
167 

 

ANEXOS 
 

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 

Mestrado Ensino em Saúde 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

CAAE: 88205118.8.0000.5108 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA NA ESCOLA ENTRE 

PAIS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, por ser pai de aluno do Ensino Fundamental 1 

matriculado na Escola Municipal Jorge Mascarenhas. Essa pesquisa é coordenada por Marcony Raimundo 

Figueiredo de Carvalho. 

O objetivo principal desta pesquisa é entender como os pais de alunos do Ensino Fundamental 1 da Escola 

Municipal Jorge Mascarenhas compreendem e atuam sobre os fatores que envolvem o uso de medicamentos por 

seus filhos. 

A sua participação não é obrigatória. A qualquer momento da pesquisa você poderá desistir e deixar de 

participar. Você não terá nenhum prejuízo se não aceitar participar. Se não aceitar participar, você não será 

prejudicado de nenhuma maneira pelo pesquisador, pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, pela Escola Municipal Jorge Mascarenhas ou pelas secretarias municipais de saúde e de educação de 

Araçaí. 

Esta pesquisa é um estudo de caso de abordagem qualitativa. Pretende-se entender o uso de medicamentos por 

crianças e adolescentes que estudam na escola. Caso aceite, na pesquisa você participará de um grupo focal, que 

será um debate com outros pais de alunos sobre a utilização de medicamentos por seus filhos. Sua participação 

no grupo focal terá a duração de aproximadamente uma hora. O debate que acontecerá no grupo focal será 

gravado em áudio. 

Este estudo será desenvolvido de acordo com as normas determinadas pela resolução 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde do ministério da saúde. É importante você saber que toda pesquisa oferece riscos aos 

participantes. Você correrá os seguintes riscos ao participar desta pesquisa: lesão à sua integridade psíquica, 

moral, honra, imagem e privacidade; estigmatização social; dano em relação à dinâmica de seu grupo social ou 
cultural. Em outras palavras, você poderá se sentir obrigado a dar ou a deixar de dar opiniões por causa do 

contato 

Com o pesquisador ou por causa do que você fará ao participar da pesquisa. 

Porém, garantimos que nenhuma informação coletada na pesquisa será usada quando puder causar prejuízo para 

você. Garantimos que você não será ligado de maneira direta e pessoal a nenhum dos resultados da pesquisa. 

Garantimos que sua participação será anônima (seu nome não será divulgado). Garantimos que as informações 

coletadas na pesquisa serão sigilosas e confidenciais (a divulgação das informações será controlada e nada que 
possa lhe prejudicar será divulgado). A pesquisa será realizada em um lugar no qual você terá privacidade. Você 

terá liberdade para não responder qualquer pergunta que não queira responder. 

Garantimos também que suas relações com a escola ou com os serviços de saúde da cidade não serão 

prejudicadas por causa das opiniões que venha a dar ao participar da pesquisa. Além disso, garantimos que no 
grupo focal você responderá apenas perguntas sobre a utilização de medicamentos pelos estudantes da escola. 
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Garantimos também que a pesquisa será imediatamente paralisada se surgir qualquer possibilidade de você ser 

prejudicado por ela. Garantimos também que a pesquisa será adiada ou paralisada se surgir qualquer risco de ela 

prejudicar a sua saúde ou a sua imagem. 

Ao participar da pesquisa você ajudará a melhorar os serviços farmacêuticos oferecidos pela cidade. Além disso, 

ajudará o pesquisador a organizar o projeto “educação farmacêutica na escola”. Este projeto tem o objetivo de 

fazer a educação farmacêutica entre os estudantes da escola, ou seja, educar e sensibilizar os estudantes sobre o 

uso correto de medicamentos. Por meio deste projeto poderão ser oferecidas oficinas e palestras, além de 

distribuídos materiais didáticos na escola sobre o uso de medicamentos. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares. Porém, como 

afirmado acima, as informações obtidas por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não 

possibilitando sua identificação. 

Você não receberá nenhum tipo de remuneração ou pagamento para participar da pesquisa. Não está prevista 

indenização por sua participação, mas em qualquer momento, se você sofrer algum dano por causa da pesquisa, 

terá direito à indenização. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do pesquisador principal, podendo 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação agora ou em qualquer outro momento. 

Coordenador do Projeto: Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho 

Endereço: Rua João de Paula Moura, 101 – Centro – Araçaí – Minas Gerais Cep.: 35.777-000 
Telefone: (31) 99273-1855 / 98480-9702 / (31) 3715-6368 (ramal 25) 

 

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e benefícios da mesma e aceito o 

convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo 

referente à minha participação. 

 

 

 

 

 Nome do sujeito da pesquisa: ___________________________________________________ 

 

 
Assinatura do sujeito da pesquisa: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: TODOAS AS PÁGINAS DESTE TCLE DEVEM SER RUBRICADAS PELO SUJEITO DA 

PESQUISA OU SEU RESPONSÁVEL E PELO PESQUISADOR. 

______________________________________________________________________ 
Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba –  

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior  

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br e/ou cep@ufvjm.edu.br.  

 

 

 

mailto:cep.secretaria@ufvjm.edu.br
mailto:cep@ufvjm.edu.br
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Anexo B – Folha de Aprovação do CEP/UFVJM 
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Anexo C – Carta de Anuência da Escola Municipal Jorge Mascarenhas 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A 

 

QUESTÕES ORIENTADORAS USADAS NA REALIZAÇÃO DOS GRUPOS FOCAIS 

 

1. Você já administrou ou está administrando medicamentos em seu filho? 

2. Quais são os medicamentos mais utilizados em seu filho por você? 

3. Com qual frequência seu filho consome medicamentos? 

4. Quais profissionais de saúde geralmente lhe orientam em relação à utilização de 

medicamento(s) para seu filho? 

5. Você segue orientações de outra pessoa em relação a utilização de medicamento(s) para 

seu filho? Se sim, quem e com qual frequência? 

6. Você segue a posologia e as recomendações do profissional de saúde? 

7. Você cumpre o tratamento pelo tempo proposto no receituário? 

8. Você tem hábito de manter um estoque de medicamentos em casa? Se sim, de qual tipo de 

medicamentos e em qual quantidade? 

9. Como você conserva (armazena) os medicamentos em casa? 

10. Quando você administra medicamentos em forma de suspensão (o pó se acumula no fundo 

do frasco) para seu filho, tem o hábito de agitar (homogeneizar)? 

11. Quando você administra medicamentos em forma líquida para seu filho, tem o hábito de 

adotar algum cuidado específico? 

12. Quando você administra medicamentos em forma de comprimido para seu filho, tem o 

hábito de adotar algum cuidado específico? 

13. Você costuma evitar que seu filho consuma mais de um tipo de medicamento ao mesmo 

tempo? Se sim, quais tipos? 

14. Você costuma evitar que seu filho consuma algum tipo de medicamento enquanto realiza 

algum outro tipo de prática (alimentar, física, religiosa etc). Se sim, qual tipo de prática? 

15. Você costuma associar o consumo por seu filho de mais de um tipo de medicamento? Se 

sim, quais tipos? 

16. Você costuma associar o consumo por seu filho de algum tipo de medicamento a 

realização de algum tipo de prática (alimentar, física, religiosa etc)? Se sim, qual o tipo de 

prática? 

17. Você administra medicamentos sem receituário (automedicação) para seu filho? Se sim, 

com que frequência e qual o tipo de medicamento? 
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Apêndice B – Matriz de dados do Grupo Focal 1 organizada por categorias 

 

ANÁLISE - GRUPO FOCAL 1  

Escola Municipal Jorge Mascarenhas 

Araçaí, Minas Gerais - 03 de Outubro de 2018 – 14:00hs 

 

CÓDIGO/UNIDADE 

DE REGISTRO 
UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA INFRACATEGORIA 

GF1-1-M-1: 

É importante quando se participa do grupo (desta situação) pois 
estamos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das 

crianças. Em primeiro lugar, gostaria que cada uma se 

apresentasse, dizendo idade, quantos filhos tem...       

GF1-2-P1-1:  tenho dois (2) filhos, 25 anos de idade, uma (1) criança de 8 anos e 

outro de 5 anos. 

Identificação 

pessoal 

Descrição dos filhos 
(idade, sexo, série 

escolar)   

GF1-3-P2-1:  tenho três (3) filhos, uma casada com 20 anos de idade e outro com 
9 anos de idade. 

Identificação 
pessoal 

Descrição dos filhos 

(idade, sexo, série 
escolar)   

GF1-4-P3-1:  
tenho dois (2) filhos, um de dois anos 

Identificação 
pessoal 

Descrição dos filhos 

(idade, sexo, série 
escolar)   

GF1-5-M-2:  
Gostaria que vocês me falassem qual foi a última vez que seus 

filhos tomaram medicamentos.       

GF1-6-P1-2:  
tem muito tempo que o meu mais velho (graças a Deus!) não toma 
medicamentos, agora o meu mais novo está fazendo tratamento de 

adenoide, está tomando medicamentos todos os dias. 

Último período e 

motivo que levou a 

criança ao uso de 
medicamentos     

GF1-7-P2-2:  
O meu costuma... tem muito tempo que não está tomando 
medicamentos... ele tem muita dor de cabeça, por isso dou 23 gotas 

de dipirona de 8/8 horas. 

Último período e 

motivo que levou a 

criança ao uso de 
medicamentos 

Conduta em relação 

a utilização de 
medicamentos   
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GF1-8-P3-2:  
o meu também, a última vez que ele ficou doente começou na festa 

do rodeio aqui da cidade, ele teve febre e começou a ficar gripado, 
dei ele 10 gotas de paracetamol, aí passou... (graças a Deus!). 

