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1. Introdução 

 

A Política Nacional do Idoso, no Artigo 2º, considera idosa a pessoa maior de 60 

anos de idade, a qual passa a ter direito assegurado com a aprovação do estatuto do 

idoso, Lei n
o
 10.741, de 1º de outubro de 2003 (BRASIL, 2003). Esta população, no 

Brasil, representa um contingente de quase 21 milhões de pessoas, o que abrange cerca 

de 10,8% da população total (IBGE, 2011a), sendo que esta apresenta uma tendência 

para o aumento, pois segundo especialistas, em 2025 há previsão de que o país seja o 

sexto colocado do mundo em número de pessoas de terceira idade. Portanto, o setor de 

saúde deverá ter uma atenção maior para esta faixa etária. O Estado de São Paulo possui 

aproximadamente 41 milhões de pessoas, das quais cerca de 4,8 milhões são idosos 

(IBGE, 2011b). Em Marília, município do estado de São Paulo, a população de idosos é 

de 29.594 pessoas, sendo que esta representa um valor de 13,7% do total da população 

que é de 216.745 habitantes (IBGE, 2011c), proporção esta ligeiramente acima do valor 

nacional.  

A distribuição desta população de idosos, em relação às Regiões geográficas do 

município, é de 38% na Região Norte, 27% na Região Sul, 11% na Região Leste e 24% 

na Região Oeste, de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Saúde.       

A população idosa é considerada como sendo grande usuária de medicamentos, 

devido ao maior aparecimento de doenças crônicas nessa faixa etária (OLIVEIRA et al., 

2009),  tornado-se um problema, tanto do ponto de vista humano quanto econômico 

(TEIXEIRA;  LEFÈVRE, 2001). Esta população também possui o hábito de manter 

medicações em desuso nos seus domicílios podendo gerar riscos resultantes de tal 

conduta.  

De acordo com Organização Mundial de Saúde, o uso ideal de medicamentos 

pela população ocorre no momento em que os pacientes recebem medicamentos 

apropriados para suas condições clínicas, em doses adequadas a suas necessidades 

individuais, por um período adequado e ao menor custo para si e para a comunidade 

(AQUINO, 2008). 

A classe idosa é a mais exposta às conseqüências do uso inadequado de 

fármacos, por serem os que mais utilizam medicamentos devido ao maior aparecimento 

de doenças crônicas nessa faixa etária, e por apresentar características fisiológicas que 

contribuem para a toxicidade de mesmos. Em relação à farmacocinética, há alterações 
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na absorção, distribuição, metabolismo e eliminação do fármaco. Na absorção há 

diminuição do esvaziamento gástrico em indivíduos idosos. Na distribuição, o problema 

se relaciona à redução da massa corporal magra, diminuição da água corporal total e 

percentual de aumento de gordura como percentagem da massa corporal. Essas 

alterações podem modificar a dose de ataque apropriada de um fármaco. No 

metabolismo do fármaco do idoso, algumas alterações podem ser provocadas pela 

redução do fluxo sanguíneo hepático. Além disso, se verifica com a idade um declínio 

na capacidade do fígado de recuperar-se de alguma lesão. Como o rim é o principal 

órgão de depuração dos fármacos no organismo, o declínio da capacidade funcional 

renal relacionado com a idade é muito importante, ocorrendo redução da depuração da 

creatinina em cerca de dois terços da população. O resultado prático dessa alteração 

consiste em acentuado prolongamento da meia vida de muitas drogas e na possibilidade 

de acúmulo em níveis tóxicos, se não for efetuada nenhuma redução no tamanho ou na 

freqüência das doses, sendo esta a principal alteração na eliminação do fármaco 

(KATZUNG, 2006). 

Certos mecanismos de controle homeostático parecem sofrer uma atenuação no 

indivíduo idoso. Como as respostas homeostáticas quase sempre constituem importantes 

componentes da resposta global a determinado fármaco, essas alterações fisiológicas 

podem modificar o padrão ou a intensidade da resposta aos fármacos (KATZUNG, 

2006). 

Os erros mais comuns de administração de medicamentos em idosos são: 

medicamento impróprio, dose errada, frequência inadequada, período insuficiente, ou 

demasiado de consumo, além de combinação inadequada com outros fármacos 

provocando interação indesejada (SÁ; BARROS; SÁ, 2007). 

Dessa forma, para que o uso racional de medicamentos pela sociedade ocorra, há 

uma série de requisitos complexos a serem seguidos, com a participação de atores 

sociais: pacientes, profissionais de saúde, legisladores, formuladores de políticas 

públicas, indústria, comércio e governo. 
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Justificativa 

 

Portanto, o conhecimento do perfil de utilização de medicamentos pela 

população idosa é fundamental para o delineamento de estratégias de prescrição 

racional de fármacos entre esse segmento etário (COELHO FILHO; MARCOPITO; 

CASTELO, 2004). Dentro dessa realidade, é necessário haver estudos específicos com 

grupos etários de idade avançada por parte de profissionais da área da saúde. A 

investigação sobre as condições que permitam a promoção e a proteção da saúde na 

velhice, bem como as variações que a idade comporta, reveste-se de grande importância 

científica e social (FLECK et al., 2003). 

 

2. Objetivo 

 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo identificar o perfil de utilização de 

medicamentos em idosos residentes no município de Marília, SP, o qual subsidiará 

planos de vigilância em saúde. 

 

3. Material e Métodos 

 

Estudo epidemiológico do tipo descritivo transversal, com abordagem quali-

quantitativa, no qual foram analisadas associações entre variáveis sócio-demográficas 

dos idosos e os dados de consumo de medicamentos prescritos ou não, dos relatos das 

queixas e/ou enfermidades referidas e as situações de armazenagem. 

A população do estudo incluiu pessoas, com 60 anos ou mais, independente do 

gênero, que não estivessem hospitalizadas nem asiladas, moradoras de áreas de 

abrangência de Unidades de Saúde da Família (USF) e de Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), das quatro macrorregiões da cidade (Norte, Sul, Leste, Oeste) as quais foram 

sorteadas, sendo uma USF e uma UBS de cada macrorregião, e foram codificadas com a 

finalidade de se garantir o anonimato. As informações foram obtidas diretamente dos 

idosos que eram capazes de se comunicar ou com o cuidador/parente responsável pela 

sua medicação, em caso de inconsciência do idoso. 

O tamanho de amostra foi calculado no programa DIMAM 1.0 – 

Dimensionamento Amostral, utilizando-se os seguintes parâmetros estatísticos: 
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população idosa de 29.124 pessoas, prevalência de uso de medicamentos de 80% 

(TEIXEIRA; LEFÈVRE, 2001), margem de erro de 5 e nível de confiança de 95%. 

Adicionou-se 30% para controle de fatores de confusão e 10% para perdas (FLORES; 

BENVEGNÚ, 2008), necessitando-se 532 indivíduos, os quais foram distribuídos como 

segue: 202 (38%) na região norte, 144 (27%) na sul, 58 (11%) na leste e 128 (24%) na 

oeste, respeitando-se a proporcionalidade de cada área. 

A coleta dos dados foi realizada através de entrevista domiciliária, utilizando 

questionário padronizado e semiestruturado (Apêndice I), aplicado pelos estudantes dos 

cursos de Enfermagem e Medicina da Faculdade de Medicina de Marília – Famema, e 

supervisionada pelos tutores e preceptores do projeto PET Saúde/VS. Esse tipo de 

questionário combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, nas quais o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou 

condições prefixadas pelo pesquisador (MINAYO, 1992). Já a entrevista ajuda a 

entender as respostas das pessoas doentes ou de uma situação particular, sendo um 

instrumento fundamental de coleta de dados em pesquisa qualitativa na área da saúde 

(HUTCHINSON; WILSON; WILSON, 1994). Foi realizado um estudo piloto com uma 

amostra de idosos residentes em região/USF não sorteada, para validação do 

questionário. 

As variáveis abordadas foram: gênero, idade, estado civil, escolaridade, renda 

familiar, moradia (isolamento social), plano de saúde, exercício físico, estado de saúde, 

e uso de medicamentos (sem receita médica, contar com ajuda de alguém, 

esquecimento, efeitos indesejados, aquisição de medicamentos). Os dados das questões 

fechadas foram anotados em formulário próprio e as questões abertas foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas para análise. As perguntas feitas para o entrevistado foram: 

1 – Quando o Sr(a) vai ao médico e ele passa um remédio, o que o Sr(a) acha 

importante saber sobre esse remédio? E o seu médico te explicou isso? 

2 – O que levou o Sr(a) a tomar medicamento sem receita médica? 

3 – O Sr(a) já se esqueceu de tomar algum remédio? E quando esquece, o que o Sr(a) 

faz? O que o Sr(a) acha de tomar o medicamento fora do horário?  

O uso de medicamento foi caracterizado independente de prescrição médica. 

Para proceder à identificação dos medicamentos utilizados foi solicitado pelo 

entrevistador que o idoso/cuidador trouxesse ao seu alcance todos os medicamentos 

utilizados pelo mesmo. Foi analisada também a forma de armazenagem e a data de 

validade dos medicamentos, considerando-se medicamento armazenado 
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inadequadamente aquele que se apresentar fora de sua embalagem original, sem data de 

validade na caixa ou blister, misturados com outras especialidades farmacêuticas na 

mesma embalagem e embalagens que se apresentem recortadas e/ou ilegíveis 

(FLORES; BENVEGNÚ, 2008). 

Os dados foram transcritos para meio eletrônico utilizando o software SPSS 

versão 17 e para a análise quantitativa dos dados utilizou-se a estatística descritiva e a 

comparação com a literatura. Para análise qualitativa foi utilizada a técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo
 
(TEIXEIRA; LEFÈVRE, 2001). 

Essa técnica consiste num conjunto de procedimentos de tabulação e 

organização de dados discursivos, sobretudo (mas não exclusivamente) daqueles 

provenientes de depoimentos orais (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2000). Esses 

procedimentos envolvem, basicamente, as seguintes operações sobre os discursos 

coletados: 

• Seleção das expressões-chave de cada discurso particular, por exemplo, de cada 

resposta a uma questão. As expressões-chave são segmentos contínuos ou descontínuos 

de discurso que revelam o principal do conteúdo discursivo; é uma espécie de “prova 

discursivo-empírica” da “verdade” das idéias centrais. 

• Identificação da idéia central de cada uma dessas expressões-chave e que é a síntese 

do conteúdo dessas expressões, ou seja, o que elas querem efetivamente dizer. 

• Identificação das idéias centrais semelhantes ou complementares. 

• Reunião das expressões-chave referentes às idéias centrais semelhantes ou 

complementares, em um discurso síntese que é o discurso do sujeito coletivo (DCS). 

O discurso do sujeito coletivo representa, portanto, um expediente ou recurso 

metodológico destinado a tornar mais claras e expressivas as representações sociais, 

permitindo que um determinado grupo social (no caso de pacientes idosos) possa ser 

visto como autor e emissor de discursos comuns compartilhando entre seus membros. 

