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RESUMO
Introdução: Existem relatos de erros de medicação graves decorrentes da incorreta interpretação
das abreviaturas e símbolos (A&S). Em particular, os folhetos informativos (FIs) dos medicamentos
não devem incluir abreviaturas e símbolos (A&S) de acordo com a regulação farmacêutica.1 Sendo
estritamente necessárias, as A&S das unidades de medida devem ser apresentadas usando os seguintes
formatos: 1) x mg/ml = concentração; 2) z mg = total de substância ativa; 3) y ml = volume total e 4) z
mg/y ml = total de substância ativa por volume total.2,3 Questão de pesquisa/problema: Existirão A&S
nos FIs dos medicamentos Portugueses? Encontrar-se-ão formatos não recomendados de unidades de
medida? Será o significado das A&S compreendido por leitores escolarizados? Objetivos: Utilizando
uma amostra representativa de 531 FIs, os objetivos do estudo foram: quantificar as A&S, identificar
formatos não recomendados de unidades de medida e determinar se um grupo de participantes com
um nível de educação elevado compreendia estes elementos. Metodologia: Foi utilizada uma ferramenta
informática4 - PreText - Text Preprocessing para quantificar as A&S e as unidades de medida em formatos
não recomendados nos FIs. Apenas foi avaliada a compreensão de 373 A&S, para evitar que a tarefa fosse
demasiada cansativa. Administração de um questionário de compreensão a 26 estudantes de áreas não
biomédicas.
Resultados: Identificação de 828 A&S diferentes (6407 ocorrências). No total, foram identificados
14 formatos de unidades de medida que não são recomendados (38, 0,6% das 6407 ocorrências). Apenas
9,9% das respostas do questionário de compreensão foram classificadas como corretas. Conclusão:
Aparentemente os FIs dos medicamentos Portugueses necessitam de ser revistos em relação à utilização
de A&S e dos formatos das unidades de medida. A ferramenta utilizada mostrou ser eficiente para efetuar
este tipo de avaliações.
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