Último período e 

motivo que levou a 

criança ao uso de 
medicamentos 

Conduta em relação 

a utilização de 
medicamentos   

GF1-9-M-3:  
Vocês acham que foi melhor dar o medicamento, quando ele 

queixou da dor de cabeça, (2)...       

GF1-10-P2-3:  

foi. No caso se eu não der a dipirona a dor de cabeça não passa. 

Constantemente, ele está tendo dor de cabeça. Eu levei na Dra F. e 

ela me disse que se continuasse era para voltar com ele (para nova 
consulta). 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Motivo para 

utilização de 
medicamentos   

GF1-11-P1-3:  

Olha... Diz que é errado! A automedicação... a gente que é mãe, às 

vezes em qualquer febre (uma febrinha) que dá a gente sabe que 
dando uma dipirona, ou um antialérgico ou um produto que vai 

evitar de ir ao hospital. Errado, né! Mas, sei lá... 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Motivo para 

utilização de 

medicamentos   

GF1-12-M-4:  
Dentro disso, quais são os medicamentos que vocês mais gostam 

de utilizar em casa...       

GF1-13-P1-4:  dipirona. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

 

  

GF1-14-P2-4: 

eu uso mais é dipirona. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Medicamento e 
forma de 

administração   

GF1-15-P3-3:  
paracetamol e decongex. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Medicamento e 

forma de 
administração   

GF1-16-M-5: mais algum...       

GF1-17-P1-5:  

eu uso muito antialérgico em casa também. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Medicamento e 
forma de 

administração   

GF1-18-M-6:  Você sabe o nome do antialérgico...       

GF1-19-P1-6:  histamin e decongex. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Medicamento e 

forma de 

administração   



174 

 

GF1-20-M-7:  
Vocês sabem a frequência ou se vocês dão muito ou pouco 

medicamento para seus filhos...       

GF1-21-P1-7:  

se tossir ou dor. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Motivo para 

utilização de 

medicamentos   

GF1-22-P2-5:  
eu dou assim, o meu filho pesa 23kg, a médica disse que eu posso 
dar 23 gotas de dipirona, já o antialérgico mesmo é o histamin eu 

dou 5 mL de 12/12 horas. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Motivo para 
utilização de 

medicamentos   

GF1-23-P3-4:  
Eu dou para ver se limpa aquela “murrinha” toda, senão ela não 

melhora. Quando ele não (questiona) que está sentindo dor, aí ela 

já não toma, mas também é muito raro ele ficar doente. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Motivo para 

utilização de 

medicamentos   

GF1-24-M-8:  
Qual profissional, geralmente vocês procuram para dar o 

medicamento...       

GF1-25-P1-8: 

eu gosto de levar o meu filho mesmo é no pediatra. Só que é muito 

difícil você marcar, é muito caro, dessa forma fica difícil, aí eu 

levo no clínico geral. 

Profissional 

consultado para 
utilização de 

medicamentos     

GF1-26-M-9:  então a sua dificuldade...       

GF1-27-P1-9:  
é o pediatra. Se a gente pudesse levar direto no pediatra toda vez 
que eles adoecessem, só que a gente aqui na cidade não consegue o 

pediatra, tem que ser fora daqui (em outra cidade). 

Profissional 

consultado para 

utilização de 

medicamentos     

GF1-28-P2-6:  
No caso do meu filho, para falar a verdade ele nunca foi no 
pediatra, ele sempre vai no médico daqui mesmo, no clínico geral. 

Profissional 

consultado para 

utilização de 
medicamentos     

GF1-29-M-10:  você procura algum outro profissional de saúde...       

GF1-30-P2-7:  

já. Ele já fez cirurgia de ouvido como otorrino. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Efeitos colaterais 
pelo uso de 

medicamentos e 

terapia alternativa 

relacionado ao 
agravo/doença 

vivida pela criança   
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GF1-31-M-11:  
Me expliquem, quanto eles estão doentes, além do médico, vocês 

procuram outro profissional de saúde...       

GF1-32-P3-5:  

Farmacêutico. 

Profissional 

consultado para 

utilização de 

medicamentos     

GF1-33-P2-7:  eu não levo. 

Profissional 

consultado para 

utilização de 
medicamentos     

GF1-34-P3-6:  
quando não tem médico ou passou da hora de atendimento eu levo 

ele no farmacêutico. 

Profissional 

consultado para 

utilização de 
medicamentos     

GF1-35-M-12:  quando o médico passa o tratamento, vocês costumam seguir o 
tratamento correto e pelo tempo proposto...       

GF1-36-P2-8:  

eu sigo corretamente. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças 

Forma como os 

medicamentos são 
administrados 

GF1-37-P1-10:  

Às vezes eu sigo corretamente... Amoxicilina... os antibióticos eu 

sigo certinho. Agora, os antialérgicos, dou cinco (5) dias direto, 

sarou em três (3) dias eu paro. RSRSRS... não sei se o antialérgico 
é assim, os antibióticos você não pode parar. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças   

GF1-38-M-13:  todas têm hábito de cumprirem o tratamento, me expliquem...       

GF1-39-P1-11:  
de antibióticos eu cumpro. Os outros medicamentos, melhorou eu 

paro de dar. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na 
utilização de 

medicamentos nas 

crianças   

GF1-40-M-14:  
eu gostaria que vocês me falassem se em casa possuem estoque de 

medicamentos em caixas, gavetas...       
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GF1-41-P1-12:  caixa de sapatos 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos)     

GF1-42-P1-13:  RSRSRS       

GF1-43-P2-9:  RSRSRS       

GF1-44-P3-7:  RSRSRS       

GF1-45-P3-8:  

toda vez que vou sair, como já tenho costume de esquecer as 

coisas, deixo os medicamentos das crianças na bolsa. Passou mal, 

já dou, os deles só ficam na bolsa. 

Conduta no 

transporte de 
medicamentos para 

uso nas crianças     

GF1-46-M-15:  vocês têm outros medicamentos em casa que não sejam estes que 
vocês me relataram, comentem para mim...       

GF1-47-P3-9:  
em cima da geladeira, dentro de uma travessa de vidro, separados. 
Inclusive estipulados (separados) por remédios de maneira correta. 

Armazenamento de 

medicamentos em 
domicílio (estoque 

de medicamentos)     

GF1-48-P2-10:  

Eu, assim, já tomo remédios para pressão (hipertensão), já deixo 

dentro dos guarda roupas com a chave e tranco. Fica trancado! Os 
remédios que uso no meu filho – dipirona, deixo tudo trancado, só 

na hora que ele passa mal que eu abro, porque sempre ele tem dor 

de cabeça. 

Armazenamento de 
medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos)     

GF1-49-P1-14:  

ponho em uma caixa de sapatos em cima do armário. Se eu deixar 
em lugar baixo comem tudo (tomam todos os medicamentos). Meu 

filho é muito ressecado, ele toma um pozinho, PEG 4000, uma 

médica pediu para ele fazer uso todos os dias. Outro médico me 
disse, (coitado) ele vai usar todos os dias? Mas quando eu mudei 

(de residência) lá para o morro, eu diminuo o medicamento, parece 

que ele fazendo uma caminhada (caminhadinha) mais longa, o 
intestino funcionou bem melhor, eu diminui muito no uso do 

remédio nele. Eles pegam, mas eu deixo no alto, porque se eu 

deixar no baixo tomam tudo, só não toma a dipirona. Neosaldina 

mesmo, um dia cheguei lá e estavam chupando igual bala só 
pararam por ficou “azedo” RSRSRS 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 

Forma como os 

medicamentos são 

armazenados em 
domicilio   
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GF1-50-M-16:  todas vocês têm o medicamento em casa...       

GF1-51-P1-15:  temos. 

Armazenamento de 

medicamentos em 
domicílio (estoque 

de medicamentos)     

GF1-52-P2-11:   temos. 

Armazenamento de 

medicamentos em 
domicílio (estoque 

de medicamentos)     

GF1-53-P3-10:  temos. 

Armazenamento de 
medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos)     

GF1-54-P1-16:  

Quem tem criança... no meu caso, como não tenho carro, nem 

como correr na hora que passa mal, tem que ter pelo menos a 
dipirona. 

Armazenamento de 
medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos) 

Medicamentos em 

estoque no 

domicílio   

GF1-55-M-17:  Qual medicamento vocês mais têm em casa...       

GF1-56-P3-11:  

eu tenho dipirona. 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 

Medicamentos em 

estoque no 
domicílio   

GF1-57-P2-12:  

eu é paracetamol, a dipirona e meus remédios de pressão 

(hipertensão) e neosaldina que não fico sem, para dor de cabeça. 

Só! 

Armazenamento de 

medicamentos em 
domicílio (estoque 

de medicamentos) 

Medicamentos em 
estoque no 

domicílio   

GF1-58-M-18:  

vocês me falaram que dão antibióticos, lembrando que vocês são as 

mães e não existe o certo e nem o errado, gostaria que vocês me 
explicassem quando vão dar um antibiótico (uma amoxicilina por 

ex.) tem o hábito de balançar, agitar...       

GF1-59-P2-13:  

quando vem em pó, coloco água filtrada, até a marca, sacode e dou 

5 mL. Eu faço assim! Aquele líquido faço do mesmo jeito que a 
médica passou, se é de 12/12 horas, é de 12/12 horas, sigo o 

horário corretamente. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças  

Preparo de 

medicamentos para uso 
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GF1-60-M-19:  toda vez que você vai dar, costuma agitar...       

