A & S era predominante nas bulas; que um número significativo de A & S era 

desconhecido para os pesquisados, mesmo para aqueles que possuem nível superior; e que 

existe uma baixa compreensão dos aspectos encontrados nas bulas pesquisadas, causando um 

risco maior de más interpretações. 

Com o intuito de examinar se os pacientes adultos que recebem serviços de cuidados 

primários em uma clínica/hospital público foram capazes de interpretar corretamente rótulos 

de advertência medicamentos prescritos pelos médicos que são comumente usados, Davis et 

al. (2006b) realizaram entrevistas estruturadas com 251 pacientes e, em seguida, aplicaram o 

REALM. Eles verificaram que os indivíduos pouco alfabetizados tiveram dificuldade em 

compreender advertências da prescrição de medicação e que a compreensão dos rótulos de 

advertência melhora para consumidores de todos os níveis de alfabetização quando são 

apresentados passo a passo simples nas instruções. 

Sendo assim, os rótulos de advertência devem ser desenvolvidos com a participação 

dos consumidores, especialmente com aqueles pouco alfabetizados, para que se tenha um 

nível de compreensão mais elevado das informações (DAVIS et al., 2006b). 

O Quadro 1 sumariza o problema, métodos e contribuições dos principais estudos 

desenvolvidos sobre literacia em saúde e nutrição, compreensão de rótulos e etiquetas de 

medicamentos OTCs. 

Quadro 1 - Síntese dos estudos empíricos sobre literacia em saúde e nutrição, 

compreensão de rótulos e etiquetas de medicamentos, em geral 
Autores Problemática/ Objetivo Método Contribuições Público País  

Friedman; 

Romeo; 

Hinton 

(1997) 

Verificaram se indivíduos 

selecionados 

aleatoriamente podiam 

compreender os protótipos 

da rotulagem e da bula do 

medicamento OTC 

colestiramina. 

Entrevistas. Desenvolveram um modelo 

de rotulagem OTC que foi 

um passo inicial no sentido 

de garantir que esse tipo de 

medicamento tivesse seu 

uso adequado. 

Entrevistaram 1806 

consumidores de 

colestiramina. 

EUA 

Kripalani et 

al. (2006) 

Avaliaram os efeitos da 

baixa alfabetização, tais 

como a complexidade no 

processo de medicação e 

as características 

sociodemográficas, na 

REALM Concluíram que adultos 

com baixo nível de 

alfabetização têm menor 

capacidade de identificar os 

seus medicamentos e que o 

uso de técnicas para educar 

Pacientes portadores 

de doença cardíaca 

coronária em um 

hospital público de 

Atlanta-EUA. 

EUA 
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capacidade de gestão de 

medicamentos. 

esses consumidores se torna 

uma boa estratégia para 

melhorar a aderência ao 

tratamento. 

Davis et al. 

(2006) 

Verificaram a 

compreensão de instruções 

de cinco etiquetas dos 

recipientes e a 

demonstração de uma 

instrução de uma etiqueta 

de dosagem. 

 

Através de 

entrevistas 

estruturadas, 

realizaram 

um estudo 

transversal. 

Observaram que somente 

34,7% realmente 

compreendiam o que estava 

escrito e a forma correta de 

utilizar os medicamentos. 

395 adultos falantes 

da língua inglesa 

EUA 

Kripalani et 

al. (2007) 

 

Analisaram a utilização de 

um calendário ilustrado 

criado para um regime de 

medicação diário. 

Entrevistas; 

REALM 

Concluíram que o uso de 

imagens faz com que os 

consumidores 

compreendam melhor a 

prescrição dos 

medicamentos, 

principalmente, os 

consumidores com 

alfabetização limitada ou 

comprometimento 

cognitivo. 

Foram pesquisados 

242 indivíduos. 

EUA 

Carthery-

Goulart et al. 

(2009) 

Analisaram os escores de 

um instrumento que avalia 

as habilidades de leitura e 

compreensão de materiais 

da área da saúde, 

utilizando o grau de 

escolaridade e a idade. 

Test of 

Functional 

Health 

Literacy in 

Adults. 

Observaram que cerca de 

30% da amostra apresentou 

déficits de alfabetização 

funcional/ uso de conceitos 

numéricos na área de saúde, 

com desempenho 

inadequado ou limítrofe no 

instrumento. 

312 consumidores 

saudáveis de 

diferentes idades. 

Brasil 

Viswanathan, 

Hastak e Gau 

(2009) 

Examinaram como os 

consumidores pouco 

alfabetizados usam rótulos 

nutricionais nas 

embalagens e as formas 

como essa utilização pode 

ser facilitada. 

Experimento 

Análise da 

variância 

(MANOVA). 

Observaram que o nível de 

alfabetização apresentou 

efeito significativo sobre a 

capacidade dos 

consumidores de processar 

e entender o painel de 

informação nutricional. 

Consumidores com 

diferentes níveis de 

alfabetização. 

EUA 

Senra (2012) Graduou a compreensão 

do consumidor de serviços 

médicos sobre exames de 

sangue. 

Foram 

utilizados 

dois 

instrumentos 

de medida: 

SILS e o 

TOFHLA  

Classificou os respondentes 

quanto à sua compreensão 

com relação às orientações 

médicas e aos resultados 

dos exames de sangue. 

Verificou lacunas na 

compreensão dos 

consumidores, sendo essas 

uma barreira na 

comunicação tanto para os 

médicos como para as 

empresas e instituições 

atuantes na área da saúde. 

Pacientes que 

fizeram exames de 

sangue 

recentemente. 

Brasil 

Sampaio et 

al.(2013) 

Compararam o grau de 

letramento nutricional de 

dois grupos populacionais 

diferentes. 

Questionário 

Nutritional 

Literacy 

Scale (NLS); 

Testes Qui-

quadrado ou 

Exato de 

Fisher;  

Teste t de 

Verificaram que há 

letramento nutricional 

nesses grupos e que o 

desempenho dos 

entrevistados apresentou 

variação dependendo do 

gênero, do grupo inserido e 

do nível de escolaridade. 

Participaram 70 

consumidores 

frequentadores de 

um shopping e 70 do 

Sistema Único de 

Saúde – SUS. 

Brasil 
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Student. 

O‟Conor et 

al. (2015) 

Investigaram o grau em 

que as habilidades 

cognitivas explicam a 

associação entre a literacia 

em saúde e o uso de 

medicamentos 

relacionados com a asma 

em adultos idosos. 

S-TOFHLA As habilidades cognitivas 

diminuem drasticamente a 

literacia em saúde para a 

autogestão da medicação 

para a asma. 

425 idosos 

 

EUA 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.3 MEDICAMENTOS OTCs 

 Concluída a apresentação dos estudos sobre literacia em saúde e nutrição, 

compreensão de rótulos e etiquetas de medicamentos em geral, será dada ênfase aos 

medicamentos OTCs. 

 

2.3.1 Definição e regulação 

Criada nos Estados Unidos, a sigla OTC passou a ser utilizada no mundo inteiro 

fazendo referência a medicamentos que podem ser adquiridos pelo consumidor sem 

prescrição médica. Vale salientar que os produtos que possuem essa classificação variam de 

um país para o outro. 

No Brasil, esse tipo de medicamento é também conhecido pela sigla MIP - que 

significa medicamentos isentos de prescrição - sendo a Associação Brasileira da Indústria de 

Medicamentos Isentos de Prescrição (ABIMIP) a representante das indústrias farmacêuticas 

que produzem e comercializam OTCs perante o governo, entidades, associações nacionais e 

internacionais, imprensa e população.  

Os medicamentos isentos de prescrição, aprovados pelas autoridades sanitárias, têm a 

função de tratar de males e sintomas menores desde que sejam usados de acordo com as 

orientações das bulas e dos rótulos (ABIMIP, 2015). 

Segundo a Resolução da Anvisa nº 41, publicada em julho de 2012, os medicamentos 

isentos de prescrição médica poderão estar ao alcance dos consumidores nas gôndolas das 

farmácias e drogarias de todo o país e devem estar organizados de acordo com o princípio 

ativo para facilitar a identificação por parte dos consumidores (BRASIL, 2012). 

Esta resolução também exige que sejam fixados cartazes na área em que esse tipo de 

medicamento estiver disponível, com a seguinte orientação: “esses medicamentos podem 

causar efeitos indesejados. Evite a automedicação: informe-se com o farmacêutico” 

(BRASIL, 2012). 
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Em um estudo realizado por Loyola Filho et al. (2002), notou-se que os analgésicos e 

antitérmicos são os medicamentos OTCs mais utilizados pelos consumidores pesquisados, 

resultado esse semelhante às pesquisas desenvolvidas em países desenvolvidos (BUSH; 

RABIN, 1976 e SEGALL, 1990) e no Brasil(ARRAIS et al., 1997; VILARINO et al., 1998). 

“Os analgésicos, antitérmicos, antiinflamatórios não-esteroidais (AINEs), vitaminas, tônicos, 

são exemplos das classes de medicamentos mais consumidas, não só por acadêmicos da área 

da saúde, mas também, pela população brasileira” (JESUS; YOSHIDA; FREITAS, 2013, p. 

8). 

 

2.3.2Rótulos e estudos sobre rótulos de medicamentosOTCs e a baixa literacia 

 As informações contidas nos rótulos dos produtos são de fundamental importância 

para que o consumidor possa utilizá-los de maneira segura e eficaz. Nos produtos 

farmacêuticos, por exemplo, o rótulo é utilizado, inclusive, para definir se um determinado 

produto será considerado OTC ou se deve ter uma prescrição médica (MORRIS et al., 1998). 

A rotulagem deve fornecer informações a respeito da forma como deve ser utilizado o 

medicamento, alertar contra possíveis efeitos nocivos e fornecer instruções sobre a duração 

apropriada do tratamento e em que momento o consumidor deve procurar conselho 

médico/profissional. Essas instruções devem  ser facilmente compreendidas por consumidores 

comuns, incluindo aqueles com menor nível de escolaridade (FRIEDMAN; ROMEO; 

HINTON, 1997).  

Partindo deste entendimento, Friedman, Romeo e Hinton (1997), com o objetivo de 

determinar se indivíduos selecionados aleatoriamente podiam compreender os protótipos da 

rotulagem e da bula do medicamento OTC colestiramina e de desenvolver um modelo de 

rotulagem OTC que fosse um passo inicial no sentido de garantir que esse tipo de 

medicamento tivesse uso adequado, entrevistaram 1806 consumidores desse tipo de 

medicamento em 40 regiões geográficas nos Estados Unidos e 419 indivíduos com alto grau 

de escolaridade, totalizando uma amostra de 2.225 indivíduos.  

Os entrevistados examinaram a embalagem do produto, responderam um questionário, 

para testar sua compreensão dos pontos de comunicação do rótulo, e efetuaram a leitura de 

uma bula, para que fosse testada a compreensão das informações ali presentes (FRIEDMAN; 

ROMEO; HINTON, 1997). Os resultados do estudo demonstraram que, quando se segue uma 

abordagem sistemática para o desenvolvimento, revalidação e teste de rotulagem de drogas, as 

principais mensagens são redigidas de forma com que os consumidores compreendam 
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adequadamente a utilização de uma nova categoria de medicamentos OTCs, mesmo para uma 

condição crônica bastante complexa (FRIEDMAN; ROMEO; HINTON, 1997). 

Com o objetivo de explorar e comparar as opiniões dos médicos, farmacêuticos e 

potenciais utilizadores sobre a legibilidade de uma bula de um medicamento OTC: o 

diclofenac 12.5 mg., Pires e Cavaco (2014) recrutaram 63 participantes divididos em três 

grupos:médicos (Dg), farmacêuticos (Pg) e potenciais consumidores (PCg), com um mínimo 

de 20 participantes cada. Como resultados, fizeram as seguintes constatações: os participantes 

Pg tiveram opinião menos favorável com relação ao layout dos títulos dos medicamentos; 

nenhum dos participantes sugeriu a utilização de pictogramas ou sinais de alerta; o uso de 

termos técnicos foi um problema para a boa compreensão, constituindo um potencial 

problema para a eficácia da droga e um risco relativo à utilização segura deste medicamento; 

os participantes Pg e Dg propuseram melhorias técnicas, tais como o uso de uma tabela para 

explicar a posologia, precauções em caso de insuficiência renal, ou a recomendação de tomar 

os comprimidos junto com as refeições(PIRES; CAVACO, 2014). 

No intuito de determinar se os cuidadores de crianças são capazes de tomar decisões 

sobre o uso e dosagem do paracetamol, bem como a compreensão das informações presentes 

nas etiquetas, rótulos e bulas, Bennin e Rother (2015) verificaram que a maioria dos 

cuidadores não é capaz de tomar decisões a partir das informações contidas no referido OTC. 

Os autores atribuem essa constatação à restrição de informação e à baixa literacia desses 

cuidadores.  

Davis et al. (2006a), através de entrevistas estruturadas, realizaram um estudo 

transversal com 395 adultos falantes da língua inglesa com a finalidade de verificar a 

compreensão de instruções de cinco etiquetas dos recipientes e a demonstração de uma 

instrução de uma etiqueta de dosagem. Os autores concluíram que, embora 70,7% 

conseguissem ler as instruções, somente 34,7% realmente compreendiam o que estava escrito 

e a maneira como deveriam utilizar os medicamentos, sendo que alguns pesquisados não 

sabiam sequer distinguir, por exemplo, uma colher de chá de uma colher de sopa.  

Este é um fator preocupante, visto que a má compreensão, por parte de um 

consumidor, pode ser uma fonte potencial para um erro de medicação, cabendo, então, ao 

farmacêutico verificar se o consumidor ou o seu acompanhante possui condições de 

administrar o medicamento de forma correta e, caso contrário, esclarecer a forma como este 

medicamento deve ser utilizado e suas contraindicações (DAVIS et al., 2006a). 
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Tentando amenizar os problemas de interpretação, a ANVISA (2009) define que as 

empresas só poderão utilizar figuras nas embalagens se elas tiverem como objetivo auxiliar o 

uso do medicamento, pois, caso contrário, elas poderão causar confusão na compreensão dos 

consumidores e profissionais de saúde, induzindo ao uso inadequado dos medicamentos. 

Concluída a discussão sobre Medicamentos OTCs, a seguir, serão discutidos os fatores 

determinantes à automedicação. 

 

2.4 FATORES QUE LEVAM À AUTOMEDICAÇÃO 

Em um estudo realizado na Índia com donas de casa, Kaushal et al. (2012) observaram 

que elas se baseavam nas prescrições emitidas anteriormente pelos médicos, pelas sugestões 

de amigos e pela propaganda na televisão e nos jornais e que, para a maioria delas a 

automedicação se dava por causa das restrições financeiras e pela falta de tempo para ir ao 

médico. 

Com relação à busca de informações, as fontes mais citadas, em um estudo realizado 

por Calamusa et al. (2012) na Itália, foram médicos (61,5%), farmacêuticos (40,4%) amigos e 

ou parentes (26,5%) e 4,5% decidiram por conta própria, sem pedir informações. 

Com o objetivo de descrever a prevalência, padrão e razões para a automedicação 

entre os adultos em Alexandria no Egito, El-Nimr et al. (2015), com uma amostra de 1100 

adultos, identificaram que a principal fonte de informação foi uma recomendação anterior do 

médico para o mesmo problema de saúde, a segunda foi a indicaçãodos farmacêuticos e a 

terceira foi a indicação de  pessoas mais velhas, amigos ou vizinhos. 

Os fatores apresentados pelos estudos desenvolvidos no Brasil não se distanciam 

muito dos fatores expostos pelos estudos internacionais, conforme pode ser visto a seguir. 

Carrasco (2011) verificou, em uma amostra composta por 1035 moradores do 

município goiano de Anápolis, que mais de 87% dos moradores se automedicavam, 

principalmente, com analgésicos, antitérmicos e os antibióticos, representando, juntos, 75% 

dos medicamentos consumidos sem prescrição e que a maioria dos entrevistados adquiriu os 

medicamentos por causa da indicação de familiares e/ou amigos. 

Jesus e Silva (2012) apresentam a herança cultural e a falta de acesso aos médicos 

como dois fatores que contribuem para o aumento do consumo de remédios sem prescrição 
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médica, no Brasil. Quando se acrescenta a persuasão da mídia a estes dois fatores tem-se 

instalado um caso de saúde pública (JESUS; SILVA, 2012). 

