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RESUMO. O presente trabalho teve como objetivo desenvolver pictogramas com informações sobre utili-
zação de medicamentos, utilizando as técnicas de grupos focais e entrevistas individuais. Foram desenvol-
vidos 12 pictogramas e pré-selecionados 6, submetidos a um teste de legibilidade realizado através de 73
entrevistas. Posteriormente aplicou-se os pictogramas, durante uma semana, no processo de dispensação
em uma farmácia comunitária. Dos 6 pictogramas selecionados, 4 foram considerados legíveis (> que 67 %
de compreensão). Durante a dispensação, constatou-se dificuldades na compreensão de apenas 1 dos picto-
gramas não legíveis, demonstrando que a informação repassada aos pacientes foi melhor compreendida
quando o pictograma foi acompanhado de comunicação oral.
SUMMARY. “Development and Validation of Pictograms for the Medicines Correct Use: A Pilot-study Descrip-
tion”.  The aim of the present work was to develop pictograms with information on medicine use, using the tech-
niques of focal groups and individual interviews. 12 pictograms have been developed and preselected 6, submit-
ted to a test of legibility carried out along 73 interviews. Then pictograms were applied during one week, in the
dispensing process in a communitary pharmacy. From the 6 selected pictograms, only 4 of them were considered
legible (> that 67 % of understanding). During the dispensing process, difficulties in the understanding was evi-
denced in only one of the not legible pictograms, demonstrating that the information repassed to the patients was
better understood when the pictograms was followed by verbal communication.