GF1-61-P2-14:  

agito. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças  

Preparo de 

medicamentos para uso 

GF1-62-P3-12:  

até hoje eu nunca precisei dar esses antibióticos desse jeito para o 

meu filho. Mas como já tinha costume de ficar com mais dois 
filhos do pai do meu bebe (marido dela), ele passava a tomar esse 

remédio mais controlado, aí toda vez marcava no celular para não 

esquecer os horários prescritos pela médica, não acontecia nada de 
diferente. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  

Preparo de 
medicamentos para uso 

GF1-63-P1-17:  

Eu também agito. “Tenho quase que apertar a goela deles para 

abrirem a boca”, mas o antibiótico eu tenho medo, tenho que dar 

certinho, na hora correta, porque senão a bactéria volta pior. Eu 
morro de medo (Nossa Senhora!). 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  

Preparo de 
medicamentos para uso 

GF1-64-M-20:  
vocês têm algum cuidado quando vão administrar medicamentos 

para seu filho...       

GF1-65-P1-18:  que tipo de cuidado? 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Aspectos e conduta 
na utilização de 

medicamentos   

GF1-66-P3-13:  lavar as mãos. 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Aspectos e conduta 
na utilização de 

medicamentos   

GF1-67-M-21:  
Após algum alimento... 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Aspectos e conduta 

na utilização de 
medicamentos   

GF1-68-P1-19:  RSRSRS       

GF1-69-P2-15:  RSRSRS       

GF1-70-P3-14:  RSRSRS       

GF1-71-P2-16:  eu dou nas vezes que falam... tenho que ser sincera. 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças  

Forma como os 
medicamentos são 

administrados 
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GF1-72-P3-15:  
ainda mais na hora do aperto, a gente não lembra de nada. Só quer 

dar o medicamento para ver se melhora, ainda quando é dor. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças    

GF1-73-M-22:  
quando vocês dão o medicamento, tem o hábito de administrar 

junto com atividade física...       

GF1-74-P2-17: 
não, só se tiver doente mesmo, mas costuma não ir à atividade 
física. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  Uso em associação 

GF1-75-M-23:  

me expliquem quando vocês vão ao médico e ele passa uns cinco 

medicamentos diferentes, ex: alergia, vocês dão ao mesmo tempo, 

separado...       

GF1-76-P1-19: 

eu pergunto tudo, se pode dar ao mesmo tempo. É melhor, porque 

criança não gosta muito de tomar remédio, para você não ficar 

incomodando todo hora: “vem cá tomar o remédio! ”. No caso do 

meu filho, ele tem que tomar três (3) tipos de antibióticos, aí eu 
perguntei, e me disseram que poderia dar todos juntos. O menino 

não gosta de tomar remédio de jeito nenhum. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças  Uso em associação 

GF1-77-P2-18:  

eu dou nos horários que o médico passa/prescreve. Vamos supor: 
se for de 8/8 horas; 6/6 horas; 12/12 horas, eu sigo. Pergunto se 

pode administrar os medicamentos ao mesmo tempo, se não puder 

eu não dou. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na 
utilização de 

medicamentos nas 

crianças  Uso em associação 

GF1-78-P3-16:  

geralmente, como foi o meu primeiro filho, eu tinha medo de 
acontecer alguma coisa, então quando passava remédio à mais 

(mais de um medicamento) eu pedia para fazer os horários para 

que não batessem uns com os outros. (para dar no decorrer das 
horas). 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  Uso em associação 

GF1-79-M-24:  

percebo aqui que vocês têm mais de uma criança. Me expliquem 

como foi a evolução do mais velho para o mais novo, a questão da 
administração de medicamentos...       

GF1-80-P2-19:  
do primeiro filho tem tanto tempo que nem me lembro, cada um é 
diferente. Minha filha mais velha, não tinha o hábito de ficar 

doente, já o outro ficava muito doente, o mais novo também não é 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Diferenças na 

conduta para 

utilização de   
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de adoecer. medicamentos em 

outros filhos 

GF1-81-M-25: do primeiro para o segundo filho vocês tinha mais segurança para 
administrar medicamentos...       

GF1-82-P2-20:  

não. Tive mais dificuldade no primeiro, pela falta de experiência, 

já no segundo você tem a experiência do primeiro. Posso fazer no 

segundo a mesma coisa que fiz no primeiro, mas, de maneiras 

diferentes, cada um tem um jeito (tipo). 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Diferenças na 

conduta para 
utilização de 

medicamentos em 

outros filhos   

GF1-83-P3-17:  

eu estou percebendo que neste (filho) vou enfrentar mais 
dificuldades, porque o pai dele é problemático, cheio de problemas 

de saúde, sendo que eu também tive problemas de saúde (durante a 

gravidez). Tomara que não venha, mas mesmo assim aprendi a 
lidar com o outro. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Diferenças na 
conduta para 

utilização de 

medicamentos em 
outros filhos   

GF1-84-P1-20:  

o meu primeiro é forte (graças a Deus!). Agora, no mais novo tive 

mais segurança, você já conhece o choro, se é de dor, de febre ou 

se é choro de fome ou de manhã. No mais velho eu tinha muita 
gente experiente me ajudando, perto de mim, minha mãe. Já no 

mais novo eu me virei sozinha. No mais velho você tem gente para 

te ajudar. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Diferenças na 

conduta para 
utilização de 

medicamentos em 

outros filhos   

GF1-85-M-26:  
gostaria que vocês me dissessem se todas têm o hábito de realizar 

automedicação em seus filhos...       

GF1-86-P3-18: 
é, eu faço. 

Automedicação em 

crianças (nos filhos)     

GF1-87-P2-21:  
quando eu não estou em casa com meu filho, ele mesmo faz uso 
(sabe qual medicamento tomar). 

Automedicação em 

crianças (nos filhos)     

GF1-88-P1-21:  

eu dou dipirona, antibiótico é mais complicado. Sem receita eu só 

dou dipirona e antialérgico. Se ele tiver os sintomas de alergia eu 
dou antialérgico: dou histamin ou decongex. Na febre dou 

dipirona, são estes que eu dou. 

Automedicação em 

crianças (nos filhos)     

GF1-89-P2-22:  
dou a dipirona, antialérgico, costumo fazer um chá de limão para 

ajudar. 
Automedicação em 

crianças (nos filhos)     
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GF1-90-M-27:  vocês costumam fazer uso de produtos caseiros...       

GF1-91-P3-19: 

eu costumo dar o decongex nas crises de alergia ou então 

paracetamol, quando ele este sentindo dor, quando ele melhora eu 
paro, no mais levo ao médico. 

Automedicação em 
crianças (nos filhos)     

GF1-92-M-28:  Agora, (1) gostaria que você falasse a respeito de o antibiótico ser 
usado corretamente e os outros você acha que não precisa...       

GF1-93-P1-22:  

o antibiótico, até mesmo porque não se vende sem receita em 

farmácias. O antibiótico mata as bactérias que estão no seu corpo, 

o correto é de 5 a 7 dias, senão a bactéria volta pior, e ao invés de 
estar melhorando está é piorando. Agora dipirona em qualquer 

lugar você acha, a dosagem certa, eu acho que não corre risco 

nenhum se não tiver alergia. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na 
utilização de 

medicamentos nas 

crianças  Uso em associação 

GF1-94-P2-23:  
a dipirona a gente dá porque todo munda fala que corta a febre e 

dor. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na 
utilização de 

medicamentos nas 

crianças  Uso em associação 

GF1-95-M-29:  vocês acham que tem medicamento melhor do outro...       

GF1-96-P2-24:  

com certeza tem! 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças    

GF1-97-P1-23:  

para mim, paracetamol não faz efeito. Se querem me matar de 

raiva é ir ao médico e ele passar paracetamol, não gosto desse 

medicamento, gosto de dipirona. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças    

GF1-98-P2-25:  Acho que a dipirona faz efeito melhor. 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças  

Forma como os 
medicamentos são 

administrados 
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GF1-99-P3-20:  

a pessoa tem que saber o que ela pode tomar. Em mim por exemplo 

não deu certo com dipirona, é muito raro receitar dipirona. No meu 
filho desde novo passaram paracetamol, por causa o risco de 

alergia. Se o paracetamol para de fazer efeito aí poderá mudar o 

medicamento, portanto eu dou para o meu filho paracetamol. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças  

Forma como os 
medicamentos são 

administrados 

GF1-100-P1-24:  

com o ibuprofeno eu “quebrei a cara”, meu filho sentia muita 

cólica, umas duas semanas sentindo cólicas, levava ao médico, o 
médico falava que era manhã, deram dipirona injetável, não 

resolveu nada e eu administrando ibuprofeno. Quando fui a outro 

médico, me disse que ibuprofeno ataca os rins. Aí eu não tenho 
mais ibuprofeno em casa. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  

Forma como os 

medicamentos são 
administrados 

GF1-101-M-30:  
alguém já administrou algum medicamento que não fez bem a 

criança...       

GF1-102-P2-26:  com meu filho isso nunca aconteceu. 
Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Efeitos colaterais 

em relação ao uso 

de medicamentos   

GF1-103-P3-21:  

com meu também não (graças a Deus!) 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Efeitos colaterais 
em relação ao uso 

de medicamentos   

GF1-104-M-31:  vocês acham certo dar antibiótico sem receia...       

GF1-105-P2-27:  

não é certo. Como dar antibióticos para uma criança sem saber o 

que ele tem e com qual bactéria ela está! Não tem como, tem que 

passar pelo médico, para receitar e passa o antibiótico certo para 
combater e matar a bactéria. Tudo na hora certa. 