Martinez, Goulart e Lazarini (2014), ao realizarem um estudo quali-quantitativo com 

questionário semiestruturado aplicado a todos os estudantes ingressantes e concluintes do 

curso de Enfermagem, de uma instituição pública de ensino superior de um município 

localizado na região centro-oeste do Estado de São Paulo, verificaram algumas diferenças 

entre os fatores que levavam à automedicação de acordo com o período em que os alunos se 

encontravam na faculdade. Os alunos do primeiro ano apresentaram os seguintes fatores: 

indicação de terceiros, falta de tempo, recorrência do problema tratado pelo médico 

anteriormente, alívio imediato da dor e a demora no atendimento. Já os alunos concluintes 

informaram que se automedicavam por já possuírem conhecimentos científicos, pela 

facilidade de acesso, para economizar tempo e por utilizarem diagnósticos prévios 

(MARTINEZ; GOULART; LAZARINI, 2014). 

Em um levantamento bibliográfico realizado por Jesus, Yoshida e Freitas (2013), no 

Brasil, com o objetivo de identificar os fatores que levam os acadêmicos da área da saúde a se 

automedicarem, verificou-se que o nível de conhecimento, a confiança, a facilidade de acesso 

a medicamentos, a condição financeira, o aconselhamento de terceiros, a ansiedade em obter 

alívio rápido, as campanhas publicitárias persuasivas e, em alguns casos, a precariedade dos 

serviços de saúde interferem significativamente na hora de adotar a automedicação. 

Através dos fatores mencionados nos estudos acima reportados, são descritos, a seguir, 

os determinantes da automedicação que mais se destacaram. Muito embora esses fatores 

possam se manifestar com maior ou menor intensidade de acordo com o contexto e cultura do 

país, é notória a sua relevância. 

 

2.4.1 Busca de informação/ Socialização na automedicação 

Por fim, aborda-se o papel eventualmente desempenhado pela socialização. Os grupos 

de referência como a família e amigos, vizinhos e colegas de trabalho, com os quais o 

consumidor convive de forma informal e continuada, tendem a exercer grande influência em 

suas decisões (BASTOS, 2014). 

As principais fontes de informação buscadas para a automedicação observadas em 

pesquisas anteriores foram a família e os amigos; o farmacêutico; os balconistas; as 

propagandas; os meios de comunicação (CALAMUSA et al., 2012; CARRASCO, 2011; EL-

NIMR et al., 2015; KAUSHAL et al., 2012), enquanto alguns consumidores decidiram por 
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conta própria, sem pedir informações (CALAMUSA et al., 2012), como estudantes 

concluintes de cursos na área de saúde que se automedicavam porque achavam que já 

possuíam conhecimentos científicos suficientes (MARTINEZ; GOULART; LAZARINI, 

2014). 

 

2.4.2 Farmacêutico e a automedicação 

Além da publicidade, os consumidores pouco alfabetizados podem ser incentivados ao 

consumo de medicamentos OTCs em resposta à influência do farmacêutico. O farmacêutico é 

o profissional de saúde que, na maioria das vezes, se encontra mais próximo dos 

consumidores que passam por algum problema de saúde e, é justamente por isso, que o 

consumidor mais se relaciona no momento da escolha do medicamento adequado para o alívio 

dos sintomas existentes (WILBUR; EL SALAM; MOHAMMADI, 2010). Talvez, por esta 

razão, os farmacêuticos estão entre as principais fontes de informação no momento da 

automedicação, conforme pode ser verificado em estudos realizado por BASTOS(2014), em 

Portugal, CALAMUSA et al. (2012), na Itália e CARRASCO (2011), no Brasil. 

Um estudo realizado por Wilbur, El Salam e Mohammadi (2010) revelou que 78% dos 

pesquisados acreditam que o farmacêutico desempenha um papel importante na prestação de 

aconselhamento sobre a segurança e eficácia diante das diversas opções de OTCs e 63% iriam 

procurar aconselhamento farmacêutico para problemas de saúde considerados menos graves. 

Estes pesquisados possuem maior confiança nos farmacêuticos do que nos enfermeiros 

(WILBUR; EL SALAM; MOHAMMADI, 2010). 

 

2.4.3 Acessibilidadee a automedicação 

De acordo com Akçura, Gönül e Petrova (2004), quando um consumidor sofre um 

desconforto muscular ele possui dois caminhos: o primeiro é ligar para o consultório, marcar 

uma consulta e esperar alguns dias para fazer um check-up e obter uma prescrição médica. O 

segundo é bem mais simples: ir até a farmácia mais próxima e poder escolher rapidamente um 

medicamento no corredor dos analgésicos. E, com o avanço nas vendas de OTCs, pode-se 

sugerir que a maioria das pessoas prefere o segundo caminho, mesmo com as demonstrações 

de preocupação com a automedicação por parte de muitos médicos (AKÇURA; GÖNÜL; 

PETROVA, 2004). 

A falta de tempo de ir ao médico é vista como algo que leva à automedicação, como 

pode ser visto nas pesquisas realizadas com acadêmicos da área de saúde (JESUS; 

YOSHIDA; FREITAS, 2013) e com donas de casa (KAUSHAL et al., 2012). 
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A dificuldade do acesso aos médicos também levam à automedicação (JESUS; 

SILVA, 2012). No Brasil, este acesso ainda é bem difícil, visto que uma parcela da população 

ainda se encontra na faixa de pobreza, não tendo acesso imediato ao sistema de saúde. Isso 

torna a prática da automedicação bastante comum, diante de um cenário de facilidade em se 

obter medicamentos, sem receita em qualquer farmácia, onde não raro se encontra um 

balconista interessado em receber comissões pela venda(JESUS; YOSHIDA; FREITAS, 

2013). 

Vale salientar que, no Brasil, cerca de 35% dos medicamentos adquiridos, o são por 

meio de automedicação, o que se justifica pelo difícil acesso aos serviços de saúde, tornando a  

compra de medicamentos nafarmácia uma alternativa mais rápida e prática (JESUS; 

YOSHIDA; FREITAS, 2013). 

 

2.4.4 Herança cultural e a automedicação 

Além da influência da publicidade, do farmacêutico e da acessibilidade, pode-se 

argumentar que o comportamento de consumo e as vontades do indivíduo são fortemente 

impulsionados pela cultura (BASTOS, 2014). Não se pode compreender as escolhas de 

consumo se não se considerar o contexto cultural em que estas são realizadas, sendo assim, “a 

cultura é „a lente‟ através da qual as pessoas veem os produtos” (SOLOMON, 2011, p. 568). 

A questão da automedicação, aqui no Brasil, tem início nas práticas indígenas, que 

buscava a cura através da mistura de ervas e de práticas empíricas(JESUS; SILVA, 2012). 

Dado o caráter multicultural do povo brasileiro (incorporando culturas tão distintas como, por 

exemplo, indígenas, negros, europeus e asiáticos), a herança cultural tende a desempenhar 

papel relevante, também, nas práticas de automedicação. 

A cultura da automedicação é passada de pai para filho, ou entre amigos e familiares. 

A automedicação é predominante nos adolescente cujos familiares possuem o hábito de usar 

medicamentos, seja pelo estímulo direto, seja pelo exemplo (SILVA; GIUGLIANI, 2004). 

 

2.4.5 Experiência prévia e a automedicação 

A familiaridade do consumidor com o medicamento, ou seja, o fato de já ter utilizado 

o medicamento para tratamento anterior dos mesmos sintomas, tende a fazer com que o 

consumidor se sinta seguro em utilizar novamente o remédio indicado pelo médico. A 

percepção adquirida através de experiência anterior possui influência no que o consumidor irá 

processar (SOLOMON, 2011). 
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Kaushal et al.(2012), por exemplo, identificaram que as donas de casa se baseavam 

nas prescrições emitidas anteriormente pelos médicos. Bastos (2014) identificou que 83% dos 

inquiridosse automedicaram porque essa indicação já foi feita pelo médico, anteriormente.El-

Nimr et al. (2015)identificaram que a principal fonte de informação foi uma recomendação 

anterior do médico para o mesmo problema de saúde. 

 

2.4.6Publicidadee a automedicação 

A publicidade é uma poderosa fonte de informação e, eventualmente, também exerce 

importante influência sobre a aquisição e utilização de medicamentos OTCs. Com o aumento 

do número de OTCs e a ampliação do local de venda para outros locais além das farmácias e 

drogarias, a indústria farmacêutica tem investido pesado em campanhas publicitárias 

(BASTOS, 2014). É importante ressaltar que, apesar desse estudo ter sido realizado em 

Portugal, essa realidade também se reflete no Brasil. 

 Segundo Jesus e Silva (2012), as empresas, no Brasil, também utilizam de artifícios 

que contribuem para que o produto/marca fique na lembrança do consumidor, principalmente 

quando se referem aos medicamentos OTCs, investindo em propaganda na mídia de massa 

com slogans do tipo: “Tomou Doril, a dor sumiu” (JESUS; SILVA, 2012). 

As mensagens publicitárias passadas pela mídia e pela internet passam um sentimento 

de confiança ao consumidor ficando implícita a mensagem de que os medicamentos OTCs são 

mais um artigo de consumo (WHO, 2000), ou seja, podem ser consumidos sem restrições. 

 “Os idosos, as crianças e os portadores de doenças crônicas formam um enorme 

contingente exposto à propaganda de medicamentos. Estas propagandas não contêm, em 

geral, advertências quanto ao uso de substâncias nocivas a estes grupos”(NASCIMENTO, 

2007, p. 2). O autor não cita os consumidores pouco alfabetizados, mas estes também estão 

expostos a estas propagandas de medicamentos e, por não conseguirem compreender, na 

maioria das vezes, o que está escrito nos rótulos e bulas, potencialmente se encontram em 

situação de vulnerabilidade. 

Os adolescentes também são influenciados pela mídia. Com o objetivo de explorar a 

associação entre a utilização de analgésicos OTC e a visualização de anúncios na televisão 

por adolescentes americanos, Bulck, Leemans e Laekeman (2005) verificaram uma relação 

forte entre a quantidade de visualização e a frequência do uso de analgésicos OTCs. 
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Com o objetivo de avaliar o impacto do endossante (celebridades x especialistas x não 

celebridades), Bhutada e Rollins (2015) observaram que a presença de médicos e celebridades 

nos anúncios faz com que os consumidores americanos tenham atitudes favoráveis com 

relação aos anúncios de medicamentos e a presença de celebridades atrai, significativamente, 

a atenção dos consumidores, passando a ideia de credibilidade. 

Concluída a discussão acerca dos fatores que levam à automedicação, a seguir aborda-

se o conceito da vulnerabilidade, com especial ênfase na vulnerabilidade de consumidores 

pouco alfabetizados. 

 

2.5 VULNERABILIDADE 

O conceito de vulnerabilidade está em uso desde a década de 1990 (CZERESNIA; 

FREITAS, 2009) e, por ser amplo, pode ser aplicado em mais de uma área do conhecimento 

como nas ciências naturais e sociais. O indivíduo vulnerável é aquele que está suscetível a ser 

ferido, ofendido ou tocado (CHERTMAN, 2011), sendo que a vulnerabilidade ocorre quando 

o controle não se encontra mais nas mãos do consumidor, mas de fatores externos, como, por 

exemplo, de comerciantes, para que se tenha equidade no mercado (BAKER; GENTRY; 

RITTENBURG, 2005). 

Muito embora algumas pessoas estejam mais propensas a entrarem em situação de 

vulnerabilidade, esta se trata mais de uma condição do que de um status, visto que nem todas 

as pessoas de uma determinada classe se tornam vulneráveis (BAKER; GENTRY; 

RITTENBURG, 2005). Contudo, vale salientar que consumidores vulneráveis estão mais 

propensos a serem explorados do que os outros consumidores (SILVA, 2011). 

Existem dois tipos de vulnerabilidade: a real, que de fato ocorre e é realmente 

experimentada e compreendida;e a percebida, que se dá na percepção de outros, mesmo que o 

indivíduo em estado de vulnerabilidade não concorde ou não seja verdadeiramente vulnerável 

(BAKER; GENTRY; RITTENBURG, 2005). 

 

2.5.1 Estudos sobre vulnerabilidade 

Chertman (2011), em sua pesquisa elaborou um quadro síntese a respeito das 

vulnerabilidades identificadas nos trabalhos realizados até o ano de 2007, bem como a 

descrição de cada tipo, que foi adaptado para esta pesquisa, conforme apresentado no Quadro 

2: 
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Quadro 2 - Síntese dos trabalhos sobre vulnerabilidade 
Autores / Trabalhos  Vulnerabilidade 

identificada 

Descrição do problema País  

Bell e Burlin (1993) Vulnerabilidade de 

localização 

geográfica. 

 

Análise da diferença de preços de produtos em 

bairros periféricos, por oferecer menor oferta e 

concorrência e maior dificuldade de locomoção 

de seus moradores. 

EUA 

Morduch (1994) Vulnerabilidade 

econômica.  

Análise não só da pobreza, mas também da 

incapacidade de geração de renda. 

EUA 

Kochar(1995) Vulnerabilidade 

econômica.  

 

Análise da perda de renda das famílias agrícolas 

aos choques nos eventos de colheita e seu 

impacto na capacidade de sobrevivência do 

grupo. 

Índia 

Smith e Cooper-

Martin (1997); 

Commuri e 

Ekici(2008) 

Vulnerabilidade de 

consumidores pouco 

alfabetizados 

Limitações e dificuldades do consumo 

decorrentes de baixos níveis de leitura e da 

compreensão de números. 

EUA 

Brenkert (1998) 

 

Vulnerabilidade 

física, 

motivacional, social 

e cognitiva. 

Descrições sobre modalidades de 

vulnerabilidade. 

Revisão 

da 

literatura 

Bayliss e Lyon 

(1998) e Lyon, 

Kinney e 

Colquhoun(2002) 

Vulnerabilidade da 

faixa etária às 

práticas de consumo. 

Limitações e dificuldades do consumo como 

decorrência da idade do consumidor. 

Reino 

Unido 

Cutter, Boruff e 

Shirley (2003) 

 

Vulnerabilidade 

social.  

 

Potencial de perda de bens e capacidade de 

recomposição frente à ocorrência de desastres 

ambientais. 

EUA 

Almeida e 

Rouquayrol(2006) 

Vulnerabilidade a 

doenças.  

 

Definição dos fatores endógenos e exógenos aos 

indivíduos na propagação de doenças. 

Revisão 

da 

literatura 

Sánchez(2007) Vulnerabilidade a 

doenças.  

 

Descrição das relações existentes entre índices de 

doenças em grupos específicos, analisando seu 

nível educacional, suas condições econômicas e 

características geográficas de seu local de 

habitação. 

Brasil 

Waichmana, Eveb e 

Nina (2007) 

 

Vulnerabilidade a 

doenças pela má 

utilização de 

produtos. 

Identificação do errado manuseio dos pesticidas 

agrícolas e os riscos inerentes a essa má 

utilização. 

Brasil 

Silva et al. (2014) Vulnerabilidade 

Individual. 

 

Está relacionada aos aspectos que dependem 

diretamente das ações individuais, a partir de um 

determinado grau de consciência que ele 

manifesta. 

Revisão 

da 

literatura 

Fonte: Adaptado de Chertman (2011) 

 

Brenkert (1998) identificou quatro formas diferentes de vulnerabilidade: física, 

emocional, social e cognitiva. 

• A vulnerabilidade física ocorre quando os indivíduos estão, excepcionalmente, 

susceptíveis, devido às condições físicas ou biológicas causadas pelos produtos existentes no 

mercado como, por exemplo, alergias ou sensibilidade aos produtos químicos ou substâncias, 

que são comercializados. 
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• A vulnerabilidade emocional diz respeito aos indivíduos que não podem resistir às 

tentações, devido às suas próprias características individuais.  

• A vulnerabilidade social compreende os indivíduos que se encontram em uma 

situação que os tornam significativamente menos capazes do que outros para resistir a várias 

tentações, recursos ou desafios que podem prejudicá-los. São incluídos aqui grupos de pobres 

e mães adolescentes provenientes de países em desenvolvimento. 

• Os indivíduos estão cognitivamente vulneráveis quando não apresentam capacidade 

cognitiva de processar uma informação ou são incapazes de terem consciência de que alguma 

informação está sendo retida ou manipulada como é o caso dos idosos, das crianças e, até 

mesmo dos indivíduos com baixos níveis de educação. A vulnerabilidade apresentada por 

esses indivíduos pouco alfabetizados será retratada no subtópico a seguir. 