Com o sujeito coletivo, os discursos não se anulam ou se reduzem a uma categoria 

comum unificadora, já que o que se busca fazer é precisamente o inverso, ou seja, 

reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos 

discursos-síntese quantos se julgue necessário para expressar uma dada “figura”, um 

dado pensar ou uma representação social sobre um fenômeno. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos da Faculdade de Medicina de Marília, processo nº 799/10, após aprovação 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Marília. Os participantes foram informados sobre 
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a natureza do estudo, seus objetivos, métodos e benefícios previstos, potenciais riscos e 

possíveis incômodos pelo(s) entrevistador(es) e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido em que o participante manifesta a participação voluntária na 

pesquisa. 

 

Impacto potencial do projeto para a vigilância em saúde  

 

Considerando-se que o consumo indiscriminado e inadequado de medicamentos 

pode elevar os riscos à saúde do idoso, espera-se que a identificação do perfil da 

utilização de medicamentos por esta população, no município de Marília, possa 

contribuir na implementação e planejamento de ações de saúde coletiva, voltadas a 

promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo nesta faixa etária, bem como 

de sua família, especialmente na rede básica de saúde.  

Neste sentido, o projeto implicou em ações para a Vigilância em Saúde, em 

consonância com o SUS, a saber: impacto nas demandas de consultas ambulatoriais 

(diminuição), no uso de medicamentos (uso racional), na prescrição de medicamentos 

(principalmente na atenção básica), na diminuição dos problemas decorrentes da 

farmacoterapia (reações adversas, interações medicamentosas, uso inadequado, 

automedicação), na otimização da padronização de medicamentos pela rede de atenção 

básica (conhecimento da morbidade); implementação de política de saúde voltada à 

saúde do idoso na abrangência do município de Marília; e definição do perfil de saúde 

do idoso no município (morbidade–medicamentos, queixas). 
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4. Resultados 

 

Resultados Quantitativos 

 

A tabela 1 mostra a caracterização geral da população de idosos estudada das 

quatro macrorregiões de Marília quanto ao gênero, faixa etária, estado civil, 

escolaridade, renda, moradia, possuidor de plano de saúde, prática de exercício físico e 

como o idoso considera sua saúde. 

Observa-se que a maioria dos idosos participantes da pesquisa é do gênero 

feminino (62%), mantendo este padrão em quase todas as macrorregiões do Município, 

exceto na USF da Região Norte, em que a população idosa masculina foi de 50,7%, 

superando a população feminina. A maioria da população idosa entrevistada é casada 

(53,4%). 

Em relação à faixa etária, observa-se que 46,6% da amostra encontram-se entre 

60 e 69 anos. No entanto, nas UBS das Regiões Norte e Leste, a maior parte dos idosos 

encontra-se na faixa entre 70 e 79 anos (42,9% e 44,7%, respectivamente), assim como 

na USF da Região Sul (45,5%). Na população estudada, 13,7% dos idosos estão entre 

80 e 89 anos, merecendo destaque a Região Leste com 23,7% na UBS e 20% na USF, 

nesta faixa etária. Observa-se, ainda, que na USF da Região Sul, 6,8% dos idosos 

estudados têm mais de 90 anos, diferindo do total observado (1,5%).  

Quanto à escolaridade, 83,8% dos idosos não frequentaram a escola ou possuem 

ensino fundamental incompleto, fato este que se mantém em quase todas as regiões da 

cidade, destacando-se a Região Norte onde 97,8% na UBS e 95,6% na USF apresentam 

esse índice de baixa escolaridade. A USF da Região Leste é uma exceção já que a 

maioria dos idosos (55%) apresenta Ensino Superior Completo.  

Em relação à renda familiar, a maior parte da população estudada (42,6%) 

recebe entre 540 e 1079 reais, mantendo este padrão em quase todas as macrorregiões 

do município, exceto na UBS da Região Norte, em que a maioria dos idosos (44,3%) 

tem uma renda entre 1080 e 1619 reais e na USF da Região Leste onde 55% dos idosos 

possuem uma renda maior que 2700 reais. 

Quanto à moradia, a maioria dos idosos (59,8%) mora com os familiares, fato 

que se confirma nas outras macrorregiões. No entanto, na USF da Região Leste a maior 

parte dos idosos reside unicamente com o(a) companheiro(a) (55%). A maioria dos 

idosos entrevistados não possui plano de saúde privado (65,6%) e, sobre a prática de 



 10 

exercícios físicos, a maior parte dos idosos (72,7%) não é adepta, fato que se confirma 

em todas as regiões do município. 

Analisando a questão de como o idoso considera a sua própria saúde, a maior 

parte dos entrevistados a considera regular (44,7%), sendo a única exceção a USF da 

Região Oeste (30,4%) na qual os idosos consideram boa a sua saúde. 
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Tabela 1. Caracterização da população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP. 

 

 Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Gênero                   

     Masc  36,8  50,7  35,0  36,4  26,3  25,0  42,4  39,1  38,0 

     Fem  63,2  49,3  65,0  63,6  73,7  75,0  57,6  60,9  62,0 

Idade                   

     =< 59  0,0  0,0  1,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,2 

     60 – 69  40,6  55,1  53,0  41,0  31,6  50,0  55,9  43,5  46,6 

     70 – 74  42,9  39,1  32,0  45,5  44,7  30,0  28,8  37,7  38,0 

     80 – 89   16,6  4,3  12,0  6,8  23,7  20,0  13,6  17,4  13,7 

     => 90  0,0  1,4  2,0  6,8  0,0  0,0  1,7  1,4  1,5 

Estado Civil                   

     Solteiro(a)  4,5  2,9  2,0  4,5  13,2  0,0  0,0  4,3  3,8 

     Casado(a)  50,4  43,5  57,0  56,8  50,0  65,0  54,2  59,4  53,4 

     Viúvo(a)  36,1  23,2  35,0  27,3  31,6  30,0  35,6  30,4  32,1 

     Separado(a)/Divorciado(a)  6,0  8,7  4,0  11,4  5,3  5,0  10,2  5,8  6,8 

     União estável  3,0  21,7  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3,9 

Escolaridade                   

     Fundamental incompleto  70,7  65,2  61,0  34,1  71,1  25,0  61,0  66,7  61,8 

     Fundamental completo  1,5  2,9  15,0  15,9  2,6  10,0  5,1  5,8  6,8 

     Médio incompleto  0,0  0,0  4,0  2,3  5,3  0,0  1,7  1,4  1,7 

     Médio completo  0,8  0,0  2,0  2,3  5,3  5,0  6,8  8,7  3,2 

     Superior incompleto  0,0  0,0  0,0  2,3  5,3  0,0  0,0  0,0  0,6 

     Superior completo  0,0  1,4  2,0  0,0  7,9  55,0  5,1  1,4  3,9 

     Não frequentou a escola  27,1  30,4  16,0  43,2  2,6  5,0  20,3  15,9  22,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 1. Continuação 

 

 Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Renda familiar                   

     =< 539  1,5  4,5  3,2  4,5  2,7  0,0  6,9  0,0  2,0 

     540 - 1079  33,6  70,1  44,2  45,5  29,7  10,0  39,7  47,8  42,6 

     1080 - 1619  44,3  23,9  18,9  31,8  29,7  30,0  27,6  38,8  31,8 

     1620 - 2159  15,3  0,0  11,6  11,4  29,7  5,0  19,0  6,0  12,1 

     2160 - 2699  2,3  0,0  11,6  0,0  0,0  0,0  0,0  3,0  3,1 

=> 2700  3,1  1,5  10,5  6,8  8,1  55,0  6,9  4,5  7,5 

Moradia                   

     Sozinho(a)  15,0  5,8  9,0  9,1  15,8  10,0  11,9  11,6  11,3 

     Amigos  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,2 

     Familiares  55,6  60,9  66,0  56,8  60,5  35,0  72,9  55,1  59,8 

     Companheiro(a)  28,6  33,3  25,0  34,1  23,7  55,0  15,3  29,0  28,2 

     Cuidador profissional  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4,3  0,6 

Plano de saúde privado                   

     Sim  38,3  21,7  41,0  27,3  31,6  45,0  25,4  40,6  34,4 

     Não  61,7  78,3  59,0  72,7  68,4  55,0  74,6  59,4  65,6 

Pratica exercício físico                   

     Sim  39,1  23,2  23,0  15,9  23,7  40,0  25,4  21,7  27,3 

     Não  60,9  76,8  77,0  84,1  76,3  60,0  74,6  78,3  72,7 

Como considera sua saúde                   

     Péssima  4,5  1,4  4,0  15,9  2,6  0,0  8,5  1,4  4,7 

     Ruim  4,5  2,9  7,0  4,5  0,0  0,0  3,4  1,4  3,8 

     Regular  51,1  50,7  43,0  40,9  44,7  60,0  42,4  29,0  44,7 

     Boa  24,8  36,2  25,0  15,9  36,8  25,0  28,8  30,4  27,6 

     Ótima  9,8  2,9  13,0  6,8  7,9  10,0  6,8  11,6  9,0 

     Cuidador respondeu  5,3  5,8  8,0  15,9  7,9  5,0  10,2  18,8  10,2 

Total   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 



 13 

A tabela 2 mostra o perfil de medicamentos com prescrição médica utilizados 

pelos idosos entrevistados nas quatro macrorregiões do município de Marília, de acordo 

com as classes de medicamentos por sistemas. 

Observa-se que a principal classe de medicamentos utilizada é a dos que atuam 

no sistema cardiovascular (36,6%), principalmente na Região Norte (42,7% na UBS e 

50,3% na USF). Desta classe, os anti-hipertensivos são os mais utilizados por 19,3% 

dos entrevistados, seguido dos diuréticos, que são consumidos por 12% dessa 

população. 

A segunda classe de medicamentos mais utilizada é a dos que atuam no sistema 

digestivo e metabolismo (23,9%). Desta classe, as insulinas e os agentes antidiabéticos 

são o destaque, já que 8,8% dos entrevistados os utilizam, sendo a Região Norte com 

maior taxa de utilização (9,7% na UBS e 9,6% na USF) e a Região Leste com menor 

(6,7% na UBS e 7% na USF). 

Os medicamentos de uso sistêmico são a terceira classe de medicamentos mais 

utilizada pela população estudada no município (11%), sendo os anti-inflamatórios não 

esteroidais os mais utilizados (7,1%), principalmente na Região Sul (10,4% na UBS e 

7,8% na USF). 

A quarta classe de medicamentos mais utilizada é a dos que atuam no sistema 

nervoso central (10,8%), sendo os antidepressivos e antimaníacos os mais consumidos 

(3,8%). 
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Tabela 2. Classe de medicamentos com prescrição médica utilizados pela população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP. 