Automedicação em 

crianças (nos filhos)     

GF1-106-P1-25:  
isso tem que ser nas horas certas, por exemplo para infecção de 

cistite é o bactrim, mas para garganta é amoxicilina. 
Automedicação em 

crianças (nos filhos)     

GF1-107-M-32:  

(3), você mesma falou que a mãe percebe o que o filho tem e você 

tem em casa uma caixa com três (3) comprimidos de antibiótico, 

você usaria os três (3) em caso de algum problema...       

GF1-108-P3-22:  
eu prefiro observar, não passou, dou paracetamol, se continuar levo 

ele para o hospital. Antibiótico (sem receita) eu não dou. 
Automedicação em 

crianças (nos filhos)     
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GF1-109-P2-28:  

quando o meu filho bebê adoece, a gente fica perto. Quando vejo 

que é cólica, faço a massagem na barriga, mas se continua levo ao 

médico. Como vou dar medicamento se eu não sei o que ele tem. 
Para o outro que tem nove anos e tem dor de cabeça dou dipirona, 

mas quando vejo que está passando muito mal, levo para o 

hospital. 

Automedicação em 

crianças (nos filhos)     

GF1-110-P1-26:  

lá em casa o que mais “pega” é febre, eu espero um dia ou dois 
dando dipirona, se não melhorar vou para o hospital. Febre é sinal 

de alguma infecção, que alguma coisa não está certa. Antibiótico 

eu nem tenho em casa, porque a gente não deve guardar, só se for 
receitado. 

Automedicação em 
crianças (nos filhos)     

GF1-111-M-33:  me expliquem a questão de armazenar medicamentos em casa...       

GF1-112-P3-23:  

em casa eu tenho os medicamentos do meu pai e da minha mãe. Os 

do meu pai ficam separados dentro de um pote, já da minha mãe 
ficam nas caixas deles mesmo. Aí quando sentem dor, vão lá e 

toma os medicamentos. No mais, só tomamos medicamentos para 

dor de cabeça. 

Armazenamento de 
medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos) 

Forma como os 
medicamentos são 

armazenados em 

domicilio   

GF1-113-P2-29:  

meus medicamentos são separados de acordo com o horário de 

tomar, para eu tomar e guardar eles novamente. Meu filho não tem 
acesso aos medicamentos, porque eu tenho muito medo de ele 

confundir os medicamentos e tomar os meus. Você imagina se ele 

tomar meus medicamentos! Tomar os medicamentos errados! 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 

Forma como os 

medicamentos são 

armazenados em 
domicilio   

GF1-114-P1-27:  
lá em casa tem uma caixa em cima do armário, só medicamentos 
tipo dipirona e antialérgicos. 

Armazenamento de 

medicamentos em 
domicílio (estoque 

de medicamentos)     

GF1-115-M-34:  
pessoal, de modo geral vocês acham que a população guarda 
muitos medicamentos em casa...       

GF1-116-P1-28:  

eu fiz um curso de cuidador de idosos e sei que é errado guardar 

medicamentos em casa. O correto é guardar em um recipiente de 

plástico para não contaminar. 

Armazenamento de 

medicamentos em 
domicílio (estoque 

de medicamentos)     

GF1-117-M-35:  
quando vocês administram um medicamento, dão com água, leite 

ou outra coisa...       
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GF1-118-P1-29:  
o antibiótico dou com leite, até a gente mesmo toma com leite. O 

povo fala que o medicamento é muito forte, por isso sou com leite. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  Uso em associação 

GF1-119-P2-30:  
eu tomo com água. Só quando o profissional de saúde fala para eu 

tomar com leite que dou assim! De modo geral uso água. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  Uso em associação 

GF1-120-P3-24:  

eu dava direto na boca, mas à medida que ele foi crescendo 

começou a rejeitar o medicamento, então coloca em com um pouco 

de água, falo que o remédio é doce para ele tomar. Ele nunca 
precisou tomar antibiótico. Assim dou os medicamentos para ele 

com água. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças  Uso em associação 

GF1-121-M-36:  
me falem se vocês acham que alimento pode interferir na ação dos 
medicamentos...       

GF1-122-P1-30:  

o povo antigamente falava que o leite corta o efeito de muita coisa, 

não sei se é verdade, eu creio que não! Hoje em dia está tudo 

mudado... 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças  

Interferência na ação 

dos medicamentos 
quando usado em 

associação 

GF1-123-P2-31:  
igual (1) falou, que o leite corta o efeito do remédio, mas eu 

acredito que não! 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na 
utilização de 

medicamentos nas 

crianças  

Interferência na ação 
dos medicamentos 

quando usado em 

associação 

GF1-124-M-37:  temos que tomar medicamento com estômago cheio ou vazio...       

GF1-125-P1-31:  

cheio. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  

Interferência na ação 

dos medicamentos 

quando usado em 
associação 

GF1-126-P2-32:  

cheio. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  

Interferência na ação 

dos medicamentos 

quando usado em 
associação 
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GF1-127-P3-25:  

cheio. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  

Interferência na ação 

dos medicamentos 

quando usado em 
associação 

GF1-128-P2-33:  

nem todas, mas os antibióticos falam que é! 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  

Interferência na ação 

dos medicamentos 

quando usado em 
associação 

GF1-129-P3-26:  

eu não me lembro de eu tomando antibiótico, mas dependendo do 

remédio para que ele faça efeito no organismo e para que não passe 

mal, tomando com leite ajuda. Eu mesma nunca faço isso: o sulfato 
ferroso por exemplo, deveria tomar com suco de laranja ou acerola 

ou maracujá. Me dizem que ajuda a absorver (pegar) mais rápido 

pelo organismo, mas eu nunca me lembro de tomar com suco, 
tomo com água mesmo. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças  

Interferência na ação 

dos medicamentos 

quando usado em 
associação 
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Apêndice C – Matriz de dados do Grupo Focal 2 organizada por categorias 

 

ANÁLISE - GRUPO FOCAL 2 

Escola Municipal Jorge Mascarenhas 

Araçaí, Minas Gerais - 04 de dezembro de 2018 – 14:00hs 

 

CÓDIGO/UNIDADE 

DE REGISTRO 
UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA INFRACATEGORIA 

GF2-1-M-1: 
Eu gostaria que vocês falassem a respeito de seus filhos, idade, 

série, et... 

   

GF2-2-P1-1: Natália acabou de fazer 10 anos nesta semana, ela está na quarta 

série. 

Identificação 

pessoal 

Descrição dos filhos 
(idade, sexo, série 

escolar) 

 
GF2-3-P2-1: 

O G. está com 7 anos e está no segundo ano. 

Identificação 

pessoal 
  

GF2-4-M-2: 
Vocês se lembram qual foi a última vez que o filho de vocês tomou 

medicamento ou às vezes, está em uso atualmente. 

   

GF2-5-P2-2: 
Ele toma o medicamento para o déficit de atenção, ele toma o 

Concerta 18mg. 

Último período e 

motivo que levou a 

criança ao uso de 

medicamentos 
  GF2-6-P1-2: Que tipo de medicamento? 

   

GF2-7-M-3: 
Qualquer medicamento, seja de uso não contínuo bem como os de 
uso contínuo. 

Último período e 

motivo que levou a 
criança ao uso de 

medicamentos 

  

GF2-8-P1-3: A minha está em uso de antibiótico. 

Último período e 

motivo que levou a 
criança ao uso de 

medicamentos 

  
GF2-9-M-4: 

Vocês já tinham em casa, compraram ou pagaram no posto de 
saúde? 
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GF2-10-P1-4: Eu busquei na farmácia do posto de saúde. 

Local no qual 

adquiriu o 

medicamento 
  

GF2-11-M-5: Quais tipos de medicamentos os filhos de vocês mais utilizam no 

dia a dia... 

   

GF2-12-P2-3: 

o G. quase não foi de usar medicamento, “sempre foi muito sadio”. 

Somente quando era muito novo, teve problemas de adenoide, que 
dava o problema de garganta, mas, ibuprofeno resolvia e depois ele 

operou... Graças a Deus, ele é um menino muito sadio. Por isso não 

precisa tomar muitos medicamentos. Somente utiliza diariamente o 
Concerta 18mg ou quando está resfriado, até mesmo quando gripa, 

às vezes, não precisa de medicamentos. Quando ele precisa usar 

medicamentos, eu dou só o decongex. 

Último período e 

motivo que levou a 
criança ao uso de 

medicamentos 

  

GF2-13-P1-5: 

Bom, a S. tem “Saúde de Ferro”! (RSRSRS) É raro ele adoecer, 
mas, quando ela adoece é só um antialérgico, um antibiótico e de 

vez em quando uma dipirona, mas, é raro ela adoecer. Tem uma 

saúde muito boa, não sei se é porque ela é de seis meses, o povo 
fala que menino de seis meses adoece mais, mas acho que não, a 

Natália tem saúde de ferro, ele é quem adoece menos lá em casa. 

Último período e 

motivo que levou a 
criança ao uso de 

medicamentos 

  
GF2-14-M-6: 

Normalmente, que tipo de profissional vocês mais se orientam em 
relação ao uso de medicamentos? Qual profissional de saúde? 

   

GF2-15-P2-4: 
Lá em casa, primeiro é o farmacêutico (RSRSRSRS), porque eu 
tenho uma dentro de casa. 

Profissional 

consultado para 
utilização de 

medicamentos 

  

GF2-16-P1-6: 

Eu não! (RSRSRSRS) venho no Dr. J.  (médico do posto de saúde). 

Profissional 

consultado para 
utilização de 

medicamentos 
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GF2-17-P2-5: 

Mas como ele tem acompanhamento do neurologista, mas, não é 

sempre, eu também procuro o médico mais próximo, que é o do 
posto de saúde. Quando não pode, ele tem o pediatra ainda, que o 

Dr. A., mas está assim, já tem dois anos, nem para ligar para ele. 