 

2.5.2Vulnerabilidade do consumidor pouco alfabetizado 

O consumidor pouco alfabetizado se encontra em grande desvantagem no mercado, 

deixando de comerem restaurantes que apresentam um cardápio desconhecido, se baseando 

em pistas visuais, incluindo as logomarcas e os leiautes de loja para circular pelo comércio, 

chegando até a cometer erros por escolher produtos diferentes por causa da semelhança das 

embalagens (SOLOMON, 2011). 

Ainda, segundo Solomon (2011), os consumidores pouco alfabetizados encontram 

problemas na compreensão de números e muitas vezes não sabem se o dinheiro que tem será 

suficiente para pagar a conta e, em algumas vezes, são enganados por comerciantes 

desonestos que cobram valores diferentes do que realmente deveriam ser cobrados. 

Neste contexto entra a vulnerabilidade de consumo, que pode ser definida como a não 

identificação do custo-benefício de um determinado produto, compra de um produto 

esperando determinado benefício que não será atingido, utilização de forma incorreta de um 

produto, dentre outras definições (CHERTMAN, 2011). 

Esses consumidores são atingidos emocionalmente ao serem expostos por momentos 

de estresse, ansiedade, medo, vergonha e outras experiências negativas antes, durante e após o 

ato da compra (SOLOMON, 2011).Quando se trata do consumo de medicamentos, alguns 

consumidores adotam a estratégia de “armazenar a caixa do último remédio comprado e levar 

à farmácia para comparar os rótulos e identificar o remédio”(CHERTMAN, 2011, p.98).  

Percebe-se, então, que o domínio da leitura e da escrita é fator primordial para 

sobrevivência na sociedade contemporânea, e quem não a domina se encontra em situação de 
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exclusão e de marginalidade com relação aos demais grupos (CHERTMAN, 2011). Smith e 

Cooper-Martin (1997) elaboraram uma matriz estratégica com quatro cenários de 

vulnerabilidade com relação ao grau de nocividade, conforme pode ser visto na figura 3: 

PRODUTO 

 

Baixa Vulnerabilidade 

 
 

 

ALVO 

 
 

 

 

 

Alta Vulnerabilidade 

Pouco Nocivo Muito Nocivo 

e.g. Hamburger com baixo 

teor de gordura a 

consumidores de renda 

acima da média. 

 

Estratégia 1 

e.g. Juros altos de cartão de 

crédito para consumidores 

suburbanos. 

 

 

Estratégia 2 

e.g.Cigarro com pouca 

nicotina para consumidores 

negros 

 

 

Estratégia 3 

e.g. Licor de malte com elevado 

teor alcoólico para 

consumidores com nível de 

escolaridade de Ensino Médio 

 

Estratégia 4 

Figura 3 - Tipos de Estratégias de Segmentação 

Fonte: Smith e Cooper-Martin (1997) 

Adaptando essa matriz estratégica para o cenário de vulnerabilidade apresentada por 

consumidores pouco alfabetizados, tem-se uma nova matriz (ver Figura 4). Percebe-se, por 

meio dessa matriz, que são traçadas diversas estratégias, sendo que a “Estratégia 1” é a mais 

plausível, visto que apresenta um produto pouco nocivo direcionado às pessoas  que 

apresentam baixa vulnerabilidade. No entanto, a “Estratégia 4” se apresenta de maneira 

oposta à “Estratégia 1”, pois direciona a consumidores altamente vulneráveis, no caso, os 

pouco alfabetizados, um produto com alta nocividade. 

PRODUTO 

 

Baixa Vulnerabilidade 

 

 
 

 

ALVO 

 
 

 

 

 

Alta Vulnerabilidade 

Pouco Nocivo Muito nocivo 

Ex.: Venda de hambúrguer  

com baixo teor de  

gordura a consumidores 

com alto nível de 

alfabetização. 

 

Estratégia 1 

Ex.: Venda de remédios a  

consumidores com alto 

nível de alfabetização. 

 

 

 

       Estratégia 2 

Ex.:Venda de hambúrguer 

com alto teor de gordura 

a consumidores pouco  

alfabetizados. 

 

 

       Estratégia 3 

Ex.:Venda de remédios a  

consumidores pouco  

alfabetizados. 

 

 

 

       Estratégia 4 

Figura 4 - Matriz estratégica vulnerabilidade x nocividade 

Fonte: Adaptado de Smith e Cooper-Martin (1997) 

 

Commuri e Ekici (2008) também abordam a respeito da vulnerabilidade de 

consumidores pouco alfabetizados. Os autores apresentam uma visão integrada de 

vulnerabilidade do consumidor através da soma da vulnerabilidade sistêmica (VS) com a 
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vulnerabilidade transitória (VT). A VS é tida como verdadeira para toda uma classe de 

consumidores e a VT varia de um consumidor para outro ou de uma situação para 

outra(COMMURI; EKICI, 2008).  

Vale salientar que a vulnerabilidade total é a soma da VS com a VT e que ambas estão 

sempre relacionadas, embora nem todos os consumidores que experimentam VS 

experimentarão o mesmo grau de VT, mas, provavelmente, nenhum consumidor irá 

experimentar VT sem experimentar VS (COMMURI; EKICI, 2008). 

Neste aspecto, Commuri e Ekici (2008)apresentam quatro cenários para mensurar a 

vulnerabilidade do consumo, conforme pode ser visto na Figura 5.  

 
Figura5 - Visão integrada da vulnerabilidade do consumidor 

Fonte: Commuri e Ekici (2008) 

 

Observa-se que, no quadrante 1, estão presentes tanto a vulnerabilidade sistêmica (VS) 

quanto a vulnerabilidade transitória (VT), representando, assim, a vulnerabilidade em sua 

totalidade. Um exemplo dessa situação ocorre quando um consumidor analfabeto entra pela 

primeira vez em uma loja que não apresenta um suporte (autoatendimento) e se sente ansioso 

por ter que usar as informações presentes na etiqueta para decidir sua compra (COMMURI; 

EKICI, 2008). Percebe-se que esse consumidor é vulnerável, visto que há grandes chances 

dele tomar a decisão errada. 

No segundo quadrante, a VS está presente, mas a VT não ocorre. Esta situação ocorre 

quando esse mesmo tipo de consumidor se encontra na mesma loja, só que acompanhado de 

um amigo alfabetizado. Neste caso, o consumidor é analfabeto, mas consegue atingir o seu 

objetivo(COMMURI; EKICI, 2008). 

O terceiro quadrante representa um consumidor alfabetizado (nesse caso, VS está 

ausente) tendo que tomar uma decisão complexa, no mesmo contexto e se sentindo ansioso e 

cheio de incertezas. Se este consumidor for realizar a compra de um carro,por exemplo, irá se 

Vulnerabilidade transitória 

Presente 

Vulnerabilidade 

Sistêmica 

Presente 

Ausente 

Ausente 

Quadrante 1: 

VT = ∑(Vs,Vt) 

Quadrante 4: 

VT = 0 

Quadrante 3: 

VT = Vt 

Quadrante 2: 

VT = Vs 
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deparar com vários modelos que apresentam diversas características. Neste caso, apesar de 

não apresentar VS o consumidor se encontra, temporariamente, em estado de vulnerabilidade.  

Por fim, o quarto quadrante significa a ausência de vulnerabilidade (COMMURI; EKICI, 

2008). 

Observa-se, na literatura, que alguns estudos empíricos têm sido realizados acerca da 

vulnerabilidade de consumidores pouco alfabetizados. Waichmana,  Eveb e Nina (2007), por 

exemplo, mensuraram os níveis de compreensão do manuseio de pesticidas em uma amostra 

composta por 76 agricultores brasileiros, concentrando-se na capacidade de compreender a 

informação exibida nos rótulos dos produtos. Estes autores investigaram também a situação 

de vulnerabilidade destes agricultores devido ao mau uso de agrotóxicos. Os resultados 

demonstram que as informações apresentadas no rótulo são demasiadamente técnica e que os 

elementos pictográficos apresentados em alguns rótulos acabam confundindo o entendimento 

dos agricultores, além disso, a fonte da letra é muito pequena e as informações não são 

escritas de maneira sucinta (WAICHMANA; EVEB; NINA, 2007). 

 

2.5.3 Riscos da automedicação 

Todo medicamento apresenta riscos e podem causar reações adversas 

(NASCIMENTO, 2007) e efeitos colaterais, como por exemplo, os antialérgicos causam 

sonolência e a cortisona provoca pressão alta e assim, sucessivamente (JESUS; SILVA, 

2012).  

Os riscos provenientes da automedicação são causados, na maioria das vezes, pela 

utilização inadequada causada pelo mau uso ou pelo abuso no uso de medicamentos 

(HUGHES; MCELNAY; FLEMING, 2001), ou por erros no diagnóstico e uso excessivo de 

drogas(HUGHES; MCELNAY; FLEMING, 2001; ETICHA; MESFIN, 2014). Além disso, o 

uso constante pode causar resistência aos medicamentos (ETICHA; MESFIN, 2014), ou até 

envenenamentos devido à quantidade utilizada (PIRES; CAVACO, 2014). 

Vale salientar que um mesmo medicamento pode apresentar efeitos diferentes de uma 

pessoa para outra, podendo, também, apresentar impactos diferentes na mesma pessoa 

dependendo das circunstâncias(AKÇURA; GÖNÜL; PETROVA, 2004). Sendo assim, todas 

as partes envolvidas na automedicação devem estar cientes dos riscos e benefícios de qualquer 

produto (ETICHA; MESFIN, 2014). 
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2.6 A INFLUÊNCIA DA IDADE NA LITERACIA EM SAÚDE, NA COMPREENSÃO DE 

RÓTULOS E NA CONSCIÊNCIA DE RISCO 

 

Estudos anteriores apontam que dados demográficos, em especial a idade, também são 

fatores que interferem na literacia em saúde, compreensão de rótulos e na consciência de risco 

(MORRELL; PARK; POON, 1989; CALAMUSA et al., 2012).  

Já no final da década de 80, Morrell, Park e Poon(1989) realizaram três experimentos 

nos EUA com adultos mais jovens e idosos e examinaram tanto a compreensão quanto a 

memória com o objetivo de obter informações sobre rótulos de prescrição em função da idade, 

carga de memória e escolaridade. Os pesquisadores perceberam que os idosos além de 

apresentarem dificuldade em memorizar as recomendações e prescrições farmacêuticas, 

apresentavam menor compreensão das informações contidas nos rótulos que os adultos jovens 

(MORRELL; PARK; POON, 1989). 

Calamusa et al. (2012)também identificaram diferença no tocante à idade, em um 

estudo realizado na Itália. Segundo seus achados, existe um comportamento ascendente até 

por volta dos 59 anos e, a seguir, verifica-se uma queda significativa (parábola) tanto no nível 

de literacia em saúde quanto na consciência de risco (CALAMUSA et al., 2012). Além disso, 

esses autores destacam que indivíduos do gênero feminino apresentam maior literacia em 

saúde e consciência de risco maiores do que indivíduos do sexo masculino (CALAMUSA et 

al., 2012). 

Carthery-Goulart et al. (2009) também analisaram a relação entre a idade e a 

alfabetização funcional em saúde de brasileiros e identificaram correlação negativa entre 

idade e escores no instrumento (r=-0, 259; p<0,01), ou seja, quanto maior a idade menor o 

grau de alfabetização funcional em saúde. No entanto, quando os efeitos da escolaridade 

foram controlados, a correlação entre os escores no instrumento e idade não foi significante 

(r=-0,031, p=0,584). Sendo assim, a idade só é um fator relevante quando a quantidade de 

anos de estudo é baixa (CARTHERY-GOULART et al., 2009). 

Contudo, é importante destacar queFriedman, Romeo e Hinton (1997), em um estudo 

realizado nos Estados Unidos, não observaram diferença significativa na compreensão de 

rótulos entre homens e mulheres ou entre as três faixas etárias (18-34; 35-49; e ≥ 50 anos). 

Davis et al. (2006a) também não notaram interação significativa entre a alfabetização, idade, 

número de medicamentos, sexo e raça, nos pacientes americanos investigados. 

Dentre as características populacionais (gênero, faixa etária, nível de escolaridade e 

renda familiar) analisadas por Senra (2012), no Brasil, o nível de escolaridade e a renda 
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familiar se apresentaram como maiores influenciadores no grau de analfabetismo funcional 

relativo a exames de sangue. 

Observa-se através desses estudos que, em alguns (MORRELL; PARK; POON, 

1989; CALAMUSA et al., 2012; CARTHERY-GOULART et al., 2009), a idade influencia 

nos construtos literacia em saúde, compreensão de rótulos e na consciência de risco, e em 

outros (FRIEDMAN; ROMEO; HINTON, 1997; DAVIS et al., 2006a) ela não apresenta 

influência. Diante desses insights se torna necessário verificar se ela influência esses três 

construtos quando se trata de consumidores pouco alfabetizados. 

No próximo capítulo é apresentada a metodologia utilizada na presente dissertação. 



CAPÍTULO 3 - MÉTODO 

 

3.1 ABORDAGEM E MÉTODO CIENTÍFICO 

 

3.1.1 Abordagem 

Quanto à abordagem, a presente pesquisa se classifica como quantitativa. “A pesquisa 

quantitativa parte do princípio de que tudo pode ser quantificável” (MICHEL, 2009, p.37). 

Sendo assim, a quantificação faz parte de toda a pesquisa, desde a coleta de informações até o 

seu tratamento. Para tal, são utilizadas diversas técnicas estatísticas (MICHEL, 2009), como, 

no caso do presente estudo, Teoria de Resposta ao Item (TRI),Análises de Variância 

(ANOVA), estatísticas descritivas e Teste t de Student. 

 

3.1.2 Método 

Na presente pesquisa foi utilizado o método dedutivo, que parte do geral para o 

particular, fundamentadoemprincípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis em 

virtude da lógica apresentada, para a realização de conclusões obtidas de maneira formal 

(GIL, 2008). 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO CONTEXTO DA PESQUISA 

3.2.1 Contextualização da região pesquisada 

São chamadas de Ride: 

as regiões metropolitanas brasileiras que se situam em mais de uma unidade 

federativa. Elas são criadas por legislação federal específica, que delimita os 

municípios que a integram e fixa as competências assumidas pelo colegiado dos 

mesmos. A Ride constitui situação relativamente recente na legislação e na prática 

federativa brasileira (BRASIL, 2008). 

 

A Ride do Polo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) foi criada, para efeitos da articulação 

da ação administrativa da União, nos estados de Pernambuco e da Bahia, por meio da Lei 

Complementar nº 113 em 19 de setembro de 2001. É constituída pelos municípios de Lagoa 

Grande, Orocó, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, no estado de Pernambuco, e pelos 
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municípios de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho, no estado da Bahia (BRASIL, 

2001), ocupando área total de 34 mil quilômetros quadrados (BRASIL, 2008). 

A Ride do Polo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA)tem atraído investidores tanto do 

exterior, como de outras regiões brasileiras, inclusive do próprio semiárido de áreas que ficam 

mais distantes do Rio São Francisco (CAHU et al., 2015). 

Na Tabela 1 são apresentados os dados referentes aos municípios, à população 

(estimativa do ano de 2016), ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

2010, à taxa de analfabetismo – acima de 25 anos, em 2010, e ao Produto Interno Bruto (PIB) 

de 2013, da Ride do Polo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA): 

Tabela 1– Dados da Ride do Polo Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) – municípios, 

população, IDHM, taxa de analfabetismo e PIB 
Município População - 

Estimativa 

(2016) 

IDHM - 

Educação 

(2010) 

Taxa de analfabetismo 

– acima de 25 anos 

(2010) 

PIB (1000 

R$)2013 

Casa Nova 72.798 0,44 31,48    402432 

Curaçá 35.320 0,46 31,60    216868 

Juazeiro 220.253 0,59 16,87   2591068 

Lagoa Grande  25.030 0,52 32,35    169614 

Orocó 14.623 0,55 31,51    137965 

Petrolina 337.683 0,61 15,39   4905327 

Santa Maria da Boa Vista 41.475 0,47 27,49    419703 

Sobradinho 23.650 0,56 23,30   310684 

Total 770.832 0,52 26,24 9153661 

Brasil 206.771.064 0,63 11,82 5 316 000 

Fonte: Elaboração própria 

Nota: Medida composta por indicadores de escolaridade da população adulta e de fluxo escolar da população 

jovem 

 

Pode-se notar que o IDHM-Educação de 2010 dessa região foi de 0,52, abaixo da 

média nacional que foi 0,637, no referido ano. A taxa de analfabetismo – acima de 25 anos, 

em 2010, foi de 26,24, apresentando taxa média maior que a do Brasil (11,82). Esse é um dos 

fatores que justifica a realização do presente estudo. 

