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RESUMO. O objetivo foi identificar o significado atribuído pelo paciente idoso hipertenso à informação
recebida em farmácias de dispensação de propriedade de farmacêutico no momento da aquisição de medi-
camentos de venda sem prescrição médica. Desenvolveu-se estudo descritivo com emprego do método qua-
litativo. Esta investigação foi realizada na cidade de Maringá/PR, de fevereiro a março de 2001, com 16
pacientes idosas que faziam uso contínuo de medicamentos anti-hipertensivos. Para a coleta de dados utili-
zou-se a entrevista semi-estruturada. Para o tratamento dos dados aplicou-se a técnica de análise temática
do Discurso do Sujeito Coletivo. O número médio de medicamentos de venda sem prescrição médica utili-
zado pelas idosas foi de 2,4. A análise dos discursos aponta para duas direções. A primeira é de que o far-
macêutico promove a orientação de forma adequada, transmite confiança nas informações fornecidas e
ainda, dá tranqüilidade para que o medicamento seja utilizado de forma mais segura e racional. Por outro
lado, a segunda direção é de um discurso de insatisfação, que apela para que este profissional contribua de
forma mais efetiva, informando o necessário e de maneira compassada. 
SUMMARY. “Sale of over-the-counter medications. Collective Subject Discourse involving the hypertensive el-
derly”. This aim of this research is the identification of the meaning given to the information received by the el-
derly hypertensive patient in pharmacist-owned pharmacies at the time of purchase of over-the-counter medica-
tions. A descriptive study was developed using a qualitative method. This investigation was carried out in
Maringá, Paraná State, Brazil, from February to March 2001 with 16 elderly patients who used anti-hypertensive
medications on a continuous basis. A semi-structured interview was used in the collection of data. The thematic
discourse analysis technique was employed for data analysis.. The average number of over-the-counter medica-
tions used by the elderly was 2.4. There were two main findings. The first was that the pharmacist provides ade-
quate direction, instills trust in the information supplied and even gives tranquility so that the medications are
used in a safer and more rational way.The second finding pointed to dissatisfaction in the way this professional
imparts necessary information. The use of a more measured voice was indicated. 