Ele (o menino) é bem sadio! 

Profissional 

consultado para 
utilização de 

medicamentos 

  

GF2-18-M-7: 

Em relação a orientação, quando no caso o farmacêutico, o médico, 
dá uma orientação para vocês, como vocês agem em relação a 

orientação do uso de medicamentos, vocês costumam seguir 

corretamente ou da forma que julgam melhor... 

   

GF2-19-P1-7: Eu sigo, nos horários correto, na risca! 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças 

 

GF2-20-P2-6: 

Eu sigo direito. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças 

 

GF2-21-P1-8: 
Mas, se em 5 ou 7 dias não melhorar eu volto lá de novo! 
(RSRSRSRS) 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na 

utilização de 
medicamentos nas 

crianças 

 GF2-22-M-8: Então todas vocês são de cumprir o tratamento à risca... 

   

GF2-23-P1-9: sim 
Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na 

utilização de 

medicamentos nas 
crianças 

 GF2-24-P2-7: sim 

   
GF2-25-M-9: 

Em casa, vocês têm o hábito de ter algum estoque de 

medicamento... 
   

GF2-26-P1-10: 

Eu tenho uma maletinha assim... (mostra com as mãos o formato de 

um quadrado) Eu coloco tudo separado e coloco na cozinha, no 

armário, tem que um local mais “Refrigerado”, né! Fica lá 
guardadinho... 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 
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GF2-27-P2-8: Eu não fico sem dipirona. 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 

  

GF2-28-P1-11: Eu também tenho no estoque (dipirona). 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 

  

GF2-29-P2-9: 
Tenho Prednisona, não fico sem ele para criança. Esses dois para 

onde eu for eu levo. 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 

  

GF2-30-P1-12: 
A F. e o D. tem muita alergia, direto! 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

  GF2-31-M-10: Qual tipo de medicamentos vocês mais tem em casa, (1)... 

   

GF2-32-P1-13: Antialérgico, dipirona e paracetamol. 

Armazenamento de 

medicamentos em 
domicílio (estoque 

de medicamentos) 

Medicamentos em 
estoque no 

domicílio 

 

GF2-33-P2-10: 

Em casa o que eu tenho direto é dipirona. 

Armazenamento de 
medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos) 

Medicamentos em 

estoque no 

domicílio 

 
GF2-34-M-11: 

(1) você me disse que tem o cuidado de armazenar no armário, 

dentro de uma caixetinha... 

   

GF2-35-P1-14: 
A gente compra aqueles, em farmácia e supermercado... aquelas 
maletinhas. Aí eu deixo no meu estoque em separadinho. 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos) 

Local de 
armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos) 
 

GF2-36-P2-11: Esse armário meu é só para medicamentos. 
Armazenamento de 
medicamentos em 

domicílio (estoque 

Local de 
armazenamento de 

medicamentos em 
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de medicamentos) domicílio (estoque 

de medicamentos) 

GF2-37-M-12: 

(2), me explica quando você vai dar um medicamento em forma de 

solução para o seu menino, o que você faz, no caso de uma 
amoxicilina... 

   

GF2-38-P2-12: ... Hummm 
Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 
crianças 

Preparo de 

medicamentos para o 
uso 

GF2-39-P1-15: Eu dei estes dias... 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 
medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 
medicamentos para o 

uso 

GF2-40-M-13: Então explica para a gente! 

   

GF2-41-P1-16: 
Eu coloco água direto do filtro, coloco na marca certinha, sacudo e 

aí dou! 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 
a utilização de 

medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 

medicamentos para o 

uso 

GF2-42-M-14: Como é a lida diária para dar o medicamento... 

   

GF2-43-P1-17: 
O certo é dar de 8/8 horas. Toda vez que eu dou, lavo o copinho, 
faço a higienização no copinho. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 
medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 
medicamentos para o 

uso 

GF2-44-M-15: Em relação ao frasco, você agita... 

   

GF2-45-P1-18: 

Toda vez que eu dou eu agito. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 

medicamentos para o 

uso 

GF2-46-M-16: 
Toda vez que você administra o xarope, a amoxicilina, você lava o 

copinho, sempre depois... 
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GF2-47-P1-19: Lavo sim! Porque eles são doces, geralmente enche de formigas. 
Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 
crianças 

Preparo de 

medicamentos para o 
uso 

GF2-48-M-17: Vocês tomam mais algum cuidado? 

   

GF2-49-P1-20: Eu só lavo mesmo. 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 
medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 
medicamentos para o 

uso 

GF2-50-P2-13: 
Eu também! Só lavo... como a torneira da minha cozinha é de água 

quente, eu estou sempre lavando com água quente. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 
a utilização de 

medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 

medicamentos para o 

uso 

GF2-51-M-18: Vocês têm o hábito de administrar comprimidos no filho de vocês? 

   

GF2-52-P1-21: O D. não toma. 
Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 
crianças 

 

GF2-53-P2-14: O Concerta e em comprimido. 
Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 
crianças 

 

GF2-54-P1-22: a H. toma! 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 
medicamentos nas 

crianças 

 
GF2-55-M-19: 

(2), você toma algum cuidado específico ao dar o Concerta para 

ele? 
   

GF2-56-P2-15: 
Não. Ficam em cima da mesa. Ele aprendeu a pegar o medicamento 
e tomar ele. A gente só tem que lembrar o horário. Ele já chega e 

lava as mãos. A dificuldade dele é abrir a tampa de rosca do frasco. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 

crianças 
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GF2-57-M-20: 

Quando vocês dão mais de um medicamento ao mesmo tempo, tem 

o hábito de adotar algum cuidado especial? Vocês se orientam em 
relação aos medicamentos e se podem dar juntos... 

   

GF2-58-P1-23: 

Eu não dou junto. Eu dou um tempinho, não que seja o correto, 

mas, é um costume meu. Não dou no mesmo horário, tenho medo 
de dar alguma reação. Eu dou separado. Se tiver 3 tipos de remédio 

eu dou uma diferença de trinta a quarenta minutos de um para o 

outro. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 
a utilização de 

medicamentos nas 

crianças 

Interferência na ação 
dos medicamentos 

quando usado em 

associação 

GF2-59-P2-16: 

Se tiver febre eu não espero, dou junto! Agora se não tiver só vou 

dar o medicamento dentro do horário que está prescrito, mas, se 
tiver na prescrição dou junto. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 
a utilização de 

medicamentos nas 

crianças 

Interferência na ação 
dos medicamentos 

quando usado em 

associação 

GF2-60-P1-24: 
Não sei se é verdade ou mentira... que um tira o efeito do outro, por 

isso eu espero uma meia hora para dar o outro. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 

crianças 

Interferência na ação 

dos medicamentos 

quando usado em 

associação 

GF2-61-M-21: 

Em relação ao consumo de medicamentos, vocês têm o hábito, 

mesmo por questões religiosas, não dar o medicamento em um 

certo horário, ou na hora que vai praticar esporte tem que dar algum 
medicamento... 

   

GF2-62-P2-17: 

não. Não seguimos isso... 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 
crianças 

 

GF2-63-P1-25: Nem se eu fosse de outra religião, eu sigo o que está na receita. 
Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 

medicamentos nas 
crianças 

 

GF2-64-P2-18: 

Deve seguir a prescrição médica. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta em relação 

a utilização de 
medicamentos nas 

crianças 

 GF2-65-M-22: Vocês costumam dar medicamentos sem receita... 
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GF2-66-P1-26: 
uma dipirona eu dou! Porque às vezes você precisa de uma hora 

para outra, nunca se sabe! 
Automedicação em 

crianças (nos filhos) 
  

GF2-67-P2-19: 
Se for só esses resfriados, diarreia, eu não procuro médico. 

Automedicação em 

crianças (nos filhos) 
  

GF2-68-P1-27: Tem vezes que eu nem procuro médico, faço um chá. Automedicação em 

crianças (nos filhos) 

  GF2-69-M-23: Vocês conseguem se lembrar quais, no caso da diarreia... 

   

GF2-70-P2-20: 

A diarreia é coisa muito difícil do B. dar, mas, se der primeiro vou 
olhar o tipo de diarreia, se está fedendo (odor forte), se estiver 

fendendo, procuro o médico, porque pode ser uma infecção, mas, 

quando eu vejo que é devido a alimentação, dou uma coisa mais 

simples, como o vinagre com limão, suco de caju. 

Utilização de terapia 
alternativa no 

tratamento 

Condutas em 

relação a doenças 

 

GF2-71-M-24: 
Aproveitando, vocês costumam utilizar muita terapia alternativa em 

casa... 

Utilização de terapia 
alternativa no 

tratamento 

  

GF2-72-P1-28: eu vou muito no chazinho, na marcelinha, poejo. 

Utilização de terapia 

alternativa no 
tratamento 

Condutas em 
relação a doenças 

 

GF2-73-P2-21: 

Poejo, manjericão... lá na área de casa tem uma voltinha de mudas 

de medicamentos, aí eu sempre recorro a ela, aos medicamentos 

naturais. 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Condutas em 

relação a doenças 
 

GF2-74-P1-29: 
Para estes resfriados, toma um chá de guaco. Meu pai nos criou só 
com isso! 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Condutas em 

relação a doenças 
 

GF2-75-P2-22: 

Lá em casa toma chá de guaco. O B. acostumou tanto que quando 

ele sente alguma coisa, ele diz: “Mãe, me dá um chá, porque eu 

acho que não estou bem”... 