Além disso, justifica-se a escolha da referida Ride por essa ter sido considerada, pelo 

Congresso Nacional, região prioritária para o recebimento de recursos com o intuito de 

diminuir as desigualdades socioeconômicas, promovendo, assim, o desenvolvimento 

integrado (BRASIL, 2011). 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram coletadas amostras nos municípios de 

Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), pelo fato desses serem os dois municípios com maiores 

populações (337.683habitantes e 220.253 habitantes, respectivamente) e maiores relevâncias 

econômicas, dentre os municípios pertencentes à referida Ride. 
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O universo da população foi constituído por adultos consumidores de medicamentos 

OTCsdos municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), sendo dividido em duas populações: 

População 1: composta por consumidores pouco alfabetizados (até 4 anos de 

escolaridade) com idade entre 25 e 59 anos. 

A amostra de consumidores pouco alfabetizados foi obtida através do encaminhamento 

da Secretaria de Educação, sendo pesquisados todos os alunos das escolas indicadas pelo 

referido órgão, que se dispuseram a se ausentar da sala de aula para responder ao formulário. 

População 2: composta por consumidores universitários ou com ensino superior 

completo com idade entre 25 e 59 anos. Vale salientar que não foram considerados 

consumidores que estejam cursando ou que cursaram o ensino superior ou cursos técnicos ou 

pós-graduação na área de saúde, visto que a sua experiência/conhecimentos adquiridos 

poderiam acarretar em melhores resultados com relação aos demais consumidores. 

A amostra final envolveu 188 consumidores de medicamentos OTCs, divididos em 

grupos simétricos, ou seja, 94 (50%) pouco alfabetizados e 94 (50%) estudantes 

universitários/graduados. 

Alinhado aos insights de Calamusa et al. (2012), foram compreendidos na presente 

pesquisa consumidores que se encontravam no intervalo de faixa etária de 25 a 59 anos. Nesse 

aspecto, os indivíduos das duas populações foram classificados em três faixas etárias (25-29 

anos; 30-34 anos; 35-59 anos). 

A amostragem se caracteriza como não probabilística, sendo definida pelo critério de 

acessibilidade (VERGARA, 2014). Nesse aspecto, os instrumentos de coleta de dados foram 

aplicados, em sala de aula, a alunos pouco alfabetizados consumidores de medicamentos 

OTCs (com até 4 anos de estudo) da Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), criada pelo artigo 37, da nova Lei de 

Diretrizes Básicas (LDB) 9394, foi aprovada em 20 de dezembro de 1996, destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria. 

A oferta de vagas ocorre, prioritariamente, no turno noturno com aulas acontecendo de 

segunda a sexta-feira. Esse é um fator que leva muitos alunos a desistirem, visto que vão para 
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escola depois do trabalho, chegando muitas vezes atrasados e cansados (DAYRELL et al., 

2012; FRANCO, 2015). 

Os instrumentos também foram aplicados, presencialmente, aos discentes de duas 

faculdades de ensino superior particular dos cursos de Administração e Contabilidade dos 

municípios de Petrolina (PE) e de Juazeiro (BA); e a discentes de cursos de pós-graduação em 

gestão de ambos municípios. Por questão de sigilo, optou-se por não divulgar os nomes das 

instituições pesquisadas. 

As referidas instituições foram escolhidas por conveniência. Este tipo de amostragem 

consiste em escolher os elementos a que se tem acesso, supondo que eles representem, de 

alguma forma, o universo (GIL, 2008).  

 

3.4 COLETA DOS DADOS 

Os dados foram coletados por meio de pesquisa survey utilizando formulário 

estruturado, sendo o instrumento aplicado presencialmente. Vale ressaltar que, como uma das 

amostras é composta por indivíduos pouco alfabetizados, a pesquisadora realizou a leitura dos 

itens apresentados no instrumento para ambos os grupos. A escolha em aplicar 

presencialmente surgiu da necessidade de expor ambos os grupos às mesmas condições de 

aplicação dos instrumentos, reduzindo, assim, eventuais vieses decorrentes do tratamento 

diferenciado. É importante ressaltar que a pesquisadora marcou a alternativa indicada por 

todos os consumidores de medicamentos OTCs que participaram da pesquisa. 

Além da idade do respondente, foram coletadas informações potencialmente 

relevantes à literacia em saúde, à compreensão de rótulos e à consciência de risco. Para tanto, 

foram utilizados, respectivamente, três instrumentos de coleta de dados (respectivamente A, B 

e C) adaptados dos instrumentos desenvolvidos por Calamusa et al. (2012) e por Pires e 

Cavaco (2014).  

Os instrumentos A e B foram desenvolvidos baseados no estudo de Calamusa et al. 

(2012). O primeiro instrumento (ver Apêndice A) visou a captar a consciência de risco, sendo, 

para tal, listadas assertivas com três opções possíveis de respostas (verdadeiro, falso e não 

sei), sobre três categorias de risco: “interações medicamentosas”; “efeitos colaterais”; e 

“abuso ou mau uso” de medicamentos. 
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O segundo instrumento (ver Apêndice B) é composto por questões de múltipla escolha 

que medem conhecimentos referentes a vocábulo (interpretação de palavras técnicas que são 

apresentadas frequentemente em bulas e rótulos de medicamentos OTCs) e numeracia 

(habilidade de cálculo de uma dosagem simples de um medicamento).  

Por fim, para a formulação do terceiro formulário (ver Apêndice C), foi utilizado o 

instrumento desenvolvido por Pires e Cavaco (2014), sendo constituído por questões abertas, 

de forma a garantir que os respondentes expressassem, de fato, sua compreensão, isolando a 

possibilidade de acerto casual, ou seja, “chute”, com respostas sendo classificadas pela 

pesquisadora como “certas” ou “erradas”. Neste instrumento foi verificada a compreensão de 

um rótulo de um analgésico (indicação, forma de conservar, contraindicações e se ele pode ser 

utilizado por crianças).  

O rótulo do medicamento utilizado foi o do Lisador. Este medicamento foi escolhido 

por não estar entre os mais tradicionais, como Tylenol e a Dipirona, minimizando, assim, a 

possibilidade dos consumidores responderem baseados em suas experiências; e por se tratar 

de um medicamento que é, simultaneamente,analgésico e antitérmico. Esse tipo de 

medicamento foi apontado como o mais utilizado pelos consumidores por pesquisas 

realizadas anteriormente (LOYOLA FILHO et al., 2002; BUSH; RABIN, 1976; SEGALL, 

1990; ARRAIS et al., 1997; VILARINO et al., 1998; JESUS; YOSHIDA; FREITAS, 2013). 

Também foi verificada a legibilidade do rótulo, através do método de facilidade de 

leitura Flesch que “classifica a legibilidade de um texto numa escala de zero (difícil) a 100 

(muito fácil)” (SILVA; FERNANDES, 2009, p.147).O rótulo do medicamento utilizado 

obteve escore 28, exigindo nível de instrução de „Ensino Médio e Nível Superior” 

(MARTINS et al., 1996), sendo assim, classificado como difícil. Inicialmente, tem-se um 

claro descompasso entre o grau de legibilidade dos rótulos e o nível de instrução de cidadãos 

pouco alfabetizados.  

Ressalta-se que, inicialmente, foi realizado pré-teste com 20 consumidores, dos quais 

10 eram pouco alfabetizados e 10 possuíam o ensino superior completo, com o objetivo de 

analisar a adequação dos itens e o dimensionamento do tempo necessário para a aplicação do 

formulário. Nessa oportunidade, foi identificada a necessidade de remoção de um item por 

exigir informações não disponíveis no rótulo do medicamento, sendo, assim, restritas à bula. 

Após a realização do ajuste identificado via pré-teste, os três instrumentos foram 

encaminhados a profissionais da área da saúde (uma farmacêutica e um médico clínico geral) 
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para a realização de avaliação da adequação dos instrumentos de pesquisa, de forma a 

assegurar a sua validade nomológica. Nessa fase, não foi identificada a necessidade de 

realização de ajustes incrementais. 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS E TÉCNICAS DE ANÁLISE 

Os dados sobre literacia em saúde (LSaud), compreensão de rótulos (CRot) e 

consciência de risco (CRisc)foram tabulados com 0 (zero) em caso de:  erro; utilização da 

opção “não sei”; e em caso do respondente se negar a responder determinado item ou optar 

por deixá-lo em branco. Em caso de acerto foram tabulados com 1 (um).  

É importante salientar que não houve missings, pois conforme mencionado no item 

3.3, os dados foram coletados através de um formulário aplicado pela pesquisadora. Os 

participantes levaram em média 15 minutos para responder o formulário e nenhum incentivo 

foi oferecido. 

A título de exemplificação, os dados foram tabulados da seguinte forma: 

Tabela 2 - Tabulação dos dados 
Consumidor Idade CRisc 

IM1 

CRisc 

IM2 

CRisc 

IM3 

CRisc 

IM4 

LSaud  

LS1 

LSaud  

LS2 

LSaud  

LS3 

LSaud  

LS4 

CRot

1 

CRot

2 

CRot

3 

CRot

4 

Grupo 

1 36 0 1 1 ... 1 1 0 ... 0 0 0 1 1 

2 30 1 1 0 ... 0 1 1 ... 1 0 0 1 1 

95 29 1 1 1 ... 1 0 0 ... 1 1 1 1 2 

96 32 1 0 1 ... 1 1 0 ... 0 1 1 1 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na Tabela 2, tem-se a identificação do consumidor, a sua idade, a tabulação dos 

resultados (0, em caso de erro ou da opção “não sei” e 1, em caso de acerto) e classificação do 

grupo (grupo 1, pouco alfabetizados e grupo 2, universitários e consumidores com ensino 

superior completo). 

Em decorrência da natureza dicotômica dos dados, como técnica de análise dos dados, 

foi utilizada a Teoria de Resposta ao Item (TRI)1.“A TRI considera, na estimação do 

construto, não somente os itens que foram respondidos corretamente, mas também as 

                                                           
1
A TRI pode ser definida como um conjunto de modelagens matemáticas capazes de especificar o 

relacionamento interativo entre indivíduos e itens de um instrumento e, como tal, mensurar a habilidade latente 

de interesse (RECKASE, 2009). Em outras palavras, por meio do desempenho do respondente, a TRI estima os 

parâmetros do teste (dificuldade dos itens e poder de discriminação) e, principalmente, o nível de proficiência 

(habilidade latente) do inquirido. 
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características (ou parâmetros) desses itens, estimando de forma mais apurada o traço latente, 

ou seja, a variável hipotética não observável” (PEREIRA; PINTO, 2011). 

A TRI tem se apresentado como uma ferramenta bem sucedida quando se tem como 

objetivo estimar variáveis latentes (AFONSO et al., 2016) por, a partir das respostas dada pelo 

indivíduo, permitir o pesquisador inferir a respeito do traço latente do referido indivíduo, 

“hipotetizando relações entre as respostas observadas deste sujeito com o nível do seu traço 

latente” (PASQUALI, 2009, p.994). No Brasil, a TRI tem sido mais utilizada na área de 

avaliação educacional, como, por exemplo, na avaliação das provas do Enem e do Saeb 

(SILVA FILHO; LEITE FILHO, 2016). 

Para estimar a TRI, é necessário a utilização de algum programa computacional, como 

Bilog-MG, Multilog, ICL, Parscale, IRTPro, R(SILVA FILHO; LEITE FILHO, 2016). No 

caso do presente estudo, a fim de estimar a TRI, foi utilizado o software IRTPro®, versão 

2.1.21305.2001. 

Para tal, foi utilizado o modelo logístico unidimensional de dois parâmetros (2PLM), 

desenvolvido por Lord, em 1952 (LORD, 1967). Os dois parâmetros mencionados 

anteriormente são: dificuldade (𝑎)e a discriminação do item (𝑏) - capacidade de um item 

diferenciar indivíduos com níveis distintos de traço latente.A seguir, na Equação 01, é 

apresentado o modelo 2PLM, estimado pelo método da máxima verossimilhança marginal, 

via algoritmo EM (Expectation Maximization) (BAKER, 2001): 

𝑃 𝑈𝑖𝑗 = 1 ǀ𝑗  =
1

1 + 𝑒−𝑎𝑖 𝑗−𝑏𝑗  (01)

 

Onde: 

𝑃 𝑈𝑖𝑗 = 1 ǀ𝑗  =é a probabilidade do respondente j acertar o item i considerando sua 

habilidade 𝑗 ; 

𝑈𝑖𝑗  = é a resposta dada pelo respondente j ao item i; 

𝑗  = habilidade ou traço latente do respondente j; 

𝑎𝑖  = parâmetro de discriminação do item i; 

𝑏𝑖  = parâmetro de dificuldade do item i. 

 

Além dos parâmetros de discriminação e de dificuldade dos itens (característica do 

teste), a TRI reporta, também, o traço latente (𝑗 ), ou habilidade, do respondente 

(característica do indivíduo). No presente estudo, foram estimados individualmente três 

escores de proficiência (𝑗 ) para cada respondente, a saber: literacia em saúde; compreensão 

de rótulos; e consciência de risco. A obtenção destes três escores atendeu os três primeiros 

objetivos intermediários (mensurar a literacia em saúde dos consumidores de medicamentos 
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OTCs; mensurar a compreensão de rótulos de medicamentos por parte de consumidores de 

medicamentos OTCs; mensurar o grau de exposição aos riscos dos consumidores de 

medicamentos OTCs), respectivamente. 

Na sequência, foram realizadas todas as validações necessárias da TRI:avaliação dos 

pressupostos teóricos da TRI; validação dos parâmetros dos instrumentos; avaliação do ajuste 

do modelo aos dados; e, por fim, análise descritiva dos thetas.   

Cada um dos escores obtidos pela TRI foi, então, utilizado, como variável de resposta 

em cada uma das três Análises de Variância de 2 critérios (ANOVA2-way) (FÁVERO et al., 

2009), para testar as hipóteses de pesquisa de existência de diferença de médias– entre as duas 

populações (pouco alfabetizados e nível superior) – do nível de literacia em saúde, 

compreensão de rótulos e consciência de risco. Em cada uma destas três ANOVAs, também 

foram verificadas a influência da idade e a interação entre esta e o nível de alfabetismo, 

conforme melhor detalhado a seguir. 

A primeira ANOVA verificou a influência do alfabetismo e da faixa etária na literacia 

em saúde, testando três hipóteses nulas: 

H0A: O alfabetismo não influencia a literacia em saúde. 

H0B: A faixa etária não influencia a literacia em saúde. 

H0C: Não há interação entre alfabetismo e a faixa etária na relação com literacia em 

saúde. 

O teste de H0A avaliou a hipótese de pesquisa 1 (o nível de literacia em saúde dos 

universitários/graduados é maior do que o dos pouco alfabetizados) e atendeu ao quarto 

objetivo intermediário (confrontar a literacia em saúde de consumidores estudantes 

universitários/graduados frente a consumidores pouco alfabetizados). 

A segunda ANOVA verificou a influência do alfabetismo e da faixa etária na 

compreensão de rótulos, testando três hipóteses nulas: 

H0D: O alfabetismo não influencia a compreensão de rótulos. 

H0E: A faixa etária não influencia a compreensão de rótulos. 

H0F: Não há interação entre alfabetismo e a faixa etária na relação com compreensão 

de rótulos. 
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O teste de H0D avaliou a hipótese de pesquisa 2 (a compreensão de rótulos de 

medicamentos OTCs entre consumidores universitários/graduados é maior que a compreensão 

dos consumidores pouco alfabetizados) e atendeu ao quinto objetivo intermediário (confrontar 

a compreensão de rótulos de medicamentos de consumidores estudantes 

universitários/graduados frente a consumidores pouco alfabetizados). 

Por fim, a terceira ANOVA verificou a influência do alfabetismo e da faixa etária na 

consciência de risco, testando três hipóteses nulas: 

H0G: O alfabetismo não influencia a consciência de risco. 

H0H: A faixa etária não influencia a consciência de risco. 

H0I: Não há interação entre alfabetismo e a faixa etária na relação com a consciência 

de risco. 