Classes de medicamentos –  
com receita 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Sistema Cardiovascular              
Anti-hipertensivo  21,8  28,7  15,9  18,4  14,2  21,0  19,0  17,5  19,3 

Diurético  13,9  19,2  11,4  11,0  12,7  7,0  8,9  10,7  12,0 

Cardiotônico  0,6  1,2  0,2  0,4  1,5  0,0  0,4  0,3  0,5 

Antianginoso  4,4  1,2  3,6  3,3  1,5  4,0  4,5  4,1  3,6 

Antiarrítmico  1,9  0,0  0,9  0,8  1,5  3,0  0,4  0,3  1,1 

Subtotal  42,7  50,3  32,0  33,9  31,3  35,0  33,1  33,0  36,6 

Sistema Nervoso Central                   
Hipnóticos, ansiolítico  2,1  1,2  2,4  2,9  2,2  1,0  0,7  4,5  2,3 

Antidepressivos e antimaníaco  2,9  3,6  4,5  4,1  3,7  5,0  2,6  4,8  3,8 

Vasodilatador   1,4  0,0  1,9  2,0  1,5  0,0  0,4  3,4  1,5 

Anticonvulsivante  0,8  0,0  1,9  2,0  3,7  1,0  1,9  1,4  1,5 

Antipsicótico  0,6  0,0  0,9  0,4  0,7  1,0  0,7  1,0  0,7 

Antiparkinsoniano  0,2  0,0  0,5  2,9  0,0  3,0  1,1  0,0  0,7 

Nootrópico  0,0  0,0  0,2  0,8  1,5  0,0  0,0  0,3  0,3 

Subtotal  7,9  4,8  12,3  15,1  13,4  11,0  7,4  15,5  10,81 

Sistema Digestivo e Metabol.                   
Insulinas/agentes antidiabéticos  9,7  9,6  11,1  5,7  6,7  7,0  8,9  7,2  8,8 

Anti-secretor e antiácido  5,4  5,4  2,6  7,8  6,0  2,0  1,5  5,8  4,6 

Antiemético  1,2  0,6  0,2  1,2  0,7  1,0  0,7  0,7  0,8 

H. tiroideanos/antitiroideano  2,7  2,4  3,1  3,7  6,7  5,0  3,3  1,4  3,1 

Hipolipemiante  4,8  2,4  5,5  2,0  8,2  7,0  9,7  4,8  5,4 

Antiosteoporose  0,8  0,0  0,5  0,0  1,5  2,0  2,2  0,3  0,8 

Laxativo   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,7  0,2 

Antidiarréico  0,2  0,6  0,2  0,4  0,0  0,0  0,4  0,0  0,2 

Subtotal  24,7  21,0  23,2  20,8  29,9  24,0  26,8  22,0  23,9 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 2. Continuação 

Classes de medicamentos –  
com receita 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Medicamentos Uso Sistêmico                   
Anti-inflamatórios n-esteroidais  6,2  4,2  10,4  7,8  5,2  4,0  6,7  7,2  7,1 

Analgésico  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Antiespasmódico  0,4  0,0  0,5  0,0  0,7  0,0  1,1  0,7  0,5 

Anti-inflamatórios esteroidais  1,0  0,0  1,4  1,2  3,0  0,0  0,7  2,7  1,3 

Antibiótico  1,0  2,4  1,2  1,2  0,7  0,0  2,2  1,0  1,3 

Antifúngico  0,4  0,6  0,0  0,4  0,7  0,0  0,4  0,0  0,3 

Antiviral  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Antialérgico  0,4  0,6  1,4  0,0  0,0  0,0  1,1  0,3  0,6 

Detergente/Emoliente  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Subtotal  9,3  7,8  14,9  10,6  10,4  4,0  12,3  12,0  11,0 

Sistema Hematopoiético                   
Antiplaquetário  0,4  0,0  1,4  0,4  1,5  0,0  7,1  0,7  1,5 

Anticoagulante  5,0  4,8  6,2  5,7  2,2  2,0  6,3  3,4  4,9 

Antianêmico  1,0  0,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,3 

Venotônico/vasculoprotetor  0,8  0,6  1,4  0,8  2,2  2,0  0,0  2,1  1,1 

Subtotal  7,1  6,0  9,0  6,9  6,0  4,0  13,4  6,2  7,8 

Sistema Respiratório                   
Broncodilatador  1,7  1,2  1,9  2,9  2,2  0,0  1,1  1,7  1,7 

Mucolítico/fluidificante  0,2  0,0  0,0  0,4  0,0  1,0  0,0  0,0  0,1 

Descongestionante nasal  0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,3  0,1 

Subtotal  1,9  1,2  2,1  3,3  2,2  1,0  1,1  2,1  2,0 

Fonte: Dados da pesquisa 



 16 

 

Tabela 2. Continuação                   

Classes de medicamentos –  
com receita 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Fitoterápicos                   
Ginkgo Biloba  1,2  1,8  0,9  1,6  2,2  3,0  0,0  2,4  1,4 

Castanha da Índia  0,6  0,6  0,2  2,0  0,7  0,0  0,0  1,4  0,7 

Cascara Sagrada  0,0  0,0  0,0  0,4  0,0  0,0  0,0  0,3  0,1 

Xarope de Guaco  0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Própolis e Mel  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Outros fitoterápicos  0,0  0,0  0,0  0,4  0,7  5,0  0,4  0,7  0,5 

Subtotal  1,7  2,4  1,4  4,5  3,7  8,0  0,4  4,8  2,7 

Outros                   
Vitaminas e Supl. Nut.  2,3  3,0  2,1  3,3  3,0  11,0  3,7  2,7  3,1 

Antiparasitário  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Antifisético  0,2  0,6  0,7  0,4  0,0  0,0  0,7  0,3  0,4 

Anticalvície  0,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,3  0,1 

Antineoplásico  0,8  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,3 

Relaxante Muscular  0,2  1,8  0,5  0,4  0,0  2,0  0,7  0,7  0,6 

Disfunção Erétil  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Sol. Oftálmica Lubrificante  0,8  1,2  0,9  0,8  0,0  0,0  0,4  0,3  0,7 

Subtotal  4,6  6,6  5,0  4,9  3,0  13,0  5,6  4,5  5,3 

Total   24,1  7,8  19,7  11,4  6,2  4,7  12,5  13,6  100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 3 mostra o padrão de automedicação, isto é, os medicamentos sem 

receita médica encontrados nas residências nos idosos entrevistados nas quatro 

macrorregiões de Marília, divido em classes de medicamentos segundo o local de 

atuação dos fármacos. 

A classe de medicamentos mais consumidos sem prescrição médica é a de uso 

sistêmico (72,7%), devido ao alto índice do uso de anti-inflamatórios não esteroidais 

(60,2%), sendo a Região Sul a maior consumidora (74% na UBS e 68,4% na USF).  

O segundo tipo de medicamento mais utilizado pelos idosos por contra própria 

são os relaxantes musculares com 8% no total, principalmente por 33,3% dos idosos da 

UBS da Região Leste, por 22,7% dos da USF da Região Norte, por 16,3% dos da UBS 

da Região Oeste e por 10,5% dos da USF da Região Sul. Outro destaque é o uso de 

descongestionantes nasais por 33,3% dos idosos da USF da Região Leste. 
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Tabela 3. Classe de medicamentos sem receita médica utilizados pela população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP. 

Classes de medicamentos –  
sem receita 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Sistema Cardiovascular              
Subtotal  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Sistema Nervoso Central                   
Hipnóticos, ansiolítico  0,0  4,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,3 

Vasodilatador   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  0,3 

Subtotal  0,0  4,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  0,69 

Sistema Digestivo e Metabol.                   
Insulinas/agentes antidiabéticos  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Anti-secretor e antiácido  2,2  9,1  4,0  0,0  0,0  0,0  4,7  1,8  3,1 

Antiemético  0,0  0,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,3 

Antiosteoporose  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  0,3 

Laxativo   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  0,3 

Subtotal  2,2  9,1  6,0  0,0  0,0  0,0  4,7  5,3  4,2 

Medicamentos Uso Sistêmico                   
Antiinflamatórios não esteróide  70,8  40,9  74,0  68,4  66,7  66,7  58,1  36,8  60,2 

Analgésico  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Antiespasmódico  4,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,3  3,5  2,4 

Antiinflamatórios esteróide  2,2  0,0  0,0  5,3  0,0  0,0  2,3  7,0  2,8 

Antibiótico  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  3,5  0,7 

Antifúngico  1,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,3  0,0  0,7 

Antiviral  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  0,3 

Antialérgico  6,7  9,1  4,0  0,0  0,0  0,0  4,7  7,0  5,5 

Subtotal  85,4  50,0  78,0  73,7  66,7  66,7  69,8  59,6  72,7 

Sistema Hematopoiético                   
Subtotal  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 3. Continuação                   

Classes de medicamentos –  
sem receita 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Sistema Respiratório                   
Broncodilatador  2,2  0,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  1,4 

Mucolítico/fluidificante  1,1  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,3  3,5  1,4 

Descongestionante nasal  1,1  0,0  0,0  0,0  0,0  33,3  2,3  1,8  1,4 

Subtotal  4,5  0,0  2,0  0,0  0,0  33,3  4,7  7,0  4,2 

Fitoterápicos                   
Ginkgo Biloba  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  0,3 

Castanha da Índia  0,0  4,5  0,0  5,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,7 

Própolis e Mel  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2,3  0,0  0,3 

Outros fitoterápicos  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  10,5  2,1 

Subtotal  0,0  4,5  0,0  5,3  0,0  0,0  2,3  12,3  3,5 

Outros                   
Vitaminas e Supl. Nutri.  6,7  9,1  8,0  10,5  0,0  0,0  2,3  5,3  6,2 

Antifisético  0,0  0,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,8  0,7 

Relaxante Muscular  1,1  22,7  4,0  10,5  33,3  0,0  16,3  7,0  8,0 

Subtotal  7,9  31,8  14,0  21,1  33,3  0,0  18,6  14,0  14,9 

Total   30,8  7,6  17,3  6,6  2,1  1,0  14,9  19,7  100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os locais onde os idosos entrevistados armazenam seus medicamentos (Tabela 

4) foram agrupados em oito categorias, sendo as mais prevalentes: mobiliário de 

cozinha (52,6%) e de quarto (33,5%). Esta distribuição está presente em todas as 

regiões, com exceção da USF da Região Sul, onde se observa que o armazenamento em 

mobiliário de quarto supera o de cozinha (47,6% e 26,2%, respectivamente). 
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Tabela 4. Locais, no domicílio, onde a população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP, guardam os medicamentos. 

Onde guarda os 
medicamentos 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF 
  

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Mobiliário de Cozinha  52,3  50,9  54,9  26,2  62,5  60,0  54,4  59,4  52,6 

Mobiliário de Quarto  30,3  34,5  35,2  47,6  34,4  35,0  28,1  31,9  33,5 

Mobiliário de Sala  3,0  1,8  2,2  7,1  0,0  0,0  3,5  1,4  2,6 

Mobiliário de Banheiro  0,8  1,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1,4  0,6 

Geladeira - Sobre  7,6  7,3  4,4  16,7  0,0  0,0  7,0  0,0  5,8 

Geladeira - Dentro  6,1  1,8  2,2  0,0  0,0  0,0  7,0  5,8  3,8 

Mobiliário Área Serviço  0,0  1,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,2 

Dentro de Bolsa  0,0  0,0  1,1  2,4  3,1  5,0  0,0  0,0  0,8 

Total   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 5 mostra que 89,3% dos idosos entrevistados fizeram uso de 

medicamentos nos últimos 15 dias. Observa-se que na USF da Região Leste todos os 

entrevistados fizeram uso de medicamentos contra 78,3% dos idosos na USF da Região 

Norte. 
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Tabela 5. Utilização de medicamento nos últimos 15 dias pela população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP. 