Utilização de terapia 

alternativa no 
tratamento 

Condutas em 
relação a doenças 

 

GF2-76-P1-30: Da até uma melhorada, não é mesmo (2)? 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 
  

GF2-77-P2-23: Aí, eu vou mesmo na medicina alternativa... Utilização de terapia 

alternativa no 
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tratamento 

GF2-78-M-25: Vocês se lembram quais produtos mais utilizam... 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

  

GF2-79-P2-24: 
Olha... é o guaco, a marcela, poejo e para infecção de urina dei para 

a Ana chá de algodão. 

Utilização de terapia 
alternativa no 

tratamento 

Condutas em 

relação a doenças 

 

GF2-80-P1-31: a tanchagem é boa! 

Utilização de terapia 

alternativa no 
tratamento Produto utilizado 

 

GF2-81-P2-25: não achei tanchagem, foi o chá de algodão e folha de café com 
caninha. 

Utilização de terapia 

alternativa no 
tratamento Produto utilizado 

 

GF2-82-P1-32: 
neste momento, eu uso mais é o poejo, marcelinha uso bastante, 
mas, o que eu mais gosto é o poejo. 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento Produto utilizado 
 GF2-83-M-26: Vocês têm algum cuidado especial com esta hortinha? 

   

GF2-84-P1-33: quem cuida lá em casa é o meu pai. 

Utilização de terapia 

alternativa no 
tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 
produtos 

 

GF2-85-P2-26: eu lavo as folhas quando pego, principalmente na casa da vizinha. 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos 
 

GF2-86-M-27: 
na hora de fazer o chá, vocês têm algum cuidado ou seguem 

alguma técnica? 

   

GF2-87-P2-27: não 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos 

 

GF2-88-P1-34: não 
Utilização de terapia 
alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 
utilização dos 

produtos 

 
GF2-89-P2-28: Lavo, ponho em infusão. Utilização de terapia 

alternativa no 

Cuidados na 

utilização dos 
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tratamento produtos 

GF2-90-P1-35: coloco em infusão também! 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos 

 

GF2-91-P2-29: 

se bem que eu aprendi esses dias lá em Natal, uma irmã de caridade 
mexe com estas coisas, com estas coisas alternativas, ele falou para 

prestar atenção em alguns casos. Algumas folhas, para cada coisa 

(problema) uma folha serve para três coisas, por exemplo: três tipos 

de doenças, mas ela para cada um é feito de uma certa forma 
diferente. Para uma (doença) é com a folha verde, a outra (doença) 

tem que ser com a folha seca. 

Utilização de terapia 
alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 
utilização dos 

produtos 

 

GF2-92-P1-36: Concordo. Em alguns casos você tem que ferver em outros casos 

não. 

Utilização de terapia 
alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 
utilização dos 

produtos 

 

GF2-93-P2-30: 

Alguns tem que ser em infusão, outros tem que ser fervidos. Trouxe 

uma muda de uma planta (de Natal), que eles falam que é muito 

boa para câncer, leucemia, essa, ele me ensinou que para uma coisa 
(doença/agravo), ela tem que estar seca, para outra (doença/agravo) 

só utiliza a ponta do galho. Tem que ter cuidado, porque a gente 

gosta muito de chá, para cada coisa é de um jeito que se deve 
tomar, para ele fazer o efeito adequado. 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos 
 GF2-94-M-28: Vocês acham que pode fazer mal para a gente... 

   

GF2-95-P2-31: acho que pode... 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos 
 

GF2-96-P1-37: acho que tudo em excesso pode fazer mal. 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos 
 

GF2-97-P2-32: 
pode causar uma intoxicação, a mistura! De um com o outro, pode 

ser de não combinar. 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos 

 GF2-98-M-29: Gostaria de agradecer a presença e participação. 
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Apêndice D – Matriz de dados do Grupo Focal 3 organizada por categorias 

 

ANÁLISE - GRUPO FOCAL 3  

Escola Municipal Jorge Mascarenhas 

Araçaí, Minas Gerais - 06 de dezembro de 2018 – 14:00hs 
   

CÓDIGO DA 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE REGISTRO CATEGORIA SUBCATEGORIA INFRACATEGORIA 

GF3-1-M-1:  
Em primeiro lugar eu gostaria que cada uma se apresentasse, 
falasse quantos filhos têm, qual a série que eles estão, idade, se está 

usando algum medicamento...       

GF3-2-P1-1:  

meu nome é (1), tenho três filhos, um de 19 anos, G., o F. de 17 
anos e o M. de 12 anos. O único medicamento que o M. está 

usando é em dias de sexta feira, quando eu o levo para Belo 

Horizonte, porque ele tem o costume de enjoar muito. Eu dou o 

Dramin B6, porque já tentei o Dramin em comprimidos, já tentei o 
Plasil, tudo em comprimido, aí passei para “esse Dramin B6, 

porque dizem que ele é um pouquinho mais forte”. Identificação 
pessoal 

Descrição dos filhos 

(idade, sexo, série 
escolar)    

GF3-3-P2-1:  

eu sou a (2), mãe do W de 11 anos, ele graças a Deus por enquanto 

não está tomando remédio nenhum. Ele está com um probleminha 
que o pediatra disse, aí eu vou ter que levar ele no 

gastroenterologista porque não sabemos o problema da dor de 

barriga dele, mas, por enquanto não está tomando medicamento 

nenhum. 

Identificação 

pessoal 

Descrição dos filhos 

(idade, sexo, série 

escolar)    

GF3-4-P3-1:  

eu sou (3), sou mãe de 4 filhos, minhas meninas não tomam 

medicamento nenhum, graças a Deus, têm uma “Saúde de Ferro”. 
São S., N.  e A.. O A. está com 11 anos, a S. tem 14 anos e a N. 

está com 18 anos. 
Identificação 

pessoal 

Descrição dos filhos 

(idade, sexo, série 

escolar)    
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GF3-5-M-2:  

Agora eu gostaria que vocês me falassem se vocês se lembram da 

última vez que o seu filho uso medicamento e qual o medicamento 
utilizado...       

GF3-6-P1-2:  

tem até muito tempo, quando precisa dou amoxicilina, dava a 

quantidade que estava escrita na receita. Esse medicamento eu 

peguei na farmácia do posto de saúde, é assim, eu até tenho uma lá, 

coloco na geladeira com os horários, sigo certinho e coloco no 
telefone também naquele horário. 

Último período e 
motivo que levou a 

criança ao uso de 

medicamentos     

GF3-7-P3-2:  
meus meninos são difíceis de tomar medicamentos, tem muito 

tempo (pausa...). 

Último período e 
motivo que levou a 

criança ao uso de 

medicamentos     

GF3-8-P2-2:  

há um ou dois meses atrás eu entrei com amoxicilina porque o 

Alex gripa com muita facilidade, aí então geralmente só a 

amoxicilina para poder resolver, né! Dou nos horários corretos 
(certos), o pai dele ainda briga porque eu acordo de madrugada 

para dar ele o remédio, porque eu vou seguindo o horário 

direitinho, mas, eu dou no horário direito (direitinho). O 
medicamento eu consegui na farmácia do posto de saúde mesmo. 

Dei ibuprofeno também, porque ele estava “dando” febre, ele 

inflama a garganta e “dá” muita febre. 

Último período e 
motivo que levou a 

criança ao uso de 

medicamentos     

GF3-9-M-3:  

(3), você concorda com a (2) quando ela fala que medicamento tem 

que ser dado na hora certa? Como você administra medicamento 

em suas crianças...       

GF3-10-P3-3:  
Uai... (pausa) eu dou na hora certa! Agora à noite eu não dou 

nenhum, ai eu dou no outro dia. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças   

GF3-11-M-4:  
mas como, você faz para dar um medicamento de 8/8 horas, como 

você faz, porque você falou que não dá à noite... como você faz...       

GF3-12-P3-4:  

se eu não der à noite, eu dou no outro dia seguinte, 06:00 horas, 

07:00 horas... ai eu vou contando, ai eu vou dando de 8/8 horas, ai 
eu marco no relógio. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças   
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GF3-13-P1-3:  

eu acho que medicamento tem que ser na hora certa. Igual eu falei 

com vocês, eu marco os horários, 20:00 horas, se for de 8/8 horas, 

06:00 da manhã, eu escrevo tudo. Meu filho morre de rir, porque 
ele pergunta: “mãe que horas tenho que tomar o remédio?, aí eu 

falo não esquece está escrito! Ele toma 3 tipos de remédios, aí em 

cada um eu fui colocando o horário, tinha uns que podia dar no 

mesmo horário, mas, só que eu me perguntei se eu poderia dar, 
porque um remédio diferente do outro, ai eu dei com uma hora de 

diferença, eu cheguei a dar o medicamento para ele às 05:00 horas 

da manhã. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças   

GF3-14-P2-3:  

coloco também o celular para despertar, porque manda muito o 

horário de dar o remédio. Porque tem que intercalar, você tem que 
dar de madrugada, se eu não der de madrugada, vai interromper o 

tratamento, o meu eu dou assim. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças   

GF3-15-P3-5:  o meu filho quando ficava ruim de dor de garganta só a Benzetacil 

que resolvia o problema dele. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças   

GF3-16-M-5:  

quando vocês vão buscar o medicamento qual o profissional mais 

procuram para aconselhar em relação ao uso de medicamentos, 

vocês vão ao médico, ao farmacêutico, ao enfermeiro... 
      