O teste de H0G avaliou a hipótese de pesquisa 3 (a consciência de risco entre os 

consumidores universitários/graduados é maior do que a consciência de risco dos 

consumidores pouco alfabetizados) e atendeu ao sexto objetivo intermediário (confrontar a 

consciência de risco de consumidores estudantes universitários/graduados frente a 

consumidores pouco alfabetizados). 

O atendimento dos seis objetivos intermediários permitiu uma visão ampla acerca do 

problema de pesquisa e, assim, atendeu ao objetivo final que confirmar, ou não, que a 

alfabetização influencia nessa vulnerabilidade, avaliada por meio da literacia em saúde, da 

compreensão de rótulos e da consciência de risco. 

Ao final da estimação dos escores (thetas) via TRI, foi possível atender ao objetivo 

secundário 1 (verificar, dos três construtos, qual recebe maior impacto do analfabetismo). Isto 

foi feito comparando os valores thetas obtidos em cada um dos testes associados às hipóteses 

H0A, H0D e H0G. 

Os testes das hipóteses H0B, H0E e H0H consistiram em atender ao objetivo 

secundário 2 (verificar o impacto da idade em cada um dos construtos)e permitiram testar as 

hipóteses secundárias 4, 5 e 6, repetidas a seguir: 

Hipótese 4: A idade influencia o nível de literacia em saúde por parte de consumidores 

de medicamentos OTCs. 

Hipótese 5: A idade influencia a compreensão de rótulos de medicamentos OTCs. 
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Hipótese 6: A idade influencia a consciência de risco por parte de consumidores de 

medicamentos OTCs. 

Os testes das hipóteses H0C, H0F e H0I consistiram em atender ao objetivo 

secundário 3 (verificar a interação entre idade e alfabetismo na relação com cada um dos 

construtos). 

 

3.6 LIMITAÇÕES 

As limitações dessa pesquisa estão relacionadas ao fato da necessidade de leitura por 

parte da pesquisadora, o que eventualmente, pode ter causado constrangimento nos 

pesquisados pelo fato de alguém fazer a leitura.  

Contudo, como um grupo é composto por pessoas pouco alfabetizadas, foi necessário 

realizar a leitura do questionário para ambos os grupos, para que não houvesse vieses, nesse 

sentido. 

Outra limitação se deu no eventual cenário de o consumidor optar por “chutar” a 

resposta por ter vergonha de reconhecer que não sabia a solução. No entanto, ressalta-se que 

essa é uma das características da pesquisa survey, em que os entrevistados podem se sentir 

incapazes ou resistirem a dar informações (MALHOTRA, 2001). 

O fato de este estudo analisar somente o rótulo principal, excluindo as bulas e as 

etiquetas, se tornou também uma limitação do estudo. 

Como alguns consumidores se recusaram a responder, pode ter existido o viés da não-

resposta, visto que os que se recusaram a responder podem ser diferentes dos que 

responderam, no tocante aos construtos da pesquisa. 

Por fim, o fato de a amostra ter sido escolhida pela acessibilidade pode fazer com que 

ela não seja representativa da população, impossibilitando generalizações dos resultados 

alcançados. 
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CAPÍTULO 4 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo é composto por sete partes. Primeiramente, serão apresentados os dados 

descritivos da amostra. Em seguida, serão realizadas a validação dos pressupostos teóricos da 

TRI, a validação dos instrumentos, a avaliação do ajuste do modelo aos dados e a análise 

descritiva dos thetas. Posteriormente, à luz dos resultados alcançados, serão discutidas as 

verificações das hipóteses de pesquisa, apresentando aquelas que foram aceitas e as que foram 

refutadas. E, por fim, será feita uma análise da vulnerabilidade dos consumidores pouco 

alfabetizados. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra final compreendeu 188 consumidores, divididos em grupos simétricos, isto 

é, 94 (50%) pouco alfabetizados e 94 (50%) estudantes universitários/graduados. De acordo 

com o que foi mencionado no item 3.3 do capítulo de Metodologia, os itens das duas 

populações foram classificados em três faixas etárias (25-29; 30-34; 35-59), conforme 

apresentado no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Faixa etária da amostra 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Analisando o referido gráfico, é possível observar que, nos dois grupos (pouco 

alfabetizados e universitários/graduados), a maior parte da amostra está concentrada na 

primeira faixa etária (25-29), contudo, a média de idade dos consumidores participantes foi de  

30,7 anos. 

Como forma de identificar o conhecimento dos consumidores a respeito de algumas 

palavras que são comumente encontradas em rótulos de medicamentos, foi utilizada a mesma 

figura que Calamusa et al. (2012) utilizaram em seu estudo. Também, conforme o estudo 

mencionado, foi solicitado aos consumidores que identificassem os 12 termos no corpo 

estilizado. 

 
Figura 6 - Competências em literacia em saúde 

     Fonte: Adaptado de Calamusa et al. (2012) 

Os resultados dessa etapa da pesquisa são reportados no Gráfico 2: 

Gráfico 2 - Habilidades de vocabulário 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Observou-se que houve uma disparidade com relação às respostas de uma palavra para 

outra, sendo que a porcentagem de consumidores que colocaram as nomenclaturas de forma 

correta variou de 83% (no caso dos pouco alfabetizados) e 90% (universitários/graduados) no 

caso da palavra gastrite, para 9% (pouco alfabetizados) e 10% (universitários/graduados) para 

a palavra hematúria. Infelizmente, a presença de termos técnicos com elevado grau de 

dificuldade tem feito parte dos rótulos (PIRES; CAVACO, 2014), dificultando que as 

informações neles retratadas sejam compreendidas. Neste aspecto, é possível observar que as 

palavras “menisco”, “mucolítico”, “constipação”, “nefrite” e “hematúria” foram consideradas 

desconhecidas para a grande maioria dos consumidores, especialmente, para os pouco 

alfabetizados. 

Já, com relação às palavras “cefaleia” e hepática, nota-se uma diferença importante 

com relação aos dois grupos, sendo que 86% dos universitários/graduados acertaram a palavra 

frente a 36% do grupo dos pouco alfabetizados.  Com relação à palavra “hepática”, 50% dos 

universitários/graduados acertaram, o que não é considerado um valor elevado, e somente 

17% do grupo dos pouco alfabetizados obtiveram êxito em sua resposta. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA TRI 

A utilização da TRI requer dois pressupostos teóricos: a unidimensionalidade do 

instrumento (todos os itens devem captar um único construto latente); e a independência local 

dos itens. Conforme Andriola(1998), a forma mais recorrente de avaliação da 

unidimensionalidade do instrumento ocorre através da utilização da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE). 

Assim, em razão da natureza dicotômica dos dados, a AFE foi conduzida utilizando 

correlações policóricas (polychoric correlations) como matriz de dispersão e extração de 

Componentes Principais (Principal Components Analysis) com método de rotação Promax.  

Muito embora exista um importante debate acerca da definição de um critério objetivo 

para determinação da unidimensionalidade do instrumento, utilizou-se, no presente estudo, o 

critério delineado por Reckase (1979), que defende a existência de unidimensionalidade 

quando o fator predominante compreende, pelo menos, 20% da variância total.  

Assim, considerando os resultados obtidos para os construtos literacia em saúde 

(KMO de 0,69012; X
2
 de Bartlett's statistic de 2148,7, significante a 0,000010; e VTE de 
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32,36% após a extração de um único fator); compreensão de rótulos (KMO de 0,71924; X
2
de 

Bartlett's statistic de 231,1, significante a 0,000000; com VTE de 76,42% após a extração de 

um único fator) e consciência de risco (Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,74064; X
2
 de 

Bartlett's statistic de 171,0, significante a 0,000010; com Variância Total Explicada (VTE) de 

32,54% após a extração de um único fator), conclui-se pela existência de unidimensionalidade 

de todos os instrumentos. 

Já o pressuposto da independência local afirma que o desempenho de um item 

independe (não sofre influência) das respostas apresentadas aos demais itens, logo, as 

respostas dos itens são independentes. Segundo Hambleton et al. (1991), ao se confirmar a 

unidimensionalidade, por extensão, tem-se, também, a existência de independência local dos 

itens. Assim, conclui-se que todos os instrumentos/itens atendem aos pressupostos teóricos da 

TRI. 

 

4.3 VALIDAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

A priori, foi avaliada a consistência interna. Para tal, pelo fato dos dados do presente 

estudo apresentarem natureza dicotômica, foi utilizado o método de Kuder-Richardson via 

software Factor Analysis® versão 10.3.01. Os valores obtidos nas análises foram de 0,729, 

0,897 e 0,793 para os construtos literacia em saúde, compreensão de rótulos e consciência de 

risco, respectivamente, todos acima do piso de 0,70, indicando, assim, a existência de bons 

níveis de consistência interna (GEORGE; MALLERY, 2003). 

 

4.3.1 Validação do instrumento de literacia em saúde, utilizando a TRI 

 Concluída a apresentação da análise da consistência interna dos instrumentos, buscou-

se efetuar a validação de cada instrumento isoladamente via TRI. Conforme mencionado 

anteriormente (item 3.5), a TRI reporta tanto o nível de discriminação do item, parâmetro (a), 

quanto o parâmetro de dificuldade (b), que compreende o valor de theta (habilidade latente de 

interesse) necessário para acertar o item. Os valores desses parâmetros, (a) e (b), e seus 

respectivos erros padrões são reportados na Tabela 3. 

O parâmetro (a) mensura o nível de discriminação do item que, no caso da presente 

etapa do estudo, distingue consumidores com diferenciados níveis de literacia em saúde. 

“Esse parâmetro reflete a inclinação da curvado modelo logístico sendo que, quanto maior o 
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parâmetro, mais robusta é a capacidade de discriminação” (NASCIMENTO et al., 2016, 

p.160) dos consumidores com níveis diferenciados de literacia em saúde, ou seja, maior é a 

capacidade de detectar diferenças entre os consumidores (SARTES; SOUZA-FORMIGONI, 

2013) 

Os valores de (a) podem estar entre - ∞ a + ∞, contudo, não é comum a ocorrência de valores 

negativos (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000; BAKER, 2001), sendo recorrente o 

aparecimento de valores dentro do intervalo de 0 a 2 (HAMBLETON; SWAMINATHAN; 

ROGERS, 1991). 

Tabela 3 - Estimativas dos parâmetros e erros padrões dos itens para literacia em saúde 
Item Parâmetro (a) Erro padrão (a) Parâmetro (b) Erro padrão (b) 

1 2,40 0,46 -0,37 0,12 

2 1,95 0,48 -1,49 0,22 

3 1,81 0,38 1,19 0,23 

4 4,49 1,3 -0,41 0,1 

5 1,70 0,32 -0,18 0,14 

6 2,02 0,4 -0,55 0,13 

7 1,81 0,37 -0,72 0,14 

8 1,81 0,39 1,25 0,24 

9 1,37 0,28 0,67 0,2 

10 0,61 0,21 2,26 0,77 

11 0,53 0,24 3,38 1,43 

12 0,20 0,28 11,46 15,5 

13 0,77 0,22 -1,26 0,35 

14 1,06 0,23 0,34 0,19 

15 1,40 0,28 -0,11 0,15 

16 0,99 0,22 0,02 0,19 

17 1,23 0,28 -0,78 0,18 

18 0,71 0,21 1,63 0,49 

19 1,20 0,28 -0,97 0,2 

20 1,18 0,25 0,66 0,21 

21 1,42 0,35 1,54 0,32 

Média 1,46 0,35 0,84 1,02 

Desvio Padrão 0,89  2,726858  

Fonte: Elaboração própria 

 

Observando a tabela 03, verifica-se que os itens 4, 1 e 6 apresentam, respectivamente, 

maior poder discriminatório, sendo que a capacidade média de segregação do teste é positiva 

em 1,46, com desvio padrão de 0,89, dentro, assim, do intervalo de 0 a 2 prescrito por 

Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991). 

Com relação ao parâmetro de dificuldade (b), cujos valores esperados vão de -3 (muito 

fácil) a +3 (muito difícil) (PASQUALI; PRIMI, 2003), este corresponde ao valor de theta (θj) 

(habilidade latente) que, nesse caso, capta o nível de literacia em saúde, exigido para o acerto 

de cada item particular, assim, demonstra o nível de literacia em saúde que um item específico 

é capaz de captar (NASCIMENTO et al., 2016). 
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Se(b) < θj, provavelmente o respondente acerte o item, caso (b) > θj possivelmente o 

indivíduo erre o item e, por fim, se (b) =θj indica que o item possui dificuldade mediana, 

exigindo uma habilidade média (percentil de 50) de literacia em saúde para acertar o item 

(HAMBLETON; SWAMINATHAN; ROGERS, 1991). Neste aspecto, o pressupõe-se que, 

quanto maior o valor do parâmetro, menor a probabilidade de um consumidor com baixo nível 

de literacia em saúde acerte o item. 

Analisando os valores reportados na Tabela 3, observa-se que, com exceção dos itens 

11 e 12, que apresentaram valores de (b) de 3,38 e 11,46, respectivamente, não alinhados aos 

valores esperados, sendo, na prática, itens com elevados níveis de dificuldade, todos os 

demais itens dos instrumentos orbitaram no limite de -3 a +3.  

Especificamente sobre os itens 11 e 12, estes captavam o conhecimento dos termos 

nefrite (termo muito utilizado em bulas de medicamentos para os rins) e hematúria (utilizada, 

dentre outras, em bulas de medicamentos para infecções bacterianas) sendo que apenas 15% 

dos respondentes acertaram o item 11 e somente 9% acertaram o item 12. Quando observou-

se somente o grupo composto por consumidores pouco alfabetizado, tem-se um cenário ainda 

pior, 5% e 4% de acerto dos itens 11 e 12, respectivamente. Assim, esses dois itens possuem 

elevado poder de discriminação, dado que, quanto maior o valor do parâmetro, maior o poder 

de discriminação do item (PASQUALI; PRIMI, 2003). 

O valor médio de dificuldade do parâmetro (b) foi de 0,84, ou seja, apresenta um nível 

satisfatório para captação do nível de literacia em saúde. O nível de literacia em saúde que 

cada item do formulário 2 capta é apresentado na tabela 04, em ordem decrescente. 

Tabela 4 - Itens conforme nível de captação de literacia em saúde, em ordem decrescente 
Item Parâmetro (b) Item Parâmetro (b) 

12 11,46 15 -0,11 

11 3,38 5 -0,18 

10 2,26 1 -0,37 

18 1,63 4 -0,41 

21 1,54 6 -0,55 

8 1,25 7 -0,72 

3 1,19 17 -0,78 

9 0,67 19 -0,97 

20 0,66 13 -1,26 

14 0,34 2 -1,49 

16 0,02 

 

  

     Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se, conforme Tabela 4, que existem itens com diversos níveis de dificuldade, 

o que é desejável, segundo Harraway e Barker (2005). Os itens que possuem maior grau de 
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dificuldade foram 12, 11 e 10, nessa ordem, que se referem a termos (hematúria, nefrite e 

constipação, respectivamente) comumente utilizados pelos laboratórios que fabricam 

medicamentos e, conforme, pode ser observado, não são conhecidos pelos consumidores. 

 

4.3.2 Validação do instrumento de compreensão de rótulos, utilizando a TRI 

Com relação ao parâmetro (a), que mensura o nível de discriminação do item e cujos 

valores podem estar entre - ∞ a + ∞, verificou-se que, conforme Tabela 05, a capacidade 

média de segregação do teste de compreensão de rótulos é positiva em 12,62 com desvio 

padrão de 20,36. Observou-se também que os itens 2 e 3 apresentam, respectivamente, maior 

poder discriminatório. 

Especificamente sobre o item 2, que apresentou valor de 43,12, muito acima da faixa 

de 0 a 2, normalmente trabalhada nos instrumentos de pesquisa, optou-se por não removê-lo 

da análise por ele ter apresentado um bom ajuste via análise do teste Qui-quadrado (conforme 

será apresentado no item 4.4) e porque o instrumento já foi validado no contexto 

internacional. 

Com relação ao parâmetro de dificuldade (b), cujos valores esperados vão de -3 a 

+3(PASQUALI; PRIMI, 2003), que, nesse caso, capta o nível de compreensão de rótulos, 

observou-se, conforme Tabela 05, que, também neste construto, existem itens com diversos 

níveis de dificuldade, o que é desejável, segundo Harraway e Barker (2005). O valor médio de 

dificuldade do parâmetro (b) foi de -0,35 (dado que não é demasiadamente fácil ou difícil), 

permitindo concluir pela existência de nível satisfatório para captação do nível de 

compreensão de rótulos.  