Tomou 
medicamentos 
últimos 15 dias 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF 
  

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

SIM  88,7  78,3  91,0  97,7  84,2  100,0  88,1  94,2  89,3 

NÃO  11,3  21,7  9,0  2,3  15,8  0,0  11,9  5,8  10,7 

Total   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 



 24 

A tabela 6 mostra a quantidade de medicamentos utilizada pelos idosos 

entrevistados nas quatro regiões. Nesta tabela, observa-se que a porcentagem de idosos 

que não utilizam nenhum tipo de medicamentos é de 10,7%, sendo que 20,1% utilizam 

de um a dois, 29,1% de três a quatro e 40% utilizam cinco ou mais medicamentos. 

Observa-se, ainda, que na USF da Região Leste todos os entrevistados fazem uso de 

pelo menos um medicamento e, nessa mesma USF, 55% fazem uso de cinco ou mais. 
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Tabela 6. Quantidade de medicamentos consumidos pela população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP. 

Quantos tipos  
de medicamentos 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

ZERO  11,3  21,7  9,0  2,3  15,8  0,0  11,9  5,8  10,7 

1 A 2  17,3  29,0  23,0  13,6  23,7  15,0  13,6  21,7  20,1 

3 A 4  31,6  30,4  25,0  34,1  26,3  30,0  28,8  27,5  29,1 

5 OU MAIS  39,8  18,8  43,0  50,0  34,2  55,0  45,8  44,9  40,0 

Total   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 7 refere-se aos locais onde a população de idosos estudada obtém os 

medicamentos que consome. Os dados mostram que a estratégia mais utilizada pelos 

idosos corresponde à combinação de unidade de saúde e farmácia com um total de 

38,7%, seguido por 28,2% que buscam exclusivamente a farmácia e 21,4% que buscam 

exclusivamente a unidade de saúde. Das regiões do município, apenas na USF da 

Região Norte a obtenção exclusiva na unidade supera a associação farmácia e unidade 

com um percentual de 34,8%, ainda que este valor se aproxime da estratégia principal 

que cursa com 31,9%. Já a Região Leste possui os menores índices de obtenção de 

medicamentos em farmácia e unidade de saúde com 18,4% na UBS e 20% na USF e, 

concomitantemente, os maiores índices de obtenção exclusivamente em farmácia com 

60,5% na UBS e 60% na USF, sendo que estes últimos valores superam todas as outras 

regiões do município. Com relação à obtenção exclusiva por meio de terceiros, a tabela 

revela ser essa uma forma pouco utilizada perfazendo um total de 0,4%, estando este 

valor concentrado na UBS da Região Sul.  
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Tabela 7. Locais onde a população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP, obtêm os medicamentos que consomem. 

Onde obtêm os 
medicamentos 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Unidade de Saúde  13,5  34,8  24,0  34,1  5,3  15,0  25,4  18,8  21,4 

Farmácia  25,6  11,6  31,0  15,9  60,5  60,0  23,7  30,4  28,2 

Terceiros  0,0  0,0  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,4 

Unidade + Farmácia  50,4  31,9  29,0  47,7  18,4  20,0  42,4  44,9  38,7 

Unidade + Terceiros  0,8  1,4  3,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,9 

Farmácia + Terceiros  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5,0  0,0  0,0  0,2 

Unidd + Farm + Terc  0,0  1,4  2,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,6 

Não Toma  9,8  18,8  9,0  2,3  15,8  0,0  8,5  5,8  9,6 

Total   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação ao uso de receitas caseiras, observa-se que a maioria da população 

idosa entrevistada (73,3%) não as utiliza (Tabela 8), porém, na UBS da Região Norte 

apenas 51,1% dos idosos não faz uso delas. 
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Tabela 8. Uso de receitas caseiras pela população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP. 

Usa receitas caseiras Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

SIM  48,9  21,7  26,0  20,5  7,9  15,0  15,3  17,4  26,7 

NÃO  51,1  78,3  74,0  79,5  92,1  85,0  84,7  82,6  73,3 

Total   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A tabela 9 mostra que a maioria da população de idosos estudada das quatro 

macrorregiões de Marília (84,4%) não possui medicamentos vencidos. Entretanto, na 

UBS e na USF da Região Leste encontra-se o maior número de medicamentos que não 

tinham como saber se estavam ou não vencidos (21,1% e 20%, respectivamente). 
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Tabela 9. Presença de medicamentos vencidos encontrados nas residências da população de idosos das quatro macrorregiões de Marília, SP. 

Possui medicamentos 
vencidos 

Unidade Região Norte Unidade Região Sul Unidade Região Leste Unidade Região Oeste Total 

UBS USF UBS USF UBS USF UBS USF   

 %  %  %  %  %  %  %  %  % 

SIM  7,5  2,9  6,0  13,6  0,0  0,0  16,9  13,0  8,1 

NÃO  90,2  94,2  79,0  75,0  78,9  80,0  81,4  84,1  84,4 

NÃO DÁ PARA SABER  2,3  2,9  15,0  11,4  21,1  20,0  1,7  2,9  7,5 

Total   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Resultados Qualitativos 

 

 Aos 532 idosos entrevistados foram feitas três questões abertas, as quais foram 

analisadas segundo a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, sendo os resultados 

mostrados abaixo. 

 

Pergunta 1 - parte A: “Quando o(a) Sr(a) vai ao médico e ele passa um 

medicamento, o que o(a) Sr(a) acha importante saber sobre esse medicamento?” 

 

EC 1 – Conhecer qual a finalidade do medicamento 

DSC 1 – Bom, quanto ao remédio, eu pergunto a finalidade, a eficiência do remédio, eu 

pergunto pro médico pra que ele serve, se ele é positivo pra minha enfermidade, se vai 

funcionar de acordo com que eu estou passando, sentindo... Eu sou sempre muito atento 

a isso. Eu peço explicação! Então, ele tem que me falar o porquê ele ta me dando o 

remédio. Eu acho importante saber pra que é, o que ele faz... Acho importante saber se é 

pro meu problema de saúde. Porque não adianta você tomar remédio, sem saber o para 

que ele é. Esses aqui mesmo são todos pra dor, esse é pra pele, esse é pra pressão, esse é 

pro diabetes...  

 

EC 2 – Conhecer os efeitos adversos dos medicamentos 

DSC 2 - Eu pergunto se ele vai me prejudicar, dar uma reação, porque eu já andei 

tomando uns remédios que me prejudicou a vista. Quero saber se não ataca outro órgão 

do corpo, se não vai prejudicar o estômago, se não me ataca o fígado ou o rim, se mexe 

com a minha pressão, se me dá dormência, se me faz dormir muito, se dá alergia ou 

coceira, se eu vou sentir alguma coisa diferente. Pergunto se não vai me atacar isso ou 

aquilo. Se tem perigo de alterar o meu problema. Se não vai engordar, a única coisa que 

eu pergunto é se remédio não engorda. Porque o remédio muitas vezes você toma pra 

uma coisa e já ataca outra. Porque o remédio envenena a gente. 

 

EC 3 – Saber a posologia do medicamento 

DSC 3 - Ele me explica direitinho como é pra tomar e eu tomo! Eu gosto que fala 

assim, como deve ser tomado, a maneira de tomar, a quantidade certa e por quanto 

tempo. Explica pra mim tomar direitinho, na hora certa. No café da manhã, na hora do 
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almoço, na hora da janta, pra mim tomar certinho! Aí eu mando marcar na caixa. Eu 

acho importante saber detalhadamente como usar e como guardar.  

 

EC 4 – Conhecer as possíveis interações entre medicamentos e medicamentos com 

o álcool 

DSC 4 - Eu pergunto se pode tomar algum remédio acompanhando aquele que já tomo. 

Qual o efeito que vai fazer, se o outro remédio corta o efeito dele. Como eu tomo outros 

medicamentos, às vezes, como já aconteceu, eu não posso tomar, misturar outros 

medicamentos com os meus. Às vezes é fim de semana e eu tomo cerveja, e eu gosto de 

saber se tem algum problema tomar uma cervejinha, então ele me explica: não, uma 

cervejinha, uma latinha de cerveja pode ou não pode. O Dr. C. quando ele passa 

remédio ele explica: não pode beber. 

 

EC 5 – Não pergunta nada sobre o medicamento porque confia no médico 

DSC 5 - Eu nunca pergunto nada! Ele tá sabendo o que ele ta dando pra mim. A partir 

do momento que ele me receitou eu nem preocupo, nem pergunto, porque eu confio no 

médico. Se o médico ta receitando, a gente confia. Porque se o médico passou o 

remédio é porque eu tenho certeza que vai fazer bem pra mim e eu tomo o remédio 

sabendo que vai fazer bem. Eles já sabem o que tão fazendo. Se o médico passou o 

remédio, você tem que tomar pra sarar e ficar bom da saúde. Se eu vou ao médico e ele 

me passa aquele medicamento, eu tenho que acreditar que eu vou melhorar ou sarar por 

causa desse medicamento. A gente já confia porque primeiramente é Deus e abaixo de 

Deus tem os médicos. Se ele passar eu tenho que aceitar. Se o médico passou é porque é 

necessário tomar, e eu sigo o que ele manda, só o que ele manda.  

 

EC 6 – Não pergunta nada ou muito pouco sobre o medicamento porque já o toma 

há tempo e o conhece 

DSC 6 - Eu nem pergunto sobre o remédio porque já faz tempo que a gente toma esse 

remédio, nunca mudou, os remédios são os mesmos que eu tomo. Já estou acostumada a 

tomar os remédios, praticamente já faz 3 anos, eu já sei de tudo. Já faz muitos anos que 

eu tomo sempre o mesmo. 
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Pergunta 1 - parte B: “Quando o senhor vai ao médico, ele explica sobre os 

remédios?” 

 

EC 1 - Há explicação satisfatória por parte dos profissionais de saúde 

DSC 1 - Ele é muito bom, dá muita atenção pra mim e sempre me explica tudo 

direitinho. Isso é muito bom pra gente! Ele coloca tudo na receita, o que é pra fazer, o 

que não é, que quase todos remédios tem efeitos colaterais, como é pra tomar e eu tomo 

pra ficar curado. Ele conversa bastante com a gente, atende muito bem e não faz 

separação se a gente é branco, preto, vermelho ou cor de rosa, né?! Eu tenho tido sorte, 

ultimamente os médicos que me consultaram explicam bem e não são só eles, as 

enfermeiras também explicam muito bem. Em outro lugar eu não sei. Se não explicar eu 

saio correndo. 