GF3-17-P2-4:  

teve uma vez que eu até parei de dar para o W. Amoxicilina porque 

eu entrei com chá de tanchagem (tanchagem) porque também ele é 

antibiótico, aí tanto é que eu tinha dado para o W. Amoxicilina, 
que eu peguei e falei para minha mãe que eles entraram com 

Amoxicilina para o W. de novo! Ai minha mãe me disse para eu 

dar um chá de tanchagem (tanchagem), porque tanchagem 
(tanchagem) também é um antibiótico, sobro vidro de Amoxicilina 

lá em casa, ai quando ele gripou de novo e inflamou a garganta, 

falaram para eu dar amoxicilina, ai eu falei que para dar é preciso 
da prescrição médica, aí me falaram: “você não estava dando!” uai, 

estava dando, mas, não sei se aumentou a quantidade, então... 

(pausa) à respeito de antibiótico eu sou muito com o pé atrás, 

porque antibiótico é um medicamento muito forte! Fico meio 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças 
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cismada, então eu não dei e trouxe ele no médico de novo, aí ele 

falou para aumentar a dose, era os 7,5 mL não iam resolver, ia ficar 

a mesma coisa, ele já aumentou para 10mL – me disseram: você 
não podia ter aumentado isso casa? Não (RSRSRS)... 

GF3-18-M-6:  
Você concorda com ela (3) quando fala que antibiótico é forte, tem 

que ser dado certo, nas horas certas...       

GF3-19-3-6:  
estraga só os dentes, meus dentes são assim é antibiótico, é o tanto 
que eu já tomei. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças 

Efeitos colaterais em 

relação ao uso de 

medicamento 

GF3-20-M-7:  
vocês falaram que seguem as horas certas, vocês também seguem o 
tempo que o médico passa, por exemplo, se colocar 7 dias, 10 

dias,...       

GF3-21-P2-5:  

eu sigo sim! Às vezes uso muito antialérgico, ai geralmente eu 
tenho lá em casa, mas, eu não dou assim também, eu tenho mas 

não dou! Eu falo que não vou dar ele antialérgico assim não... Ele 

estava tossindo muito, aí eu dei a mesma quantidade que o médico 

tinha passado e no dia seguinte levei ele no posto de saúde para eu 
poder dar medicamento, porque eu não gosto de dar ele (sem 

receita e consulta). Eu vejo muito em televisão pessoas que 

morrem o tempo todo por excesso de tomar remédio, como eu só 
tenho ele (filho) eu não posso ter mais, então eu fico apoiando um 

lado e outro para nada acontecer com ele, então até com este 

negócio de ter dado problema no exame que ele fez eu estou até 
preocupada, querendo que marca (médico) depressa! Mas, não sou 

de remédios pelos cocos... Teve um dia que eu até dei ele um 

Buscopam em comprimido, mas, eu não tinha outra alternativa, 

porque estava de noite e ele estava com um “febrão”, não tinha 
nada para dar a ele, a dipirona foi ao fim, então eu fui obrigado a 

dar, mas eu não dormi nada! 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças 

Efeitos colaterais em 
relação ao uso de 

medicamento 

GF3-22-M-8:  

Então, me falem em relação a dar o medicamento para a criança 

sem receita médica, lembrando que isso chama-se automedicação, 

(1) me fale o que você pensa disso...       

GF3-23-P1-4:  
A automedicação é muito perigosa, a gente não sabe a quantidade 

que tem que dar, de repente eu posso dar a mais, podendo dar uma 

Automedicação em 

crianças (nos filhos)     
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convulsão, levando até a morte, eu estava dando aquele 

medicamento para viagem, ai eu perguntei a pediatra e ela me disse 

que eu poderia continuar. Ela disse que não poderia passar de 50 
gotas, pela idade dele. 

GF3-24-M-9:  
e você (3), o que pensa da automedicação, ou seja, da própria 

pessoa usar o medicamento sem receita...       

GF3-25-P3-7:  eu também não dou, é muito perigoso. Automedicação em 

crianças (nos filhos)     

GF3-26-P2-6:  
eu sei que olhar para filho dos outros é uma coisa, mas, filho da 
gente... 

Automedicação em 
crianças (nos filhos)     

GF3-27-P3-8:  
o antibiótico já pronto que é um “pozinho” se não estiver vencido 

pode dar!... não estando vencido não tem problemas... 
Automedicação em 
crianças (nos filhos) 

Conduta em relação 

ao uso de 
medicamentos   

GF3-28-M-10:  
(2), gostaria que você falasse a respeito do uso da medicina 

alternativa...       

GF3-29-P2-7:  

eu uso mais (plantas) porque minha avó é antiga, tem minha tia M. 

aqui na frente que o quintal dela é só remédio, então eu penso que 

ficar só em remédio de farmácia, me dá aquele “estado” remédio 
de farmácia não está adiantando, então minha avó é antiga e vivia 

muito em roça, na época dela não tinha remédio de farmácia, não 

tinham condições de comprar. – “Vó, o W. está sentindo isso o que 

eu dou ele?” Ela responde: “Dou tanchagem (tanchagem) para ele! 
Eu uso muito tanchagem (tanchagem), gengibre, hortelã pimenta, 

romã, erva cidreira. 

Utilização de terapia 
alternativa no 

tratamento     

GF3-30-M-11:  vocês sabem me falar como é preparado (as plantas)...       

GF3-31-P2-8:  

eu fervo a água, coloco dentro, tampo para não escapar o vapor, 

mas, eu prefiro ele fervido. Meu filho também prefere fervido, 

porque fica com um gosto melhor. Aí eu consegui uma muda de 
dipirona, eu faço ela também, coloco junto. Em relação a garganta 

inflamada, eu quase não estou usando mais Amoxicilina, vou ficar 

um tempo sem usar, vou dar mais o chazinho de casa, se não 

melhorar vou na prescrição médica e dou “direitinho”, os 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos   
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medicamentos de farmácia dou sempre nos horários e na “data” 

certa. Remédio de casa não dá tanto problema. 

GF3-32-M-12:  
boa colocação, quando você usa a planta de casa, segue horários 
também...       

GF3-32-P2-9:  

sigo. Dou ele guaco, que é muito forte e muito quente, então se dou 

na parte da manhã vou dar de novo só à noite, mas, como na parte 
da manhã eu não gosto de dar porque ele sai para a escola, como o 

ele (o chá) é quente não pode tomar muita friagem, eu já deixo o 

guaco para dar no meio do chá à noite. Quando for oito e meia a 
nove horas  (20:30 horas a 21:00 horas) eu dou o chá para ele, 

começa a suar muito, aí se tiver alguma coisa, uma febre põe para 

fora! Então dá para suar bem, por isso na parte da manhã eu não 

coloco o guaco, ponho outras folhinhas que eu vejo que não vão 
dar problemas de andar em friagem... porque tem muito remédio de 

casa não pode com friagem. Quando não pode com friagem não 

dou na parte da manhã. 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos   

GF3-33-P1-5:  como eu falei.... (pausa) o guaco pode ferver até no leite! 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 

produtos   

GF3-34-P3-9:  
eu gosto de usar muito é canela, no meio do leite, para mim, para o 
meus meninos eu não dou porque é muito quente. 

Utilização de terapia 

alternativa no 
tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 
produtos   

GF3-35-M-13:  vocês têm uma horta (de plantas medicinais) em casa? 

      

GF3-36-P1-6:  eu pego é emprestado (RSRSRS)... romã... 

Utilização de terapia 

alternativa no 
tratamento 

Cuidados na 

utilização dos 
produtos   

GF3-37-P2-10:  

não é horta, eu tenho algumas plantas, só não tenho o guaco, no 

vizinho tem! Aí pula lá pra casa, só não tem mais porque o pé caiu! 
(RSRSRSRS) tenho também jabuticaba, minha avó manda eu 

ferver a folha da jabuticaba, então um bocado (uma quantidade) 

dos medicamentos, já tenho em casa, não tenho todos, meu quintal 

é muito pequeno, não dá para plantar tudo, mas, graças a Deus! Eu 

Utilização de terapia 

alternativa no 

tratamento 

Cultivo de plantas 

medicinais em 

domicílio   
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tenho minha tia que o quintal dela é enorme! Eu sempre pergunto 

para ela quando estou sentindo alguma coisa e ela me diz o que 

usar.... “Esse povo mais novo mesmo, quando vai usar planta, 
morre tudo porque conhece nada! ” 

GF3-38-M-14:  
(2) comentou que mantém em casa o antialérgico, você (3), 

mantém algum medicamento em casa?       

GF3-39-P3-10:  não.... (pausa) 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos)     

GF3-40-M-15:  você não mantém nem mesmo uma caixinha... 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos)     

GF3-41-P3-11:  eu tenho paracetamol, tenho dipirona... 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 

Medicamentos em 
estoque em domicílio   

GF3-42-M-16:  
lembrando que  não estou aqui para criticar e nem recriminar 

ninguém!       

GF3-43-P3-12:  eu guardo em uma sacola, dentro do armário, na parte do alto. 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos)     

GF3-44-P2-11:  

eu também guardo meus medicamentos no alto, por alguns que 

tomo todos os dias. O meu filho adora AAS (Ácido 
Acetilsalicílico), se deixar ele toma toda hora, então eu deixo em 

cima do armário. Uso uma cestinha para guardar, porque eu tenho 

o AAS, que eu uso sempre, tenho o antidepressivo, tenho dipirona, 

porque meu filho dá febre, apesar de que ele não consegue tomar 
dipirona, quando ele “bebe” (usa a dipirona) volta (vomita). Eu 

usava Dorflex em comprimido, para ele não! Porque não se pode 

dar medicamento em comprimido para menor de 12 anos, para ele 
só a dipirona, não deixo de ter. Quando ele está com dor de cabeça 

Armazenamento de 

medicamentos em 

domicílio (estoque 
de medicamentos) 

Medicamentos em 
estoque em domicílio   
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e me pede falo que só tem dipirona. Quando ele está com febre 

e/ou dor compro o Alivium para ele. Mas, quando não tem... é 

dipirona mesmo, não tem dipirona dou para ele um AAS. 