Tabela 5 - Estimativas dos parâmetros e erros padrões dos itens para compreensão de 

rótulos 
Item Parâmetro (a) Erro padrão (a) Parâmetro (b) Erro padrão (b) 

1 1,62 0,32 -0,29 0,14 

2 43,12 19,21 -0,04 0,06 

3 3,88 0,89 0,07 0,11 

4 1,84 0,44 -1,15 0,21 

Média 12,62 5,26 -0,35 0,13 

Desvio Padrão 20,36  0,55  

Fonte: Elaboração própria 

 

O nível de compreensão de rótulos que cada item do formulário C capta é apresentado 

na Tabela 06, em ordem decrescente. 

 



 

70 

 

Tabela 6 - Itens conforme nível de captação de compreensão de rótulos, em ordem 

decrescente 
Item Parâmetro (b) 

3 0,07 

2 -0,04 

1 -0,29 

4 -1,15 

Fonte: Elaboração própria 

Como pode se observar, na tabela 06, o item que apresentou maior dificuldade foi o 

item 3 – “Quais são as contraindicações?”. Vale salientar que, com relação à compreensão de 

rótulos, 37,23% dos consumidores pouco alfabetizados não conseguiram sequer fazer a sua 

leitura, sendo que muitos reclamaram do tamanho da letra, especialmente, com relação às 

contraindicações. 

Identificar as contraindicações é de fundamental importância, visto que alguns 

consumidores possuem outros problemas de saúde e, por isso, não deveriam tomar alguns 

remédios. Como, em muitos casos, principalmente quando se trata dos pouco alfabetizados, 

esses consumidores não compreendem ou não conseguem sequer ler o que está escrito, 

podendo colocar suas vidas em risco. 

 

4.3.3 Validação do instrumento de consciência de risco, utilizando a TRI 

Com relação ao parâmetro (a), que mensura o nível de discriminação do item e cujos 

valores podem estar entre - ∞ a + ∞, verificou-se, conforme Tabela 7, que a capacidade média 

de segregação do teste de consciência de risco é positiva em 0,96 com desvio padrão de 0,26. 

Observou-se também que os itens 4 e 7 apresentam, respectivamente, maior poder 

discriminatório. 

Com relação ao parâmetro de dificuldade (b), cujos valores esperados vão de -3 a 

+3(PASQUALI; PRIMI, 2003), que, nesse caso, capta o nível de consciência de risco, 

observou-se, conforme Tabela 07, que, também neste construto, existem itens com diversos 

níveis de dificuldade, o que é desejável, segundo Harraway e Barker (2005). O valor médio de 

dificuldade do parâmetro (b) é de -0,94, ou seja, apresenta um nível satisfatório para captação 

do nível de consciência de risco.  
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Tabela 7 - Estimativas dos parâmetros e erros padrões dos itens para consciência de 

risco 
Item Parâmetro (a) Erro padrão (a) Parâmetro (b) Erro padrão (b) 

1 0,48 0,22 -2,12 0,96 

2 0,9 0,26 -0,19 0,19 

3 0,75 0,24 -0,78 0,3 

4 1,33 0,4 -1,78 0,37 

5 1,01 0,31 -1,55 0,39 

6 1,07 0,29 -0,42 0,18 

7 1,31 0,36 0,4 0,16 

8 1,18 0,34 -1,46 0,33 

9 0,7 0,23 -0,44 0,26 

10 0,95 0,29 -1,29 0,34 

11 0,86 0,26 -0,76 0,26 

Média 0,96 0,29 -0,94 0,34 

Desvio Padrão 0,26  0,76  

Fonte: Elaboração própria 

 

Os itens 4, 7, 8, 6 e 5 apresentam, respectivamente, maior poder discriminatório, sendo 

que a capacidade média de segregação do teste é positiva em 0,96, com desvio padrão de – 

0,94, respeitando o intervalo de 0 a 2 prescrito por Hambleton, Swaminathan e Rogers (1991). 

O nível de consciência de risco que cada item do formulário 01 capta é apresentado na 

tabela 08, em ordem decrescente. 

Tabela 8 - Itens conforme nível de captação de consciência de risco, em ordem 

decrescente 
Item Parâmetro (b) 

7 0,4 

2 -0,19 

6 -0,42 

9 -0,44 

11 -0,76 

3 -0,78 

10 -1,29 

8 -1,46 

5 -1,55 

4 -1,78 

1 -2,12 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com relação ao nível de dificuldade dos itens que captaram a consciência de risco, o 

item 7 se apresentou como sendo o que exigiu maior conhecimento e o item 1 foi considerado 

o de menor dificuldade. 

É importante salientar que uma das grandes vantagens da TRI é que o cálculo dos 

parâmetros independe se os indivíduos que compõem a amostra possuem maior ou menor 

grau com relação ao traço latente (theta), isso significa que os parâmetros serão estimados de 
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forma correta pela TRI, mesmo que a amostra não seja representativa (EMBRETSON;  

REISE,2000). 

 

4.4 AVALIAÇÃO DO AJUSTE DO MODELO AOS DADOS 

Segundo Andriola (1998), quando se utiliza TRI, existem várias formas de efetuar a 

avaliação da qualidade do ajuste do modelo aos dados. No presente estudo, optou-se pela 

utilização do teste do qui-quadrado por meio da confrontação das frequências observadas 

(matriz empírica) frente às frequências teóricas (matriz teórica), com a análise sendo realizada 

item a item, conforme pode ser observado na tabela 09. 

Tabela 9 - Avaliação do ajuste do modelo aos dados 

Literacia em saúde Consciência de risco Compreensão de rótulos 

Item Label X
2
 Probability Item Label X

2
 Probability Item Label X

2
 Probability 

1 LitSaude1 5,83 0,7577 1 CRisco1 9,17 0,3302 1 CRt1 0,3 0,8472 

2 LitSaude2 6,28 0,5083 2 CRisco2 5,53 0,5971 2 CRt2 0,3 0,5981 

3 LitSaude3 8,85 0,3571 3 CRisco3 12,5 0,1292 3 CRt3 0,3 0,6052 

4 LitSaude4 4,03 0,6731 4 CRisco4 5,11 0,6473 4 CRt4 0,9 0,6303 

5 LitSaude5 1,68 0,9994 5 CRisco5 3,96 0,683 

  

6 LitSaude6 7,56 0,6728 6 CRisco6 7,9 0,3429 

7 LitSaude7 10,4 0,4052 7 CRisco7 10,8 0,0949 

8 LitSaude8 3,05 0,9316 8 CRisco8 4,98 0,6635 

9 LitSaude9 8,24 0,7667 9 CRisco9 6,64 0,4686 

10 LitSaude10 10,8 0,6261 10 CRisco10 7,1 0,3129 

11 LitSaude11 10,6 0,5622 11 CRisco11 3,6 0,8244 

12 LitSaude12 5,66 0,8953 

  

13 LitSaude13 14,1 0,4456 

14 LitSaude14 9,92 0,624 

15 LitSaude15 9,12 0,6933 

16 LitSaude16 5,27 0,9688 

17 LitSaude17 20,2 0,0624 

18 LitSaude18 12,8 0,4662 

19 LitSaude19 18,5 0,1016 

20 LitSaude20 13,8 0,3136 

21 LitSaude21 8,04 0,5315 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados obtidos permitem concluir pelo bom ajuste do modelo frente aos dados, 

tendo em vista que todos os itens apresentaram valores dos qui-quadrados não significativos 

considerando-se o nível de p<0,10, isto é, as frequências observadas de todos os itens 
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apresentaram bom nível de ajuste às frequências esperadas (teóricas). Neste aspecto, rejeitou-

se a hipótese nula de que os valores observados são diferentes dos esperados. 

 

4.5 ANÁLISE DESCRITIVA DOS THETAS 

 Concluída a avaliação dos instrumentos via TRI, buscou-se realizar inicialmente uma 

análise descritiva dos escores latentes (thetas) obtidos para cada construto via TRI. Na Tabela 

10, são reportadas as estatísticas descritivas dos três construtos:  

 

Tabela 10 - Estatística descritiva dos três construtos 

      Literacia em saúde 
Compreensão de 

rótulos 
Consciência de risco 

  Statistic Std. Error Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Pouco 

Alfabetizados 

Média -0,6185 0,06456 -0,5086 0,07477 -0,0090 0,07265 

95%  

intervalo de 

confiança 

para a média 

Limite 

inferior 

-0,7467   -0,6571   -0,1533   

Limite 

superior 

-0,4903   - 0,3601   0,1352   

Mediana -0,5500   -0,7800   0,0550   

Variância 0,392   0,526   0,496   

Desvio Padrão 0,62589   0,72495   0,70437   

Mínimo -2,17   -1,34   -1,64   

Máximo 0,61   0,96   1,39   

Assimetria  -0,360 0,249 0,865 0,249 -0,127 0,249 

Curtose -0,144 0,493 -0,289 0,493 -0,441 0,493 

Universitários/ 

graduados 

Média 0,6164 0,07870 0,5076 0,06865 0,0100 0,09105 

95%  

intervalo de 

confiança 

para a média 

Limite 

inferior 

0,4601   0,3712   -0,1708   

Limite 

superior 

0,7727   0,6439   0,1908   

Mediana 0,6750   0,9600   0,1050   

Variância 0,582   0,443   0,779   

Desvio Padrão 0,76307   0,66558   0,88273   

Mínimo -1,54   -1,34   -2,03   

Máximo 2,04   0,96   1,39   

Assimetria  -0,646 0,249 -1,435 0,249 -0,498 0,249 

Curtose 0,278 0,493 1,015 0,493 -0,440 0,493 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando inicialmente o desempenho dos consumidores pouco alfabetizados com 

relação à literacia em saúde, considerando que a média (-0,6185) é menor que a mediana (-

0,5500), pode-se concluir pela existência de uma distribuição assimétrica negativa ou à 
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esquerda (assimetria de -0,360), ou seja, a maior parte dos consumidores apresenta 

desempenho superior à média dos escores dentro do próprio grupo. No entanto, como o valor 

máximo obtido por esse grupo foi 0,61, dado que o escore oscila de -3 a +3, pode-se notar que 

esse desempenho é comedido. 

Com relação ao grupo composto por universitários/graduados, obteve-se uma média (-

0,6164) menor que a mediana (0,6750), revelando, assim, assimetria à esquerda (-0,646), isto 

é, a maior parte dos consumidores deste grupo também se encontra acima da média. 

A curtose foi analisada utilizando o Coeficiente Percentílico de Curtose, que é 

definido como o quociente entre a amplitude semi-interquartílica e a amplitude entre o 10º e o 

90º percentis, conforme a Equação 1: 

CP =  
𝑄3−𝑄1

2

𝑃90−𝑃10
  

Quando: 

CP≅0,263,  a distribuição é mesocúrtica. 

CP<0,263,  a distribuição é  platicúrtica. 

CP>0,263,  a distribuição é leptocúrtica. 

O valor da curtose no construto literacia em saúde, conforme pode ser visto na Tabela 

10, para os pouco alfabetizados foi -0,144, classificada como platicúrtica, isto é, com 

observações relativamente dispersas em torno da média, e para o grupo de universitários/ 

graduados, o Coeficiente Percentílico de Curtose de 0,278 classifica-se como leptocúrtica, ou 

seja, com distribuição mais alta (afunilada) e as observações aparecem com maior 

concentração em torno da média.  

O comportamento dos dados de ambos os grupos pode ser melhor observado no 

Gráfico 03: 
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Gráfico 3 - Distribuição dos consumidores conforme nível de literacia em saúde 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando a distância entre o valor mínimo (-2,17) e máximo (0,61) da distribuição 

para pouco alfabetizados, pode-se concluir pela existência de importante amplitude dos dados, 

que é corroborada pela dispersão dos dados (desvio padrão de 0,63). Para o grupo 2 

(universitários/graduados), a distância entre o valor mínimo (-1,54) e máximo (2,04) também 

pode ser considerada ampla, fato esse corroborado pelo desvio padrão de 0,76. 

Assim, é possível concluir que, no tocante à literacia em saúde, os consumidores 

pouco alfabetizados (média de -0,62) apresentam um desempenho significativamente inferior 

(t = -12,131) quando comparados ao grupo de universitários/graduados (média de 0,62). Dado 

que o ponto máximo de theta é +3, o desempenho na literacia em saúde dos consumidores 

pouco alfabetizados (média de -0,62) mostra-se bastante preocupante. 

Com relação à distribuição dos dados relacionados ao construto compreensão de 

rótulos, observa-se que, para o grupo dos consumidores pouco alfabetizados, a média (-

0,5086) é maior que a mediana (-0,7800), levando à conclusão de que as observações 

apresentam uma distribuição assimétrica positiva ou à direita(0,865), demonstrando uma 

concentração de desempenhos inferior à média. No que diz respeito aos universitários/ 

graduados, a média (0,5076) é menor que a  mediana(0,9600), levando a conclusão de que as 

observações apresentam uma distribuição assimétrica negativa ou à esquerda(-1,435), isto é, a 

maior parte dos alunos apresenta desempenho superior à média (conforme Gráfico 4). 

Adicionalmente, o valor de -0,289, no grupo 1, para curtose indica uma distribuição 

platicúrtica, isto é, as observações encontram-se relativamente dispersas em torno da média. O 

valor de 1,015, no grupo 2, para curtose indica uma distribuição leptocúrtica, isto é, as 
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observações encontram-se relativamente concentradas em torno da média.O comportamento 

dos dados de ambos os grupos, no construto compreensão de rótulos, pode ser melhor 

observado no Gráfico 04: 

Gráfico 4 - Distribuição dos consumidores conforme nível de compreensão de rótulos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se, também nesse construto (compreensão de rótulos), a existência de 

importante amplitude tanto no Grupo 1 (valor mínimo (-1,34) e máximo (0,96)) quanto no 

Grupo 2 (valor mínimo (-1,34) e máximo (0,96)). Essa constatação pode ser confirmada 

quando se observa o desvio padrão de ambos os grupos 0,72 (Grupo 1) e 0,67 (Grupo 2). 

Nesse ponto, pode-se concluir que o nível de compreensão de rótulos dos 

consumidores pouco alfabetizados (média de -0,5086) é estatisticamente inferior (t =- 10,011) 

ao do grupo de universitários/graduados (média de 0,5076). Considerando que a escala theta 

apresenta como ponto máximo o valor de +3, o desempenho de compreensão de rótulos dos 

consumidores pouco alfabetizados (média de -0,5086) mostra-se, também, bastante 

preocupante. 

Por fim, relativo ao construto consciência de risco, no grupo dos consumidores pouco 

alfabetizados, observou que a média (-0,0090) se apresentou menor que a mediana (0,0550), 

caracterizando assimetria negativa ou à esquerda (-0,127), observando, assim, que a maior 

parte dos consumidores apresentaram desempenhos superiores à média. No grupo dos 

universitários/graduados, a média (0,0100) também se apresenta menor que a mediana 

(,1050), indicando assimetria negativa ou à esquerda (-0,498).  
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Para a consciência de risco, o valor da curtose foi -0,441 (Grupo 1) e -0,440 (Grupo 2), 

indicando que, para as dois grupos, a distribuição é platicúrtica, ou seja, as observações estão 

relativamente dispersas em torno da média. 

O comportamento dos dados de ambos os grupos, no construto consciência de risco, 

pode ser melhor observado no Gráfico 05: 

 

Gráfico 5 - Distribuição dos consumidores conforme nível de consciência de risco 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Semelhante aos construtos anteriores, a amplitude dos dados também é grande, 

conforme pode ser visto no Grupo 1 (valor mínimo (-1,64) e máximo (1,39)) e no Grupo 2 

(valor mínimo (-2,03) e máximo (1,39)). Essa afirmação pode ser corroborada quando se 

analisa o desvio padrão de ambos os grupos 0,70 (Grupo 1) e 0,88 (Grupo 2). 

Nesse aspecto, é possível concluir que, no tocante à consciência de risco, os 

consumidores pouco alfabetizados (média de -0,01) não apresentam desempenho 

significativamente distinto (t = - 0,163) do grupo de universitários/graduados (média de 0,01). 

Ressalta-se, no entanto, que um desempenho próximo da ordem de 50% (a escala theta orbita 

de -3 a +3) evidencia a existência de nível intermediário de consciência de risco em ambos os 

grupos, o que ressalta a importância de se desenvolver programas assistenciais em saúde a fim 

de conscientizar melhor os consumidores com relação aos riscos provenientes da 

automedicação. 