 

EC 2 – Não há explicação satisfatória por parte dos profissionais de saúde 

DSC 2 - Ele não explica nada, nunca explicou. Só dá a receita. Você chega lá no médico 

e ele dá a receita pra você, mas não fala porque é que você ta tomando, se é um 

antibiótico, se é um antiinflamatório. Ele fala: ‘Você vai tomar isso, vai tomar aquilo’, 

mas não explica porquê. Tem uns que são muito brutos, sabe assim oh "tó, tó, os 

remédios estão ai, está escrito ai para que serve". Olha, eu gostaria que ele me 

explicasse tudo, mais ele não explica não, viu. Inclusive tinha uma doutora, que eu 

tenho vontade de enforcar ela, porque ela não sabia dar explicação pra gente. A gente 

perguntava e ela passava por cima. Porque tem uns que não explicam, são muito 

apavorados, porque também é gente demais, então não explica e eu nem pergunto mais! 

Não explica e depois a receita é tão complicada que você não sabe nem a hora de tomar. 

Esses dias peguei uma, a letra era tão pequena que nem eu de óculos consegui ler, então 

eu fico na minha, eu tomo dois, três dias passo mal eu paro. Geralmente quando é 

médico que a gente paga eles explicam, mas médico de posto não explica nada não.  

 

EC 3 – Algumas vezes há explicação por parte dos profissionais de saúde. 

DSC 3 - Alguma coisa ele explica. Às vezes explica na receita. Às vezes eles fala que é 

pra continuar tomando...num conversa com agente. Tem médico que fala, tem médico 

que não fala, tem médico que às vezes não gosta muito, mas tudo bem. 
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EC 4 – Há explicação apenas quanto o paciente pergunta 

DSC 4 - Ah...explica! Se perguntar! Eles explicam se a gente pergunta, mas se a gente 

não pergunta, eles não falam nada! Olha, sempre explica porque eu pergunto, né? Aí 

eles explicam tudo! 

 

 

EC 5 – Há explicação, embora seja considerada confusa 

DSC 5 - Às vezes quando fala a gente não entende. As palavras do médico são meio 

confusas pra gente entender, né? Então eu peço para esclarecer melhor e eu falo do jeito 

que eu sei que eu vou entender pra ele responder da mesma forma. Quando ele fala para 

mim parece que fica muito distante. Falei para minha filha que na próxima vez que eu 

for ao médico você vai junto para escutar o que ele vai falar, porque eu já não sei mais. 

Eu acho que a gente vai ficando meio desorganizado da cabeça viu, para fazer essas 

coisas, não sei. 
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Pergunta 2:  “O que levou o(a) senhor(a) a tomar os remédios sem receita?” 

 

EC 1 – Busca para o alívio dos sintomas 

DSC 1 - Dor, dor, dor demais! Ah, no intuito de tirar a dor, porque eu tava com dor de 

cabeça. Eu tava sentindo um pouco de dor de garganta, aí eu tomei!!! Porque eu tenho 

dor no estomago, de vez em quando o meu estomago dói, aí eu tomo! Foi dor, dor na 

coluna, dor nas pernas, dor nos braços, dor no corpo todo. Também quando tenho um 

pouco de gripe, queimação nas pernas, fraqueza, tosse, me entope a narina, febre, 

coceira, eu tomo remédio. 

 

EC 2 – Confiança na orientação do “farmacêutico” 

DSC 2 - Foi receitado pelo farmacêutico, a gente vai por orientação dele. Ele que 

passou. Eu fui na farmácia que já é de meu conhecimento e aí ele falou “vamos tentar 

tomar esse daqui que eu garanto pra senhora” e realmente valeu. A gente chega, procura 

o farmacêutico e ele avisa que esse remédio é bom pra isso, então a gente já compra. A 

minha nora foi lá e conversou com o farmacêutico aí ele deu aquele remedinho, aí 

graças a Deus melhorou. 

 

EC – A opinião e indicação de terceiros 

DSC 3 - Foi porque toda a minha família tomava. Esse foi a minha irmã que usa e que 

passou pra mim porque é muito bom. Porque um parente meu tomou e foi bom. Então 

uma vizinha, uma amiga, meu patrão, disseram “toma que é muito bom”. Um amigo da 

minha filha que trabalha com ela em São Paulo, que ele tava com dor na coluna, e (...) 

passou esse remédio aqui, ó! Ah! Porque se o povo fala que é bom, então a gente toma. 

 

EC 4 – A dificuldade em conseguir consulta médica 

DSC 4 - Ah, porque hoje pra você pegar um médico é tão difícil, uma consulta. A gente 

que vai no posto de saúde tem que madrugar, tem que ficar na fila, em pé lá fora pra 

esperar na demanda, e nem sabe se vai ser atendida. É difícil passar por uma consulta 

grátis, porque nem todos tem dinheiro na hora pra pagar. Porque muitas vezes eu não 

posso pagar uma consulta com um médico bom. A gente marca uma consulta e demora 

3, 4, 5 meses e aí já é uma tendência a gente tomar o remédio que a gente acha que sente 

bem. Então se eu for procurar um médico, até eu chegar lá, o médico me consultar... aí 
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eu já tomo... Outras vezes, é porque a gente não tem atendimento médico, aí eu 

consegui esse remédio comprando, por que o que eu ia fazer? 

 

EC 5 – Uso de receitas anteriores 

DSC 5 - Eu não tenho a receita, mas o médico que indicou, porque faz muito tempo que 

eu tenho esse problema e o médico me receitou esse remédio. Meu marido comprava 

sempre a mesma injeção e eu tomava e sempre foi boa, mas foi o médico que receitou 

também a primeira. Quando a gente vai ao médico, ele já passa e depois se tiver alguma 

dor, alguma coisa pode tomar, então, ele autoriza a gente a tomar! 

 

EC 6 – O fato de estar acostumado com o medicamento 

DSC 6 - As vezes eles não receitam aqueles remédios que a gente vê que tá servindo, 

então a gente pega e compra aqueles que a gente vê que já tomou, que tira mais as 

dores. Então você compra o que é acostumado a tomar. É um remédio que eu sempre 

tomo. É hábito, tomo há muito tempo. Eu tomo porque todo mundo toma, é um remédio 

popular, não precisa de receita.  

 



 38 

Pergunta 3 - parte A: “O senhor(a) já esqueceu de tomar algum medicamento?” 

 

EC 1 – Sim, há esquecimento por parte dos idosos em tomar os medicamentos, mas 

os motivos são variados. 

DSC 1 - Eu sempre esqueço, é o que mais acontece comigo, é esquecer. Vivo 

esquecendo, principalmente do horário. Tem uns que eu me lembro na hora, tem uns 

que me lembro depois. Já esqueci, porque é tanto remédio que a gente acaba 

esquecendo. Não o dia inteiro, porque a hora que eu lembro eu vou tomar. Esqueci outro 

dia e não dormi. Eram 3 horas da manhã e eu tava acordada. Aí eu cismei: esqueci de 

tomar o remédio. Aí eu tomei e consegui dormir. Esse outro remédio eu tomava uma 

vez por semana, toda quarta-feira, depois eu esqueci e passou pra sexta, depois passou 

pra domingo, passou pra segunda, porque tem que tomar no dia e na hora certa. Outro 

dia eu fiz uma loucura, como eu esqueci, achei que pudesse tomar dois e não pode 

tomar dois. Quando eu tomei, eu senti. Tento fazer de tudo para não esquecer, mas a 

gente esquece. Se eu saio cedo eu não tomo, porque se eu saio cedinho e tenho que 

tomar meio-dia e não to aqui eu já não tomo, aí ele vai sobrando. Outras vezes é porque 

a cabeça fica zonza, ficou esquecida, ou saio e esqueço de colocar o remédio na bolsa, 

porque a cabeça da gente não é todo dia que funciona normal. Tem dia que a gente 

esquece. Pela idade também, eu tava muito ruim da memória. Também tem a correria da 

situação, porque eu sou uma pessoa muito ocupada e não tenho tempo pra nada, quando 

você ta no serviço, trabalhando pra lá e pra cá aí esquece. Eu sempre tomo fora de hora. 

Eu acho que não está certo, mas se passa da hora de tomar e eu esqueço, porque faço 

uma coisa, faço outra e aí eu volto e tomo. Meu avô era médico ele era contra remédio, 

ele falou não precisa tomar remédio, você come certo que você não tem doença, então 

eu cresci com isso na cabeça. 

 

EC 2 – Não há esquecimento por parte dos idosos em tomar os medicamentos 

devido a estratégias variadas. 

DSC 2 - Não, eu nunca esqueci, eu tomo os remédios, certinho. Não esqueço porque 

tomo poucos remédios. Esse de pressão eu já sei que é de manhã e eu tomo direto. A 

primeira coisa que eu tomo é o remédio. O que o médico manda fazer eu faço direitinho, 

o que o médico receita é sagrado. Todo dia na hora da novela eu tomo. Eu nunca tomo 

fora de horário. Quando eu viajava e andava com carro eu parava e bebia o remédio. Eu 

já deixo na beira do café da manhã, no almoço porque sei que tenho que tomar, a caixa 
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fica do lado da cama. Se venho do quarto, já venho com a sacola na mão, se é para 

tomar cedo a gente levanta cedo e já toma. Quando eu vou tomar café ele já esta ali, não 

tem como esquecer e mesmo quando eu saio, vou na casa da minha irmã ou poso fora, 

já tenho na minha bolsa um outro potinho, já tem lá dentro. Gosto de tomar os remédios 

no mesmo horário. Já deixo tudo separadinho, tudo marcado direitinho num papelzinho 

ou escrevo na caixinha a hora, o horário e calculo tudo as horas certinhas e marco na 

caixinha para não esquecer. Minha esposa que me enche o saco toda a noite na hora que 

eu vou dormir para não esquecer. Meu irmão, meu filho, minha filha me lembram ou me 

dão o remédio. Sempre tem alguém que me lembra. Não dá para esquecer porque 

ninguém quer morrer, porque senão a pressão sobe muito e eu fico nervosa e depois do 

susto que passei nunca mais esqueci o da pressão! 

 

EC 3 – Não há esquecimento por parte dos idosos em tomar os medicamentos, mas 

deixa de tomá-los por motivos alheios à sua vontade. 

DSC 3 - Não é que eu esqueci, parei de tomar porque não tinha, estava em falta no 

posto e eu não tenho dinheiro pra comprar. Aí, eu preciso esperar chegar o pagamento, 

uns dias eu fico sem pra poder comprar, porque eu não tenho! Tendo o remédio eu tomo 

todo dia. 

 

EC 4 – Às vezes há esquecimento por parte dos idosos em tomar os medicamentos. 

DSC 4 - Eu esqueço de vez em quando. De manhã eu tomo todos, só a noite que às 

vezes eu atraso e tomo mais tarde e fica desregulado. Às vezes eu esqueço, mas no outro 

dia eu volto ao normal de novo. Mas já aconteceu de passar três ou quatro dias sem 

tomar. O único que às vezes eu esqueço é o tal de AAS. Esse tem vezes que eu esqueço. 

Eu acabo de comer e tenho que tomar, mas às vezes eu já saio e esqueço, quando vou 

lembrar já estou longe e aí já foi! Às vezes eu tiro os comprimidos, ponho em cima da 

mesa e vou tomar e sempre fica sobrando um...depois é que eu vejo o comprimido. Eu 

esqueço do horário, porque remédio tem hora marcada para tomar e se eu tenho algum 

problema ou saio de casa, às vezes passa do horário. Já aconteceu de não ter certeza se 

tinha tomado ou não, aí eu não tomei naquela hora, porque eu não tinha certeza, fiquei 

na dúvida. 
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Pergunta 3 - parte B: “O que o(a) senhor(a) faz quando esquece de tomar um 

remédio?! 