GF3-45-P1-7:  

bom... lá em casa não tem é nada! Só um ibuprofeno mesmo, que 

no Victor estava tomando. Guardo ele dentro de uma caixinha ou 
então em uma sacolinha, no armário. 

Armazenamento de 
medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos) 

Medicamentos em 

estoque em domicílio   

GF3-46-P2-12:  

uma coisa “pequenininha” que a gente tem que ter em  casa é Auris 

Sedina, porque o W. dou infecção de ouvido, nada tirava, aí eu 

levei ele no pediatra, em Sete Lagoas, porque aqui ainda não tinha 

e ele passou Auris Sedina para eu pingar no ouvido dele. Lá em 
casa não fica sem Auris Sedina, porque quando ele tem dor de 

ouvido eu já pingo. A vizinhança toda bate lá em casa... Pedindo! 

(RSRSRSRS) Quem tem menino em casa tem que ter essas coisas, 
esses “remedinhos”... sempre tenho em casa dipirona, Auris Sedina 

e o antialérgico dele. Graças a Deus! Por enquanto não estou 

usando. 

Armazenamento de 
medicamentos em 

domicílio (estoque 

de medicamentos) 

Medicamentos em 

estoque em domicílio   

GF3-47-M-17:  

(3), eu gostaria que você me explicasse como você faz para usar a 

Amoxicilina suspensão que você citou... desde o preparo até dar 

para as crianças...       

GF3-48-P3-13:  

eu preparo ele com água filtrada, até na marquinha do vidro e aí eu 

dou nas horas marcadas, agito o frasco na hora de dar, coloco na 
medida do copinho e dou. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 

medicamentos 

GF3-49-P1-8:  no meu caso não coloco água filtrada, eu fervo a água primeiro. 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 

medicamentos 

GF3-50-P1-9:  agito toda vez que vou dar... 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 
crianças 

Preparo de 
medicamentos 

GF3-51-P2-13:  agito toda vez que vou dar... 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 

medicamentos 

GF3-52-P3-14:  agito toda vez que vou dar... Utilização de 

medicamentos por 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

Preparo de 

medicamentos 
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crianças crianças 

GF3-53-P1-10:  parece que caiu no fundo do vidro (sedimentou), por isso agito. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças 

Preparo de 

medicamentos 

GF3-54-M-18:  vocês têm o hábito de dar medicamentos em comprimidos para 

seus filhos...       

GF3-55-P2-14:  
eu dei para o W. uma vez só, aí o médico pediu para eu não dar, aí 

eu parei... Dou mais é dipirona, mesmo. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças   

GF3-56-P3-15:  
para minhas meninas não dou! Porque elas falam que não passa na 

garganta. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças   

GF3-57-P1-11:  

o meu filho, sem der em comprimido ele toma, só que o 

comprimido (medicamento) não adiantou, para o medicamento em 

gotas funcionou mais... um pouquinho mais! 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 
crianças   

GF3-58-M-19:  
vocês notam diferença se o comprimido, gotas ou xarope tem 

diferença... 
      

GF3-59-P2-15:  
“no meu modo de pensar”, o líquido faz efeito mais rápido, eu 
acho! O comprimido demora mais, até ele “diluir”... acho mais 

demorado. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças   

GF3-60-M-20:  
vocês citaram no início a administração de mais de um 
medicamento, (3), como você faz, dá ao mesmo tempo....       

GF3-61-P3-16:  
não. Faço da forma que o médico “manda”! Normalmente, dou 
depois do almoço, de um para o outro medicamento dou um tempo 

de meia hora. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças Uso em associação 

GF3-62-P2-16:  

eu dou um tempo de 30 minutos, mas, quando fico cismada 
(preocupada) dou o prazo até de uma hora. Quando vou olhando os 

horários vejo que vai coincidir com o horário de aula (escola) dele, 

então, eu poço dar um pouco mais perto, para não atrapalhar na 
escola, porque senão vou ter que ir lá na escola para dar o remédio. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 
crianças Uso em associação 
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Eu dou sempre antes de ele ir para  a escola, eu faço os horário 

umas 05:30 horas e outro 06:30 horas. 

GF3-63-M-21:  
qual a conduta da escola em relação a administração dos 
medicamentos no horário de aula. Se o filho de vocês estuda à 

tarde e ele precisa tomar as 14:00 horas...       

GF3-64-P2-17:  

eu já mandei muito medicamento do W., mas, quando vejo que vai 

dar tempo eu mesma vou, ou mando alguém. Eu ligo e aviso. 
Quando preciso eles mesmos dão, no ano passado mesmo, eles 

deram para mim (para o filho) tranquilo. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças 

Seguimento dos horários 

e dosagens dos 

medicamentos 

GF3-65-P1-12:  
o Victor tomou há algum tempo o ibuprofeno e um antibiótico, 

todos os dois fortes, aí eu dou uma hora de diferença. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças Uso em associação 

GF3-66-M-22:  
você tem o hábito de perguntar, na farmácia, ou para o médico no 
consultório se pode tomar (os medicamentos) juntos?       

GF3-67-P2-18:  
eu pergunto se pode tomar junto e ele me diz que pode, aí eu dou, 

se não puder dou uma diferença (de horários). 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 
crianças Uso em associação 

GF3-68-P3-18:  eu nunca tive a curiosidade de perguntar... 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 
crianças Uso em associação 

GF3-69-P1-13:  

há! Eu pergunto! Pode dar tudo junto? Mas, às vezes, eu mesma 
dou uma hora de diferença. Parece que o ibuprofeno mesmo, não 

pode tomar com o estômago vazio, tem que saber se é o estômago 

cheio ou vazio. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 
crianças Uso em associação 

GF3-70-M-23:  
Vocês têm costume de dar medicamentos após o alimento ou com 

o estômago vazio...       

GF3-71-P3-19 
quando falam para mim para dar com o estômago cheio eu dou, eu 
procuro saber se tenho que dar com estômago cheio ou vazio. 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças Uso em associação 
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GF3-72-P2-19:  

eu procuro (saber), tanto é que tem a questão do leite. Quando meu 

menino está com a cabeça doendo e eu vou dar leite, espero meia 

hora para dar o medicamento, tenho medo do leite cortar o efeito 
do medicamento. Agora, remédio que eu estou dando frequente, 

olho a hora, porque eu nunca dou o remédio de estômago vazio, 

porque eu tenho esse péssimo problema (hábito), estou passando 

mal, vou lá e tomo o medicamento como o estômago vazio. Tanto 
é que me deu problema no estômago. Eu era viciada, não é viciada, 

eu sinto muita dor de cabeça, eu estava tomando muito Dorflex, aí 

feriu meu estômago e o médico teve que cortar o Dorflex e me 
passou um remédio para o estômago. 

Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 
crianças Uso em associação 

GF3-73-M-24:  
vocês acham que todo medicamento deve ser tomado de estômago 

cheio...       

GF3-74-P2-20:  eu acho que sim! 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças 

Interferência na ação dos 
medicamentos quando 

usado em associação 

GF3-75-P1-14:  

eu acho que sim! Porque de repente aquele tanto de medicamentos 

que estão tomando é mais fácil de o medicamento ficar (com o 

estômago cheio), porque se estiver com o estômago vazio pode ser 

que o medicamento volte. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças 

Interferência na ação dos 
medicamentos quando 

usado em associação 

GF3-76-P3-20:  
eu acho que tem que ser o estômago cheio. Já tomei tanto 
medicamento com o estômago vazio que hoje eu tenho uma dor no 

estômago, bom acho que é isso! 

Utilização de 

medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 

crianças 

Interferência na ação dos 

medicamentos quando 

usado em associação 

GF3-77-M-25:  
quando as crianças vão praticar alguma atividade física e precisam 

tomar medicamentos, vocês dão antes, depois...       

GF3-78-P2-21:  eu vou atrás dele e dou na hora certa (RSRSRSRS) 
Utilização de 

medicamentos por 
crianças 

Conduta na utilização 

de medicamentos nas 
crianças 

Interferência na ação dos 

medicamentos quando 
usado em associação 

GF3-79-P1-15:  

eu Graças a Deus! Pelos horários que eu dou os remédios não 

tenho esse problema... a capoeira é às 17:00 horas, nesse horário 
não dou o remédio. 

Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças 

Interferência na ação dos 
medicamentos quando 

usado em associação 
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GF3-80-P3-21:  meus meninos não praticam atividade física! 
Utilização de 
medicamentos por 

crianças 

Conduta na utilização 
de medicamentos nas 

crianças 

Interferência na ação dos 
medicamentos quando 

usado em associação 

GF3-81-M-26:  
vocês costumam dar medicamentos sem receita médica para seus 
filhos...       

GF3-82-P1-16:  só dei o plasil, mas, mesmo assim de todo jeito a pediatra passou. Automedicação em 
crianças (nos filhos)     

GF3-83-P2-22:  

eu dou dipirona de vez em quando porque o W. costuma dar uma 

febre muito alta, mas, quando vejo que é o problema da garganta 
dou para ele o chá. 

Automedicação em 

crianças (nos filhos)     

GF3-84-P3-22:  
eu não dou sem receita, meus filhos eu tenho que pegar até à força 
para dar remédio. 

Automedicação em 
crianças (nos filhos)     

GF3-85-M-27:  

gostaria de agradecer a presença e participação de todas, vocês 

contribuíram em muito com a saúde e qualidade de vida de seus 
filhos.       

 