Buscando incrementar a evidenciação do desempenho dos grupos e evidenciar quais 

construtos recebem maior impacto do alfabetismo, reporta-se, no gráfico 06, tipo Radar, os 

escores de cada construto de acordo com o tipo de respondente: 



 

78 

 

Gráfico 6 - Apresentação do construto e sua relação com os grupos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Observa-se, no Gráfico 06, que, quando se trata do construto consciência de risco, os 

escores tanto dos consumidores pouco alfabetizados quanto dos com maior escolaridade são 

bem parecidos. Ao observar os construtos literacia em saúde e compreensão de rótulos, 

verifica-se uma grande distinção com relação aos escores desses dois grupos.  

Logo, foi possível concluir, através do Gráfico 06, que os construtos que receberam 

maior impacto do alfabetismo foram a literacia em saúde e a compreensão de rótulos, sendo 

que esse impacto foi preponderante na literacia em saúde. 

É evidente que a baixa escolaridade, no caso do presente estudo, está relacionada com 

o aumento da vulnerabilidade dos consumidores pouco alfabetizados, visto que pressupõe-se 

que esses sejam incapazes de compreender plenamente os rótulos dos medicamentos; de 

calcular doses simples de medicação; desconhecendo parte relevante das palavras que são 

utilizadas nos rótulos, como interações medicamentosas, princípio ativo, posologia e, até 

mesmo contraindicações, que é uma palavra bastante sugestiva. 

Concluída a análise descritiva dos dados, a seguir, são reportados os resultados dos 

testes das hipóteses desenvolvidos no presente estudo. 

 

4.6 TESTES DAS HIPÓTESES DE PESQUISA 

Conforme proposto no item 3.5, foram realizados três Análises de Variância de 2 

critérios (ANOVA 2-way) com o objetivo de testar as hipóteses de pesquisa de existência de 
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diferença de médias do nível de literacia em saúde, compreensão de rótulos e consciência de 

risco. 

 

4.6.1 Influência do alfabetismo e da faixa etária na literacia em saúde 

A priori é apresentado o comportamento dos escores obtidos através da TRI (Gráfico 

07). Observa-se a existência de desempenho distinto entre os grupos (pouco alfabetizados e 

universitários/graduados) com relação ao construto literacia em saúde. Enquanto no grupo de 

consumidores pouco alfabetizados foi notada uma estagnação no escore médio entre as faixas 

etárias, no grupo composto por consumidores universitários/graduados notou-se um 

incremento do escore médio de literacia em saúde entre as faixas etária 2 e 3 (30-34 anos e 

35-59 anos, respectivamente), conforme pode ser observado no Gráfico 7. É importante 

destacar que essa aparente diferença entre os dois grupos e também com relação à idade será 

testada no teste ANOVA, apresentado a seguir na Tabela 11. 

Gráfico 7 - Literacia em saúde por faixa etária 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Após essa breve análise gráfica dos escores, torna-se preponderante avaliar a 

significância estatística dessa distinção de desempenho. Nessa etapa, buscou-se avaliar a 

hipótese de pesquisa 1 (o nível de literacia em saúde dos universitários/graduados é maior do 

que o dos pouco alfabetizados), atendendo, assim, ao quarto objetivo intermediário 

(confrontar a literacia em saúde de consumidores estudantes universitários/graduados frente a 

consumidores pouco alfabetizados). Adicionalmente, foi possível avaliar a hipótese 
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secundária 4 (a idade influencia a literacia em saúde por parte de consumidores de 

medicamentos OTCs), atendendo ao objetivo secundário 2 (verificar o impacto da idade na 

literacia em saúde). 

Para testar a hipótese de que o nível de literacia em saúde é maior do que o dos pouco 

alfabetizados e também a influência da faixa etária, foi utilizada a técnica ANOVA two-

way,utilizando o theta de literacia em saúde como variável dependente e „Grupo Etário‟ e 

„Escolaridade‟ como variáveis independentes, conforme apresentado na Tabela 11: 

Tabela 11 - Análise de Variância de 2 critérios (ANOVA 2-way) de literacia em saúde 
Source Type III 

Sum of 

Squares 

DF Mean 

Square 

F Sig. 

CorrectedModel 71,877
a
 5 14,375 28,948 ,000 

Intercept ,031 1 ,031 ,062 ,803 

Escolaridade 50,368 1 50,368 101,428 0,000*** 

Grupo Etário ,180 2 ,090 ,181 ,835 

Escolaridade * Grupo Etário ,049 2 ,024 ,049 ,952 

Error 90,379 182 ,497   

Total 162,256 188    

Corrected Total 162,256 187    

Fonte: Elaboração própria 

Nota: *** é significativo a 0,01; R
2
= 0,443e R

2
 ajustado = 0,428 

 

Os resultados da ANOVA 2-way evidenciam a existência de diferença significativa 

entre os dois níveis de „Escolaridade‟ - pouco alfabetizados frente aos 

universitários/graduados (Teste F de 101,428, significante a 0,000); porém, os dados não 

possibilitaram concluir pela existência de diferenças significativas entre „Grupo Etário‟ e na 

interação entre „Escolaridade‟ e „Grupo Etário‟. Assim, corrobora-se que existem diferenças 

significativas nos escores de literacia em saúde entre os grupos de escolaridade (pouco 

alfabetizados com escore amostral médio de literacia em saúde de -0,6185 frente ao grupo 

composto por estudantes universitários/graduados que apresentou média amostral de 0,6164). 

Logo, refuta-se a H0A de que o alfabetismo não influencia a literacia em saúde; 

porém, não foi possível refutar H0B (a faixa etária não influencia a literacia em saúde), nem 

H0C (não há interação entre alfabetismo e a faixa etária na relação com literacia em saúde). 

Esta ausência de interação significa dizer que o nível de escolaridade impacta positivamente a 

literacia em saúde, independente da faixa etária. Se houvesse interação, poderia significar, por 

exemplo, que o nível de escolaridade impacta positivamente a literacia de saúde entre os mais 

jovens, não impacta na faixa etária intermediária e impacta negativamente entre os mais 

velhos. 
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É importante salientar que A H0C foi testada com o objetivo de atender parcialmente 

ao objetivo secundário 3 (Verificar a interação entre  idade e alfabetismo na relação com a 

literacia em saúde). 

 

4.6.2 Influência do alfabetismo e da faixa etária na compreensão de rótulos 

Com relação à compreensão de rótulos dos consumidores pouco alfabetizados, 

inicialmente observa-se que essa vai diminuindo conforme a idade vai aumentando, sendo que 

existe diferença na média dos escores dos consumidores da faixa etária 3 com relação à faixa 

etária 1.  

No que cabe ao grupo dos universitários/graduados, observa-se comportamento 

distinto do Grupo 1, visto que há um tendência ascendente até a faixa etária 2 e, a partir daí, 

verifica-se uma queda na média dos escores, alcançado, nessa faixa, ponto crítico (mais 

baixo). Contudo, não é possível indicar que essas diferenças observadas no gráfico 8 é 

significante, sendo necessário realizar teste ANOVA, para comprovar, ou não, tal 

significância (Tabela 12). 

Gráfico 8 - Compreensão de rótulos por faixa etária 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O teste de H0D avaliou a hipótese de pesquisa 2 (a compreensão de rótulos de 

medicamentos OTCs entre consumidores universitários/graduados é maior que a compreensão 

dos consumidores pouco alfabetizados) e atendeu ao quinto objetivo intermediário (confrontar 
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a compreensão de rótulos de medicamentos de consumidores estudantes 

universitários/graduados frente a consumidores pouco alfabetizados).Também foi possível 

avaliar a hipótese secundária 5 (a idade influencia a compreensão de rótulos por parte de 

consumidores de medicamentos OTCs), atendendo ao objetivo secundário 2 (verificar o 

impacto da idade na compreensão de rótulos). 

Também foi utilizada, para testar tal hipótese e também a influência da faixa etária, a 

técnica ANOVA two-way,utilizando o theta de compreensão de rótulos como variável 

dependente e „Grupo Etário‟ e „Escolaridade‟ como variáveis independentes, conforme 

apresentado na Tabela 12: 

Tabela 12 - Análise de Variância de 2 critérios (ANOVA 2-way) de compreensão de 

rótulos 
Source Type III 

Sum of 

Squares DF 

Mean 

Square F Sig. 

CorrectedModel 53,802
a
 5 10,760 23,093 ,000 

Intercept ,197 1 ,197 ,422 ,517 

Escolaridade 37,456 1 37,456 80,384 0,000*** 

Grupo Etário 3,787 2 1,893 4,063 ,019** 

Escolaridade * Grupo Etário ,949 2 ,474 1,018 ,363 

Error 84,804 182 ,466   

Total 138,607 188    

Corrected Total 138,607 187    

Fonte: Elaboração própria 

Nota: **,* ** significativo a 0,05 e 0,01, respectivamente; R
2
= 0,388 e R

2
 ajustado = 0,371 

 
 

Os resultados da ANOVA 2-way evidenciam a existência de diferença significativa 

entre os dois níveis de „Escolaridade‟ - pouco alfabetizados frente aos 

universitários/graduados (Teste F de 80,384, significante a 0,000) e entre os GruposEtários 

(Teste F de 4,063, significante a 0,019); no entanto, não foi possível concluir pela existência 

de diferenças significativas na interação entre „Escolaridade‟ e „Grupo Etário‟. Neste aspecto, 

é possível notar que existem diferenças significativas nos escores de compreensão de rótulos 

entre os grupos de escolaridade (pouco alfabetizados com escore amostral médio de 

compreensão de rótulos de -0,5086 frente ao grupo composto por estudantes 

universitários/graduados que apresentou média amostral de 0,5076), bem como entre os 

grupos etários (respondentes nas faixas de 25 a 29 anos, de 30 a 34 anos e de 35 a 59 anos). 

No entanto, o impacto da escolaridade neste construto apesar de ter sido elevado, não 

foi tão evidente quanto o impacto da escolaridade na literacia em saúde se for observada a 

estatística F. Ao observar tal estatística, verifica-se que o valor F (80, 384) para compreensão 

de rótulos é menor que o valor F (101, 428) para literacia em saúde. 
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Assim, refuta-se a H0Dde que o alfabetismo não influencia a compreensão de rótulos; 

refuta-se a H0E de que a faixa etária não influencia a literacia em saúde; porém, não foi 

possível refutar a H0F (não há interação entre alfabetismo e a faixa etária na relação com 

literacia em saúde). Esta ausência de interação significa dizer que o nível de escolaridade e a 

faixa etária, simultaneamente, não impactam a compreensão de rótulos. Se houvesse 

interação, poderia significar, por exemplo, que o nível de escolaridade impacta positivamente 

a compreensão de rótulos para uma faixa específica de idade, por exemplo, os mais jovens, 

mas não (ou em menor intensidade) nas demais faixas etárias. 

Vale salientar que testar H0Fajudava a atender ao objetivo secundário 3 (Verificar a 

interação entre idade e alfabetismo na relação com a compreensão de rótulos). 

 

4.6.3 Influência do alfabetismo e da faixa etária na consciência de risco 

Por fim, acerca da consciência de risco, verifica-se um comportamento bem diferente 

do que foi observado nos outros construtos. No grupo dos universitários/graduados os escores 

se comportam de forma ascendente até a faixa etária 2 e, depois dessa, observa-se que os 

escores médios se apresentam abaixo do desempenho do grupo de consumidores pouco 

alfabetizados.  

Gráfico 9 - Consciência de risco por faixa etária 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Outro fator que chamou atenção foi a ocorrência de menores médias dos escores para 
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na faixa etária 2, a média dos escores apresentou comportamento semelhante às outras médias 

dos escores dos outros construtos, isto é, existência de um gap entre os desempenhos de 

ambos os grupos. 

Ademais, enquanto existe uma tendência de estagnação nas médias de consciência de 

risco de consumidores pouco alfabetizados na transição do grupo etário 2 e 3, notou-se uma 

queda nos escores dos consumidores universitários/graduados. Contudo, somente através do 

teste ANOVA (Tabela 13), é possível afirmar se as diferenças apresentadas para esse 

construto são significativas. 

O teste de H0G avaliou a hipótese de pesquisa 3 (a consciência de risco entre os 

consumidores universitários/graduados é maior do que a consciência de risco dos 

consumidores pouco alfabetizados) e atendeu ao sexto objetivo intermediário (confrontar a 

consciência do risco de consumidores estudantes universitários/graduados frente a 

consumidores pouco alfabetizados). Além disso, foi possível avaliar a hipótese secundária 6 

(a idade influencia a consciência de risco por parte de consumidores de medicamentos OTCs), 

atendendo ao objetivo secundário 2 (verificar o impacto da idade no construto consciência de 

risco),conforme apresentado na Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Análise de Variância de 2 critérios (ANOVA 2-way) de consciência de risco 
Source Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

CorrectedModel 1,194
a
 5 0,239 0,370 0,869 

Intercept 0,017 1 0,017 0,026 0,871 

Escolaridade 0,090 1 0,090 0,139 0,709 

Grupo Etário 0,621 2 0,310 0,481 0,619 

Escolaridade * Grupo Etário 0,635 2 0,317 0,492 0,612 

Error 117,430 182 0,645   

Total 118,625 188    

Corrected Total 118,624 187    

Fonte: Elaboração própria 

Nota: R
2
= 0,010 e R

2
 ajustado = -0,017 

 

Com relação à consciência de risco, os resultados da ANOVA 2-way não 

evidenciaram a existência de diferença significativa entre os níveis de „Escolaridade‟ - pouco 

alfabetizados frente aos universitários/graduados; tampouco entre „Grupo Etário‟ e na 

interação entre „Escolaridade‟ e „Grupo Etário‟.  

Neste aspecto, não foi possível refutar a H0G(o alfabetismo não influencia a 

consciência de risco); refutar H0H (a faixa etária não influencia a consciência de risco) 

nem  H0I (não há interação entre alfabetismo e a faixa etária na relação com a consciência de 
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risco).A verificação de  H0Icontribuía para atender ao objetivo secundário 3 (Verificar a 

interação entre a idade e alfabetismo na relação com a consciência de risco). 

 

4.7SUMARIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Buscando sumarizar os resultados das hipóteses da pesquisa, reporta-se a Tabela 14. 

Tabela 14 - Resumo da verificação das hipóteses 
 Escolaridade Idade 

Literacia em saúde Houve influência significativa Não houve influência significativa 

Compreensão de rótulos Houve influência significativa Houve influência significativa 
Consciência de risco Não houve influência significativa Não houve influência significativa 

Fonte: Elaboração própria 

 

É possível notar, por meio da Tabela 14, que a escolaridade possui influência 

significativa na literacia em saúde, que tanto a escolaridade quanto a idade influenciam 

significativamente na compreensão de rótulos e que não foi observada influência significativa 

da escolaridade e da idade na consciência de risco. 

Esse resultado mostra-se relevante dado que o grupo de consumidores pouco 

alfabetizados encontra-se em situação de vulnerabilidade no momento em que apresentam 

baixa literacia em saúde e baixa compreensão de rótulos. 

Esses resultados alinham-se aos insights de Brenkert (1998) de que pessoas com 

baixos níveis de educação são cognitivamente vulneráveis por apresentarem menor 

capacidade cognitiva para processar uma informação, sendo, nesse ponto, incapazes de terem 

consciência plena de que alguma informação está sendo retida ou manipulada. 

 



CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A resposta à questão-problema é que, com a realização da presente pesquisa, foi 

possível concluir que consumidores com baixa literacia em saúde, compreensão de rótulos e 

consciência de risco estão mais propensos à vulnerabilidade quando se trata do uso de 

medicamentos através da automedicação. Além disso, o baixo domínio da leitura e da escrita 

faz com que eles dependam de outras pessoas, fazendo com que fiquem, em alguns casos, 

excluídos de alguns grupos (CHERTMAN, 2011). 

Nesse aspecto, verificou-seque o impacto do analfabetismo foi maior na literacia em 

saúde, sendo necessário um programa de conscientização maior, por parte do governo, focado 

nos pouco alfabetizados. A título de sugestão, poderia ser apresentado junto com o rótulo um 

glossário simples, que forneça explicações de termos científicos, aumentando, assim, a 

literacia em saúde(BENNIN; ROTHER, 2015).  

O alfabetismo também causou grande impacto na compreensão de rótulos. A partir daí 

se torna importante que os rótulos de medicamentos apresentem linguagem mais simples e 

clara, que sejam facilmente compreendidas por uma pessoa leiga(BENNIN; ROTHER, 2015).  