 

EC 1 – O idoso sente-se preocupado 

DSC 1 - Eu fico preocupado quando não tomo meu remédio e sempre penso: o que eu 

faço? Ai, eu não tomei o remédio hoje e agora? Fico preocupado porque eu tenho medo 

da pressão subir muito e dar problema. Eu fico bem chateado porque perdi a hora do 

remédio. 

 

EC 2 – O idoso espera o próximo horário para poder continuar tomando o 

medicamento no horário certo 

DSC 2 - Se eu esqueço, eu não faço nada, eu fico sem tomar mesmo, fico sem tomar 

naquele dia. Ou tomo na hora certa ou não tomo, porque se for pra tomar numa hora que 

não vai ser bom, não vou tomar fora do horário, eu não tomo. Nem que eu tome uma 

vez por dia, mas é a noite, aí quando amanhece o dia eu tomo na hora certa. Se é para 

tomar de doze em doze e eu esqueci, deixo pra tomar só no próximo horário. Eu deixo 

pra tomar na hora certa, ontem mesmo eu esqueci de tomar no almoço e deixei pra 

tomar na janta e começo tudo de novo, volto a tomar normal. Tomo no dia seguinte, que 

é o dia marcado, porque pode dar problema. E se tomar duas vezes e piorar? Se eu 

esquecer de tomar cedo, eu fico sem tomar e vou tomar só à noite, porque eu prefiro 

ficar sem tomar, porque pra mim quanto menos remédio é melhor. Eu li outro dia que a 

gente tem que esperar a outra vez, a hora certa de tomar, não sei, mas eu faço assim fora 

de horário eu não tomo mais. 

 

EC 3 – O idoso toma o medicamento assim que se lembrar, não se importando com 

o horário 

DSC 3 - Eu tomo quando eu me lembro, não pode ficar sem tomar, é perigoso. Tomo 

atrasado mesmo. Eu tomo a hora que eu lembrar. Eu tomo, quando chega perto da hora 

de tomar, aí eu continuo tomando e aquele que eu perdi já não valeu mais, eu tenho que, 

no outro dia, saber o horário que eu tomei pra ver quantas horas deu, pra eu tomar mais 

tarde um pouquinho, para dar um espaço e não ficar dois por dia. Lembrou tem que 

tomar para não passar muito tempo sem tomar o remédio, mas quando sai de casa logo 

que a gente chega tem que tomar o remédio. Quando é pra tomar cedo, às vezes eu tomo 
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à tarde, só que fica descontrolado. Eu sempre tomo fora de hora, acho que não está 

certo, mas se passa da hora de tomar eu tomo e pronto. 

 

EC 4 – O idoso toma o medicamento fora do horário se julgar necessário 

DSC 4 - Eu tomo mais tarde se eu tiver sentindo mal ou sentindo muita dor. Se eu não 

tiver sentindo mal, eu não tomo, espero chegar o horário certo. Quando eu esqueço de 

tomar o remédio e eu to sentindo qualquer coisa ou minha pressão tá alta no dia, às 

vezes eu tomo ele já à noite.  

 

EC 5 – O idoso toma o medicamento fora do horário se passou pouco tempo, do 

contrário não. 

DSC 5 - Se passar um pouquinho eu tomo. Se passar mais, se for muito tarde, eu não 

tomo. Vou tomar no outro dia, no horário certo. Se não for muito longe eu acho normal, 

se não passar muito do horário eu tomo, porque quando não for uma diferença muito 

grande do horário proposto, não vejo problema. Por exemplo, se eu esqueço de manhã, 

logo quando eu tomo café, e lembrar antes do meio-dia, antes do almoço eu procuro 

tomar. 

 

EC 6 – Em caso de dúvida, o idoso não toma o medicamento fora do horário. 

DSC 6 - Tem hora que eu fico me perguntando: será que eu tomei, será que eu não 

tomei... Ah, eu não tomo. Não tomo sabe por quê? Porque é fora de hora. Eu não sei se 

eu tomei ou se não tomei e eu fico com essa dúvida na cabeça, então eu falo que hoje 

vai ficar sem porque eu não vou tomar. Ou ainda, quando eu esqueço de tomar, depois 

eu fico pensando: será que eu tomei ou não tomei? Aí eu fico confusa, e não tomo, 

porque eu não sei se eu já tomei e espero chegar a outra hora de tomar novamente. E às 

vezes quando esqueço, eu guardo quando estiver no final, coloco dentro da caixa de 

remédio e quando acaba eu tomo aqueles que estão sobrando. 
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Pergunta 3 - parte C: “O que o(a) senhor(a) acha de tomar remédio fora do horário? 

 

EC 1: O idoso acha que tomar medicamento fora de horário é errado porque não 

faz bem e o tratamento pode não dar certo. 

DSC 1 - Erradíssimo. Não acho que está certo. Acho errado. Tem que ter a hora certa. O 

horário do remédio tem que ser bem controlado. Remédio fora de hora não é normal. 

Não é conveniente e acho que não pode. Não faz bem...é um risco! Eu acho que é 

perigoso para a saúde. O remédio fora de hora pode ser prejudicial ou não servir. Se 

você tem que tomar o remédio depois do almoço e só vai tomar três horas da tarde e não 

tem nada no estômago, faz mal... Uma vez eu tomei um remédio fora do horário e me 

deu muita dor no estômago. Quando eu tomo fora de hora me dá tontura, me dá muito 

disparo no coração, a cabeça já começa a doer. Quando tem horário estipulado, é errado 

a pessoa não obedecer o horário, quando é antibiótico principalmente, tem que controlar 

o horário, para dar certo o tratamento, porque o remédio faz efeito no horário certo. 

Quando não toma no horário certinho, aquele pouco que passa pode acontecer alguma 

coisa, um derrame, por exemplo. 

 

EC 2: O idoso acha que tomar medicamento fora de horário é errado, porque tudo 

tem um horário e se tomar errado os horários ficam descontrolados. 

DSC 2 - Eu acho que não é certo, porque cada coisa tem o seu horário e se passa já fica 

tudo descontrolado. Eu não gosto, porque as vezes quando eu esqueço de tomar e eu 

vou tomar fora de hora,  eu acho que o espaço fica curto entre um e outro. Atrapalha o 

horário do outro que vai tomar, porque se eu tomar fora do horário eu acho que 

atrapalha o outro horário. É ruim porque começa um novo horário, um novo espaço de 

tempo. E chega ao ponto de perder uma ou duas doses. Perde o controle do remédio. 

Acho que descontrola tudo, por exemplo, eu cheguei até a mudar de horário, eu tomava 

meus remédios todos pela parte da manhã e agora estou tomando à noite, então, 

descontrola tudo o remédio e o organismo da pessoa também, então eu mantenho aquele 

mesmo horário. 
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EC 3: O idoso acha que tomar medicamento fora de horário é errado, porque 

perde seu efeito. 

DSC 3 - Se tomar fora de hora o remédio não faz efeito, não adianta nada, não vai 

servir. Remédio fora de hora, ele já não funciona como deveria funcionar. Porque aí ele 

já começa a perder a validade do primeiro e a gente não sente nada, não faz o efeito 

desejado e necessário. Eu acho que tomar fora de hora, não tomar o remédio sempre 

certinho, vai tirando o efeito um do outro. Eu acho que não tem vantagem nenhuma. 

Porque se eu tomo um remédio às sete horas, eu tenho que tomar às sete horas todos os 

dias para que o efeito de ontem já dê certo no de hoje ou então não melhora. Porque o 

remédio tem uma quantidade de hora certa pra fazer efeito, se você ficar variando então 

não vai adiantar nada, porque o organismo acostuma com o horário, é naquela hora que 

o corpo está precisando. Eu acho que não faz efeito, porque com o meu marido foi isso. 

Ele tinha pressão alta e ele em vez de tomar às 7 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite, 

ele tomava a hora que ele queria o remédio da pressão, foi quando deu o derrame nele. 

Tomando fora do horário não está fazendo o efeito normal que teria que fazer e, então, o 

remédio não funciona.  

 

EC 4: O idoso acha que tomar medicamento fora de horário é errado, porque 

deve-se seguir a orientação médica correta. 

DSC 4 - Eu acho que não deve fazer bem não, porque às vezes você toma com a receita 

que o médico passa e é sempre na hora certa. Se o médico passa para tomar cedo, é para 

tomar cedo. Já perguntei isso pro médico e ele falou que não é bom, ele falou que tem 

que tomar na hora certa. Outro dia eu escutei um médico falando na televisão que a 

pessoa tem que ter a hora certa para o remédio. Uma vez que o médico passa o remédio 

pra gente, a gente tem que tomar certinho, no horário certo, na hora certa que o médico 

manda tomar. Tem que obedecer as receitas, os horários e a regra do médico. Você vê 

nos hospitais é tudo certinho, na hora certa, então em casa também tem que ser. O 

médico tem prática, ele estudou, então a gente tem que seguir aquela orientação certa, 

nós temos que seguir o que eles mandam. Se o remédio serve ou não serve, nós temos 

que tomar aquele remédio indicado pelo médico. 

 

EC 5: O idoso acha que tomar medicamento fora de horário não tem problema, 

não traz prejuízo para a saúde, é só fazer as adaptações necessárias dos horários e 

manter os mesmos intervalos. 
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DSC 5 -  Acho normal, porque eu não sinto nada grave. Porque se eu esqueço, levanto 

lá pela meia-noite, uma hora da manhã e vou tomar meu remédio. Eu acho que vale a 

mesma coisa, porque uma vez eu fui ao médico e esse remédio aqui eu falei pra ele que 

às vezes eu esquecia e ele disse que não tem problema tomar depois. Quando não for 

uma diferença muito grande do horário proposto, não vejo problema. Dependendo do 

tempo não tem problema. Faz o mesmo efeito, quando eu esqueço e tomo fora do 

horário. Para mim pouco importa seja no horário ou fora do horário, pra mim é tudo 

igual. Eu acho bom, eu me sinto bem. Tanto faz o horário, não tem diferença nenhuma, 

porque sempre tomo fora de horário. Eu acho que não vai acontecer nada, é como se eu 

tivesse tomado na hora certa. 

 

Estratégia de intervenção 

 

A proposta de intervenção frente aos dados obtidos no presente estudo consistiu 

na apresentação dos mesmos às equipes de Saúde da Família, bem como às equipes das 

Unidades Básicas de Saúde, visando uma análise reflexiva para melhor atenção à saúde 

dos idosos, principalmente quanto à prescrição e utilização de fármacos. 

Para a apresentação dos dados foi acordado com a equipe gestora local de saúde 

que o assunto seria abordado nas reuniões semanais das equipes de Saúde da Família e 

na reunião mensal dos enfermeiros responsáveis pelas Unidades Básicas de Saúde do 

município de Marília, no período compreendido entre os meses de março e maio de 

2012. 

A partir de um relatório com os principais dados da pesquisa quatro duplas de 

alunos e dois preceptores participaram das citadas reuniões previamente agendadas  

apresentando os dados para 27 equipes de Saúde da Família localizadas no perímetro 

urbano, assim como em duas localizadas na zona rural. 

Em razão do modelo de atenção, as equipes da Estratégia de Saúde da Família 

desenvolvem reuniões semanais, com todos os integrantes da equipe - um enfermeiro, 

um cirurgião dentista, um médico, dois ou três auxiliares de enfermagem, de quatro a 

seis agentes comunitários de saúde, um auxiliar de escrita e um auxiliar de serviços 

gerais - o que facilitou o desenvolvimento das ações.   

Como as Unidades Básicas de Saúde não realizam sistematicamente reuniões 

de equipe, optou-se por apresentar os dados na reunião mensal realizada na Secretaria 
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Municipal da Saúde, na qual participam todos os enfermeiros responsáveis pelas 12 

Unidades Básicas de Saúde, e estes por sua vez levariam o assunto para reflexão com 

suas respectivas equipes. 

Desta maneira cumpriu-se a proposta de intervenção, com a participação dos 

preceptores e alunos do grupo nas referidas reuniões das equipes, envolvendo cerca de 

350 profissionais da Rede Básica de Saúde municipal distribuídos nas 29 Equipes de 

Saúde da Família das quatro Regiões da cidade, sendo onze na Norte, dez na Sul, três na 

Leste e cinco na Oeste, bem como, nas 12 Unidades Básicas de Saúde.  
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5. Discussão  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um país pode ser considerado 

estruturalmente envelhecido quando sua taxa de idosos ultrapassa 7% da população total 

(VICTOR et al., 2009). Nesse sentido, o município de Marília apresenta perfil 

semelhante, pois possui 13,6% de sua população com 60 anos ou mais (IBGE, 2011c).  

Dados estimados indicam que a população brasileira acima de 60 anos de idade 

poderá ultrapassar o valor de 30 milhões de pessoas até 2020, representando cerca de 

13% da população (DAL PIZZOL et al., 2012). Dentro desta porcentagem destaca-se o 

aumento de pessoas com oitenta anos ou mais, compondo a faixa etária de maior 

crescimento (MARIN et al., 2008).  

No presente estudo, observa-se que a maioria dos idosos é do gênero feminino 

(Tabela 1). Uma possível justificativa para a maior longevidade das mulheres é o fato de 

que elas são menos expostas a fatores de risco (tabagismo e etilismo) e agem de forma 

diferente em relação aos homens no controle e tratamento das doenças (VICTOR et al., 

2009). 

Em relação aos entrevistados, a maior parte é casada e possui entre 60 e 69 anos, 

dados esses corroborados pela literatura (MARIN et al., 2008; VICTOR et al., 2009; 

FLORES; MENGUE, 2005). 

Um dado que chama a atenção no estudo é a porcentagem de idosos que moram 

sozinhos (11,3%), situação essa considerada de risco pela OMS, pois há a possibilidade 

de perda da autonomia, risco de solidão e sentimento de vulnerabilidade nessa 

população (VICTOR  et al., 2009). 

Quanto à escolaridade, mais de 80% dos idosos do estudo não frequentaram a 

escola ou possuem ensino fundamental incompleto, em concordância com outras 

pesquisas sobre o perfil educacional dos idosos no Brasil (VICTOR et al., 2009), 

comprometendo muitas vezes o uso correto de medicamentos (MARIN et al., 2008). 

Em relação à renda familiar, 42,6% dos idosos entrevistados recebem entre 540 

e 1079 reais (um a dois salários mínimos). Esse dado sugere uma limitação ao acesso a 

bens de serviços e de consumo, tais como alimentação, moradia adequada e 

medicamentos. (VICTOR et al., 2009). 

A percepção do idoso sobre sua própria saúde foi considerada regular por 44,7% 

dos entrevistados. Em um estudo na região metropolitana de Belo Horizonte, entre os 

idosos que não usavam medicamentos, 55,3% considerava sua saúde muito boa ou boa e 
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entre os que usavam de 3 a 4 medicamentos, 44,2% tinham uma autoavaliação razoável 

de sua saúde (LOYOLA FILHO; UCHOA; LIMA-COSTA, 2006). 

O crescimento da população idosa no Brasil implicou um maior índice de 

doenças crônico-degenerativas, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes e 

demências (MARIN et al., 2008). Consequentemente houve uma maior procura dos 

serviços de saúde por parte dos idosos e um aumento da utilização de medicamentos por 

essa faixa etária. 

No presente estudo, observa-se que a principal classe de medicamentos 

prescritos utilizada pelos entrevistados é a dos que atuam no sistema cardiovascular, 

dados esses semelhantes aos encontrados na literatura (ACURCIO et al., 2009; AZIZ; 

CALVO; d’ORSI, 2012; DAL PIZZOL et al., 2012; MARIN et al., 2008). A doença 

cardiovascular é uma das principais causas de morbimortalidade entre os idosos (DAL 

PIZZOL et al., 2012), fato esse que pode justificar o número de prescrições dessa classe 

de medicamentos. 

A Tabela 2 mostra que a segunda classe de medicamentos mais utilizada é a dos 

que atuam sobre o sistema digestório e metabolismo, dados esses semelhantes a estudos 

anteriormente realizados nos municípios de Marília (MARIN et al., 2008), de  Belo 

Horizonte (ACURCIO et al., 2009) e de Florianópolis  (AZIZ; CALVO; d’ORSI, 2012). 

Já os medicamentos que atuam no sistema nervoso central foram os observados como 

segunda classe mais prescrita numa área rural de um município do Rio Grande do Sul 

(DAL PIZZOL et al., 2012). Essa classe de medicamentos, no presente trabalho, 

aparece em quarto lugar. 

Como se verifica no presente estudo, as taxas de automedicação na terceira idade 

são uma realidade marcante na cidade de Marília, perfazendo um total de 40% dos 

idosos do município. Tal situação também pode ser observada em outras localidades 

nacionais, onde o uso de medicamentos sem receita médica representa graves problemas 

de saúde pública. Um estudo realizado com idosos no Rio Grande do Sul identificou 

automedicação em 76,1% dos entrevistados (CASCAES; FALCHETTI; GALATO, 

2008), dados muito próximos aos encontrados em Salgueiro (PE), onde 77% dos idosos 

que participaram da pesquisa estavam em uso de medicamento sem receita médica (SÁ; 

BARROS; SÁ, 2007). Em uma cidade do Nordeste, mais de um terço dos idosos 

residentes em áreas periféricas estavam usando medicamento por conta própria 

(COELHO FILHO; MARCOPITO; CASTELO, 2004), situação verificada em 46% dos 

idosos de Bambuí - MG (LOYOLA FILHO et al., 2002). 
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Como já referido, tratam-se de dados preocupantes, pois a automedicação 

inadequada, assim como a prescrição incorreta, podem acarretar problemas graves como 

enfermidades iatrogênicas e mascaramento de doenças evolutivas (ARRAIS et al., 

1997). O acesso inadequado às medicações é fomentado, entre outras coisas, pela 

excessiva crença da população no poder dos medicamentos, o que contribui para a 

crescente demanda de produtos farmacêuticos para qualquer tipo de transtorno, por mais 

banal e autolimitado que seja. Com isso, o medicamento foi incorporado à dinâmica da 

sociedade de consumo, e, portanto, está sujeito às mesmas tensões e interesses do 

mercado, afastando-se de sua finalidade original na prevenção e tratamento de 

enfermidades (CASTELLS, 1990). Além disso, o elevado número de farmácias também 

desempenha papel relevante nos índices de automedicação (BORTOLON; 

KARNIKOWSKI; ASSIS, 2007).  

Alguns depoimentos dos idosos entrevistados apontam nessa direção quando 

confiam na orientação do farmacêutico ao comprar medicamentos, pois se “foi receitado 

pelo farmacêutico, [o idoso] compra”. Os idosos também apontaram outros motivos 

para automedicação como a orientação da família, de amigos e vizinhos, “porque se o 

povo fala que é bom, então [o idoso] toma”; a dificuldade de conseguir consulta médica 

de até 5 meses e o idoso acaba comprando o medicamento, principalmente se este já 

receitado anteriormente e  por achar que “remédio popular não precisa de receita”. 

Os medicamentos sem receita médica mais consumidos pelos idosos do 

município de Marília foram os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), neste estudo 

contabilizados juntamente com os analgésicos, que totalizaram 60,2% (Tabela 3). Esses 

dados são concordantes com outros trabalhos na literatura, que também apontam para a 

classe dos AINEs como os medicamentos mais utilizados (ARRAIS et al., 1997; 

BORTOLON et al., 2008; OLIVERIA et al., 2012; SÁ; BARROS; SÁ, 2007). Esse 

grupo de medicamentos tem sido destacado desde a década de 80 no Brasil e em estudos 

internacionais como uma das classes farmacológicas de maior consumo na população 

(ARRAIS, 2009). 

Corroboram em esses achados alguns depoimentos que apontam como principal 

causa de automedicação o alívio de sintomas, principalmente das dores. 

A automedicação expõe o paciente a erros (por exemplo, dosagem, escolha do 

medicamento, frequência, interação medicamentosa, período de uso) que podem ser 

extremamente nocivos, principalmente aos idosos, em decorrência das próprias 

alterações fisiológicas inerentes ao processo de envelhecer. A prevalência de reação 
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adversa à droga, por exemplo, é três vezes maior em idosos do que em jovens 

(GARCIA, 2005). Quanto ao erro de dosagem, de acordo com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), os medicamentos são os principais agentes causadores 

de intoxicação e a segunda maior causa de morte por esse mesmo motivo (BORTOLON 

et al., 2007). Além disso, os medicamentos tomados por conta podem interagir com 

outros que o idoso já esteja fazendo uso, levando a efeitos adversos potencializados e 

mais nocivos em pacientes da terceira idade (NÓBREGA; KARNIKOWSKI, 2005). 

Quanto ao uso dos AINES, são descritos como agentes nefrotóxicos importantes, 

tanto os inibidores seletivos quanto os não-seletivos de cicloxigenases (COX), podendo 

ocasionar desde distúrbios hidroeletrolíticos até insuficiência renal crônica. Em 

pacientes de risco para o desenvolvimento de lesão renal, como é o caso dos pacientes 

da terceira idade, esses medicamentos devem ser utilizados com muita cautela 

(MELGAÇO et al., 2010), fato não observado nos idosos do estudo em questão, muitas 

das vezes por falta de instrução. 

Além disso, por inibirem a COX-1, os AINEs impedem a síntese de 

prostaglandinas gástricas, que servem como agentes protetores da mucosa do estômago 

(MONTEIRO et al, 2008). Com isso, o uso indiscriminado de AINEs pode acarretar o 

desenvolvimento de desconforto gástrico, muitas vezes tratado com antissecretores e 

antiácidos (Tabelas 2 e 3), medicamentos procurados pelos idosos e que estão, de 

acordo com o relato dos mesmos, frequentemente em falta nas unidades de saúde. 