Sendo assim, é notória a importância do farmacêutico, que é tido como uma das principais 

fontes de informação no momento de busca por medicamentos OTCs. Neste aspecto, esse 

profissional deverá ter maior atenção, especialmente, com relação aos consumidores que se 

encontram em situação de vulnerabilidade. É importante destacar que os farmacêuticos 

deverão criar meios para que a comunicação com o consumidor seja mais efetiva, visto que a 

sua indicação seja o ponto mais relevante no momento de escolha dos medicamentos 

(BASTOS, 2014). 

Na amostra coletada, observou-se diferença entre os grupos (pouco alfabetizados e 

universitários/graduados) com relação à consciência de risco. Embora esse impacto não tenha 

sido estatisticamente significativo, se torna interessanteque sejam planejadas ações 

assistenciais em saúde com o objetivo de alcançar melhores resultados na adesão e na 

condição de saúde(ALMEIDA, 2010). 

Por fim, relativo à idade, observou-se que ela impacta, significativamente, na 

vulnerabilidade. Isso faz com que os olhares se voltem para os indivíduos com idade mais 

avançada, visto que a vulnerabilidade aumenta à medida que a idade também aumenta. Sendo 

assim, é necessário que programas de conscientização sejam desenhados para que sejam 

efetivos junto a esse segmento etário. 
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Com isso, entende-se que foi atingido o objetivo final de confirmar, ou não, que a 

alfabetização influencia na vulnerabilidade em saúde, avaliada por meio da literacia em saúde, 

da compreensão de rótulos e da consciência de risco, por parte de consumidores de 

medicamentos OTCs dos municípios de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). 

Para tal, foi necessário, antes, atender os objetivos intermediários. Foram mensurados, 

por meio da TRI, os níveis de literacia em saúde, a compreensão de rótulos de medicamentos 

e a consciência de risco dos consumidores de medicamentos OTCs, atendendo, assim, aos três 

primeiros objetivos intermediários. 

Para atender aos objetivos 4, 5 e 6, que se referiam a confrontar a literacia em saúde, a 

compreensão de rótulos e a consciência de risco dos estudantes universitários e já graduados 

frente a consumidores pouco alfabetizados, foram utilizadas testes ANOVAs com cada um 

dos três escores estimados (thetas) apresentados pela TRI, sendo utilizados como variável 

dependente/resposta. Através destas, foi possível verificar que consumidores 

universitários/graduados possuem nível de literacia em saúde e compreensão de rótulos 

superior ao apresentado por consumidores pouco alfabetizados. Contudo, com relação à 

consciência de risco, não foram identificadas diferenças significativas entre os dois grupos. 

Para tal, os três instrumentos utilizados para a mensuração dos construtos latentes 

literacia em saúde, compreensão de rótulos e consciência de risco tiveram suas características 

psicométricas avaliados através da TRI, através da qual foi possível calcular o nível de 

aptidão dos sujeitos da amostra, calcular os parâmetros dos itens (dificuldade e discriminação 

dos itens) e emparelhar itens com a aptidão do sujeito. Essas características são grandes 

avanços propiciados pela TRI, quando se deseja realizar testes de habilidades e desempenho 

(HAMBLETON; SWAMINATHAN; ROGERS, 1991). 

Também por meio da referida técnica, foi possível relacionar e comparar, em uma 

mesma escala latente, a escolaridade dos consumidores com as variáveis latentes literacia em 

saúde, compreensão de rótulos e consciência de risco, respectivamente. A TRI também 

possibilitou a classificação dos consumidores de acordo com as suas habilidades em 

responder os itens do formulário. Nessa perspectiva, pode-se concluir que a TRI mostrou-se 

uma boa opção metodológica quando se tem por objetivo estimar os traços latentes acima 

mencionados (literacia em saúde, compreensão de rótulos e consciência de risco). 

Com relação aos objetivos secundários, esses também foram atendidos. Verificou-se 

que, dentre os três construtos, os que receberam maior impacto do alfabetismo foram a 

literacia em saúde e a compreensão de rótulos, respectivamente. 
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Apesar de não ter sido possível verificar a interação entre idade e alfabetismo em 

nenhum dos construtos, quando analisadas as médias dos escores, verificou-se que essas 

variavam de acordo com a faixa etária tanto no grupo dos pouco alfabetizados quanto no 

grupo dos universitários/graduados. Neste aspecto, é importante salientar que a faixa etária 3 

foi a que apresentou menores escores médios em ambos os grupos pesquisados. A 

vulnerabilidade aqui se apresenta tanto com relação ao seu nível de alfabetização quanto à sua 

idade. 

Torna-se relevante, também, salientar que, com relação à compreensão de rótulos, 

observa-se que essa vai diminuindo conforme a idade vai aumentando. Dentre os fatores que 

podem influenciar esse resultado, tem-se o tamanho da fonte utilizada nos rótulos, dado que 

os problemas com relação à visão tendem a aumentar com o avanço da idade. Esse possível 

efeito é observado no fato de que 37,23% dos consumidores pouco alfabetizados não 

conseguiram sequer fazer a leitura do rótulo apresentado, sendo que, em parte relevante dos 

casos, houve reclamações acerca do tamanho da fonte (especialmente aqueles que se 

encontram nos anos iniciais e que, por isso, apresentam menor domínio da competência de 

leitura), sobretudo, com relação às contraindicações.  

Os resultados sobre dosagem máxima revelam que as instruções do rótulo podem ser 

mal interpretadas, visto que somente 39% dos consumidores universitários/graduados foram 

capazes de calcular a dose máxima de comprimidos diária. Esse cenário é ainda mais 

preocupante quando se trata de consumidores pouco alfabetizados, visto que apenas 13% 

calcularam a dose máxima de forma correta. Para alguns deles, tomar 2 ou 3 vezes ao dia é 

suficiente para qualquer remédio. 

É importante frisar que 46% da amostra de consumidores pouco alfabetizados não foi 

capaz de identificar o horário de tomar a próxima dose baseados na seguinte instrução: “A 

posologia de um remédio indica que ele deve ser tomado de 6 em 6 horas. Se você tomou o 

remédio às 5:00 horas da manhã, que horas deverá tomar a próxima dose”?. Isso é um fator 

preocupante visto que esses consumidores se encontram em situação de vulnerabilidade por 

não conseguirem sequer identificar os horários de tomarem seus medicamentos. Salienta-se 

que esse cálculo foi classificado como relativamente simples, visto que 97% dos 

consumidores universitários/graduados tiveram êxito na resposta. 

Neste aspecto, sugere-se que as instruções de dosagem sejam mais claras e que, nos 

rótulos, seja especificado o número máximo de comprimidos que podem ser tomados por dia 

(CALAMUSA et al., 2012; FUCHS; HIPPIUS, 2007). Além disso, os médicos e 
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farmacêuticos pesquisados porPires e Cavaco (2014) sugerem a utilização de uma tabela 

explicativa com relação às dosagens, visto que muitos erros referentes à medicação ocorrem 

por causa de interpretações inadequadas dos rótulos (HELLIER et al., 2006; PIRES; 

CAVACO, 2014; WARD; BUCKLE; JOHN CLARKSON, 2010). 

A porcentagem de consumidores que acertaram as nomenclaturas variou de 83% (no 

caso dos pouco alfabetizados) e 90% (universitários/graduados) no caso da palavra gastrite, 

para 9% (pouco alfabetizados) e 10% (universitários/graduados) para a palavra hematúria. 

Infelizmente, a presença de termos técnicos difíceis tem feito parte dos rótulos (PIRES; 

CAVACO, 2014), dificultando que as informações neles retratadas sejam compreendidas. 

Observou-se, também, que, quando são empregadas palavras que são costumeiramente 

utilizadas pelas pessoas para definir algum problema de saúde, como gastrite e úlcera, tem-se 

maior grau de acerto. Sendo assim, se fosse utilizada uma linguagem mais simples e 

explicações mais claras ter-se-ia uma melhor compreensão das informações apresentadas 

(CALAMUSA et al., 2012; PIRES; CAVACO, 2014). 

Outro fator que chamou a atenção foi o baixo índice de acerto, por parte dos 

consumidores pouco alfabetizados, com relação ao significado das palavras princípio ativo 

(22%), posologia (22%), interações medicamentosas (31%) e contraindicações (48%). Isso 

significa que a maior parte da amostra faz o uso de medicamentos OTCs sem sequer ter noção 

do que está sendo tomado ou se está utilizando o medicamento de forma correta, sendo que, 

muitas vezes, o medicamento foi indicado por um familiar ou pelo farmacêutico e o 

consumidor segue, simplesmente, a dosagem recomendada. 

Assim como nos achados de Calamusa et al. (2012), observou-se que 21,28% dos 

consumidores (pouco alfabetizados e universitários/graduados) confundiram o conceito de 

contraindicação com efeitos colaterais e não foram capazes de calcular doses simples.  

Com relação aos itens do formulário de consciência de risco, observou-se que os 

resultados deste estudo estão de acordo com outros estudos que apontam o farmacêutico como 

auxiliador no processo de decisão (CALAMUSA et al., 2012), visto que 72,3% da amostra 

afirmou que é melhor informar ao farmacêutico se já estiver tomando outros medicamentos. 

Neste aspecto, é evidente que os farmacêuticos continuam tendo um papel essencial no 

momento de compra de medicamentos (CALAMUSA et al., 2012). 

Aproximadamente 41% dos consumidores pouco alfabetizados afirmaram que, se 

tomados em conjunto, dois analgésicos funcionam melhor. Isso é um fator preocupante dado 



 

90 

 

que podem acontecer interações medicamentosas, ou seja, um medicamento pode influenciar 

na ação do outro, levando o indivíduo a uma situação de vulnerabilidade com relação à sua 

saúde. 

Diferente dos insights de Calamusa et al. (2012), de que a publicidade influencia na 

aquisição e utilização de medicamentos, no presente estudo não foi identificado forte efeito da 

publicidade, visto que 74% dos consumidores que participaram da amostra afirmaram que os 

medicamentos que são promovidos através da propaganda não são mais seguros que os 

demais. 

Com relação a quanto os consumidores estavam cientes dos efeitos colaterais causados 

pelos medicamentos OTCs, os achados se apresentaram na mesma perspectiva dos resultados 

de Calamusa et al. (2012) indicando que a maioria (80%) estava ciente de que esses remédios, 

mesmo não necessitando de prescrição médica, podem causar efeitos colaterais. 

Neste aspecto, também foi verificado se os consumidores estavam cientes de que 

remédios para alergia podem causar insônia, que é considerada um dos efeitos colaterais desse 

tipo de medicamento. A porcentagem de acerto nos dois grupos foi 59% para os pouco 

alfabetizados e 69% para os universitários/graduados, indicando que muitos consumidores 

não possuem essa informação, podendo, por exemplo, causarem acidentes ao tomar 

antialérgicos e dirigirem em seguida. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

Adicionalmente, os resultados alcançados também servirão como fonte de pesquisa 

para outros pesquisadores que estejam estudando o tema aqui tratado e discutido, visto que 

ainda existem poucas pesquisas sobre o assunto na área de Marketing. 

Neste aspecto, sugere-se que sejam realizados outros estudos utilizando a mesma 

técnica, mas com uma amostra diferente: 

 Composta por consumidores de medicamentos adultos de outros níveis de 

escolaridade (ensino fundamental II e ensino médio), para que se tenha uma análise melhor 

com relação ao impacto da escolaridade na vulnerabilidade; 

 Composta por consumidores com idade abaixo de 25 anos e acima de 59 anos; 
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Além disso, se torna interessante verificar se outras características demográficas – 

como o gênero – influenciam a literacia em saúde, a compreensão de rótulos e a consciência 

de risco, e se há interação entre elas e alfabetismo com relação aos referidos construtos. 

Recomenda-se, também, que sejam realizadas pesquisas pela ótica qualitativa para que 

sejam aprofundadas as análises com relação ao consumo de medicamentos OTCs, 

principalmente com relação aos consumidores pouco alfabetizados. 

Esses estudos poderiam focar, por exemplo, em explicar porque o comportamento da 

última faixa etária se apresentou diferente das outras faixas nos construtos analisados no 

presente estudo. 
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APÊNDICE A – Formulário: Consciência de risco 

 

Nesta parte, os sujeitos deverão marcar apenas uma alternativa, com a possibilidade de marcar 

que não sabe, quando não sentir a vontade para responder. 

 

Interações medicamentosas 

É melhor dizer ao farmacêutico se estiver tomando outros medicamentos. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Se tomados em conjunto, dois analgésicos funcionam melhor. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Medicamentos sem prescrição médica podem ser utilizados juntos com outros medicamentos, 

sem apresentar riscos à saúde  

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Mau uso/abuso 

É importante considerar o peso das crianças antes de dar-lhes medicamentos. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Remédios laxantes, se usados regularmente para perder peso, são potencialmente prejudiciais. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

O uso prolongado de descongestionantes nasais é potencialmente prejudicial. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Aqueles que sofrem de prisão de ventre devem tomar medicamentos laxantes regularmente. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Efeitos colaterais 

Mesmo os medicamentos sem prescrição (OTC‟s) podem causar efeitos colaterais. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Analgésicos podem danificar o estômago. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Um medicamento promovido através da publicidade é mais seguro. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 

Alguns medicamentos contra as alergias podem causar sonolência. 

(    ) Falsa              (    ) Verdadeira     (    ) Não sei 
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APÊNDICE B – Formulário: Literacia em saúde 

 

 Atividade 1 – Solicitar aos participantes o relacionamento dos 12 termos no corpo 

estilizado, dividido em quatro seções (1 – cabeça; 2 – tronco e membros superiores; 3 – parte 

superior das pernas (coxas);  e 4 – parte inferior das pernas): 

 

(     )  Cefaléia 

(     )  Gastrite  

(     )  Menisco 

(     )  Oral  

(     )  Antiácido  

(     )  Laxante  

(     )  Úlcera  

(     )  Mucolíticos 

(     )  Hepática  

(     )  Constipação  

(     )  Nefrite  

(     )  Hematúria 

 

 

 

 

 

 

Nesta parte são feitas perguntas de múltipla escolha para testar o conhecimento da definição 

dos outras 5 palavras (analgésico; princípio ativo, posologia, interações medicamentosas, 

contra-indicações). 

Para que serve um analgésico? 

(   ) diminuir ou eliminar a febre 

(   ) diminuir ou eliminar infecções 

(   ) diminuir ou eliminar a dor 

 

O princípio ativo é: 

(   ) a causa da doença a ser tratada 

(   ) o horário em que o medicamento deverá ser tomado 

(   )  a substância existente na composição do medicamento 

 

A posologia é:  

(   ) a quantidade de medicamento a ser tomada 

(   ) um tipo de medicamento para infecção 

(   )  a substância existente na composição do medicamento 
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O que são Interações medicamentosas? 

(   )  probabilidade de um indivíduo passar mal ao utilizar um remédio 

(   ) alterações no efeito de um remédio causado pela utilização simultânea de outro 

medicamento 

(   ) situações  em que o medicamento não pode ser utilizado 

 

O que são contra-indicações? 

(   ) situações  em que o medicamento não pode ser utilizado 

(   ) incertezas relacionadas à eficácia do medicamento 

(   ) possíveis sintomas causados pela medicação 

 

Cálculos de dosagem simples 

Qual o número máximo de comprimidos que não devem ser excedidos por dia com base nas 

instruções: “Tomar 1 ou 2 comprimidos uma ou duas vezes por dia”? 

(     ) 1      (     ) 3 

(     ) 2      (     ) 4 

A posologia de um remédio indica que ele deve ser tomado de 6 em 6 horas. Se você tomou o 

remédio às 5:00 horas da manhã, que horas deverá tomar a próxima dose? 

(   ) às 10:00 horas 

(   ) às 11:00 horas 

(   ) às 12:00 horas 
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APÊNDICE C – Formulário: Compreensão de rótulo 

Nesta parte, o consumidor responderá perguntas a respeito do rótulo abaixo. Neste caso, não 

será realizada uma leitura do rótulo, ele será apresentado e, em seguida, serão feitas as 

indagações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Para quais sintomas o Lisador é utilizado? 

_____________________________________________________________________ 

 

2- Como conservar o Lisador? 

______________________________________________________________________ 

 

3- Quais são as contraindicações? 

_______________________________________________________________________ 

 

4- Crianças menores de 12 anos podem tomar este medicamento? 

_______________________________________________________________________ 