Culturalmente, nos domicílios brasileiros, existe o hábito de se armazenar 

medicamentos constituindo a chamada farmácia caseira (BUENO; WEBER; 

OLIVEIRA, 2009). A grande utilização de medicamentos pela população idosa implica 

em uma maior estocagem dos mesmos, podendo gerar prejuízos terapêuticos e riscos a 

saúde do idoso caso esse armazenamento seja feito de modo inadequado.  

Foram investigados os locais, no domicílio, onde a população de idosos, das 

quatro regiões de Marília, SP, guardam os medicamentos (Tabela 4), sendo os locais 

mais prevalentes mobiliário de cozinha (52,6%) e de quarto (33,5%), estando em 

concordância com estudos que envolveram esse aspecto (BUENO; WEBER; 

OLIVEIRA, 2009; REIS, 2011; SCHENKEL; FERNÁNDES; MENGUE, 2005; 

GAREY et al., 2004).  

A maior concentração de armazenagem na cozinha se justifica por diversos 

critérios práticos como ambiente de grande circulação, o que dificulta o esquecimento, 

presença de líquidos e utensílios que facilitam a administração (SCHENKEL; 
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FERNÁNDES; MENGUE, 2005), local de alimentação, uma vez que muitas vezes o 

medicamento é administrado antes ou após a mesma, e também devido aos 

medicamentos que devem ser armazenados na geladeira, como as insulinas. 

Em relação ao número de medicamentos utilizados pelos idosos participantes do 

presente estudo no município de Marília, observa-se que 10,7% desses não faziam uso 

de medicamentos, resultado esse semelhante ao encontrado em outro trabalho realizado 

nessa mesma cidade (MARIN et al.,  2008), e menor que o observado em uma cidade do 

estado do Rio Grande do Sul (FLORES; BENVEGNÚ, 2008) e na cidade de Campinas 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

O consumo de cinco ou mais medicamentos, classificado como polifarmácia, é 

uma característica crescente da população idosa (ROZENFELD, 2003). Dentre os 

idosos que consumiam algum tipo de medicamento, 40% relataram fazer uso de cinco 

ou mais (Tabela 6). Esta alta porcentagem pode ser justificada, pois nesta faixa etária a 

população apresenta uma taxa maior de morbidade, principalmente doenças crônico-

degenerativas, como a hipertensão arterial, o diabetes e perturbações psicológicas 

(GALATO; SILVA; TIBURCIO, 2010; DAL PIZZOL et al., 2012; OLIVEIRA et al., 

2012). As doenças nessa faixa etária da população tendem a ser mais graves, o uso de 

serviços de saúde acontece de modo mais intenso e há dificuldade de discussão dos 

diversos problemas de saúde, gerando assim a medicalização (ROZENFELD, 2003). 

Mesmo considerando estes aspectos, observa-se que, em outros estudos, esta 

porcentagem foi relativamente menor (MARIN et al.,  2008; GALATO; SILVA; 

TIBURCIO, 2010; DAL PIZZOL et al., 2012). Uma possível justificativa para 

porcentagens menores de polifarmácia seria o fator socioeconômico (COELHO FILHO; 

MARCOPITO; CASTELO, 2004). 

Diante desse quadro de polifarmácia, observou-se entre os idosos entrevistados 

uma preocupação em conhecer a finalidade dos medicamentos prescritos, seus efeitos 

adversos e possíveis interações medicamentosas. Hoje o idoso está mais atento aos 

medicamentos consumidos achando “importante saber se é para o [seu] problema de 

saúde, porque não adianta tomar remédio sem saber para que [serve o medicamento]”; 

se o medicamento vai “prejudicar” outro órgão e se um “remédio corta o efeito do 

outro”. 

A facilidade de obtenção de medicamentos no município de Marília é grande. 

Todas as unidades de saúde possuem dispensário de medicamentos, além da presença de 

uma unidade central de abastecimento de medicamentos e de uma grande quantidade de 
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estabelecimentos farmacêuticos. O fácil acesso aos medicamentos e a pouca frequência 

de utilização de recursos não farmacológicos no controle de problemas de saúde 

contribuem para o uso de grandes quantidades de medicamentos (ROZENFELD, 2003; 

FLORES; BENVEGNÚ, 2008).  

Ainda no que se refere à quantidade de medicamentos utilizados pelos idosos no 

presente estudo, 20,1% faziam uso de um a dois medicamentos e 29,1% de três a quatro 

. Num trabalho realizado em Porto Alegre, os autores agruparam os dados, de modo que 

57,9% dos idosos consumiam de um a três medicamentos (ROCHA et al., 2008). Se 

pudermos confrontar os dados dos dois estudos, mesmo alterando a forma de 

agrupamento dos resultados, observa-se diferença entre o percentual de idosos que 

consumiram medicamentos nessa faixa.   

No presente estudo a obtenção exclusiva dos medicamentos na unidade de saúde 

foi relatada em 21,4% dos casos (Tabela 7). A análise dessa tabela mostra que nem 

sempre os idosos conseguem obter o medicamento unicamente por meio do Sistema 

Único de Saúde (SUS), recorrendo a outras formas de aquisição, sendo a farmácia a 

principal delas. Essa realidade pode ser entendida como uma dificuldade de acesso 

gratuito à medicação prescrita, inclusive comprometendo a adesão ao tratamento 

(GELLAD; GRENARD; MARCUM, 2011). Estudo com idosos hipertensos e 

diabéticos do Sul e do Nordeste do Brasil mostra realidade semelhante ao inferir que 

esses não conseguem medicação de uso contínuo nas UBS de suas áreas de abrangência 

(PICCINI et al., 2006).  

Em trabalho com 1705 idosos da cidade de Florianópolis verificou-se que o 

grupo de medicamentos mais consumido era o de redutores de colesterol e 

triglicerídeos, no entanto esses não constavam na Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUNE) (AZIZ; CALVO; d’ORSI, 2012). Embora o mesmo estudo mostre que 60% 

dos medicamentos prescritos por profissionais do SUS e do sistema privado constavam 

na REMUNE.  

Dados da Controladoria Geral da União (CGU) referentes a 10,7% dos 

municípios brasileiros revelam que, em muitos casos, a má gestão pode ser a causa de 

tantas falhas, uma vez que 10% desses compram medicamentos que não constam na 

listagem da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), o que pode resultar em 

relação custo-benefício negativa (VIEIRA, 2008). Além disso, os dados também 

mostraram que 71% dos municípios apresentavam regulação de estoques ineficientes e 

39% condições inadequadas de armazenamento. Esses fatores podem ser os 
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responsáveis pela menor disponibilidade de medicação na rede pública. Os dados da 

tabela 6 podem exemplificar esses achados, na medida em que a estratégia mista para a 

obtenção de medicamentos, isto é, unidade de saúde e farmácia, foi a mais procurada 

com 38,7%. 

As práticas terapêuticas informais, tais como uso de receitas caseiras, são 

utilizadas para problemas de saúde considerados leves (SOUZA; LOPES, 2007), sendo 

que a grande maioria dos idosos entrevistados em nosso estudo não faz uso deste tipo de 

tratamento (Tabela 8), contrastando com outro estudo o qual demonstrou que todos os 

entrevistados utilizavam práticas terapêuticas informais (REIS, 2011). Porém, os idosos 

entrevistados no presente trabalho que fazem uso de receitas caseiras utilizam 

principalmente chás, resultado este semelhante ao encontrado na literatura (REIS, 2011; 

SOUZA; LOPES, 2007). 

A frequência de medicamentos vencidos encontrada nas residências da 

população de idosos entrevistada foi de 8,1% (Tabela 9), em relação aos medicamentos 

não vencidos. Esta porcentagem de medicamentos vencidos se assemelha à observada 

em um município do interior do estado do Paraná (DOBLINSKI et al., 2006). Dados da 

literatura mostram divergências quanto a esta porcentagem, observando-se o dobro da 

mesma (SCHENKEL; FERNÁNDES; MENGUE, 2005) e valores inferiores (FLORES; 

BENVEGNÚ, 2008).  

Alguns fatores podem explicar a porcentagem observada tais como: o trabalho 

dos agentes comunitários de saúde do município em identificar e recolher 

medicamentos vencidos, bem como uma atividade conjunta entre o Conselho Regional 

de Farmácia e os profissionais de saúde da rede pública a qual orientou os usuários a 

devolver as unidades de saúde os medicamentos que já não mais eram usados assim 

como os vencidos.  

A tabela 9 mostra, ainda, que em 7,5% dos medicamentos encontrados não foi 

possível verificar o prazo de validade. Esse fato pode ser justificado por: dificuldade de 

visualização devido à má qualidade de impressão no blister; fracionamento inadequado 

do blister; medicamentos acondicionados fora da embalagem original; e má conservação 

das embalagens. Medicamentos encontrados sem o respectivo prazo de validade 

totalizaram 17% em estudo que avaliou o armazenamento desses pela população de um 

município da região sul do Brasil (SCHENKEL; FERNÁNDES; MENGUE, 2005). 
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Apêndice I 

 

QUESTIONÁRIO 

1- Idade:_______ anos 

 

2 - Sexo: masculino (  ) feminino (  ) 

 

3 - Estado civil:  

solteiro/a (  )  casado/a (  )  viúvo/a (  )  

separado/divorciado/a (  )  união estável (  ) 

 

4 - Escolaridade:  

Fundamental incompleto (  )  Médio incompleto (  )  Superior incompleto (  ) 

Fundamental completo (   ) Médio completo (  )   Superior completo  (   )   

Não freqüentou escola (  ) 

 

5 - Renda familiar: R$______________ 

 

6 - Moradia: sozinho (   ) amigos (  )  familiares (   )  companheiro/a (   ) 

 

7 - Possui plano de saúde privado: sim (   )   não (   ) 

 

8 – Pratica exercício físico: (   ) sim – quantas vezes/semana _____    (   ) não 

 

9 - Como considera sua saúde:  

péssima (   )  ruim (   )  regular (   ) boa  (   )  ótima (   ) 

 

10 – Usou medicamentos nos últimos 15 dias: sim (  )  não (   ) 

 

11 – Em caso afirmativo (questão anterior), quantos tipos: 1-2 (  )   3-4 (  )    5 ou + (   ) 

 

12 – Onde obtêm seus medicamentos: Unidade de saúde (  )  Farmácia (   ) com 

terceiros (   ) 

 

13 – Quais os medicamentos que usa: 

Com receita     Sem receita 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

 

14 – Usa receitas caseiras: sim (   )  não ( )  Quais?__________________________ 

 

15 – Como guarda seus medicamentos:  

____________________________________________________________________ 

 

16 – Possui medicamentos vencidos: sim (   )  não (   )    não dá pra saber (   ) 

 



 59 

17 – Sabe quais são seus problemas de saúde: sim (   )      não (   ) 

 

18 – Se sim na resposta anterior, quais são: ___________________________________ 

 

19 – Quanto reais gasta com medicamentos por mês? R$ _______________ 

 

Quem respondeu? Idoso (   )  Cuidador (   ) 

 

UBS (  ) USF (  ) Área: N (  )   S (  )    L (  )    O (  ) 

 

 


