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RESUMO 

 

O envelhecimento é caracterizado por um aumento na probabilidade de ocorrência de 

doenças crônicas, acompanhado por uma maior demanda pelos serviços de saúde e as 

pessoas idosas em geral, tomam mais medicamentos que os adultos jovens, o que 

predispõe grandemente a população geriátrica aos riscos da prática de polifarmácia e aos 

efeitos adversos dos medicamentos. O presente trabalho tem por objetivo comparar o perfil 

de utilização de medicamentos em idosos residentes no município, usuários do SUS com 

usuários de Plano de Saúde Suplementar. Estudo epidemiológico, descritivo, comparativo, 

transversal, com abordagem quantitativa, a partir de dois bancos de dados, os quais foram 

obtidos a partir de dois projetos de pesquisa. No primeiro, a população do estudo incluiu 532 

pessoas com 60 anos ou mais, usuárias da Atenção Básica. No segundo, a população de 

estudo incluiu 239 pessoas com 60 anos ou mais, usuárias da saúde suplementar. Foram 

analisadas associações entre variáveis sociodemográficas e dados de consumo de 

medicamentos prescritos ou não.  As análises estatísticas relativas às comparações entre os 

dois bancos de dados foram realizadas com o software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versão 17.0 para Windows. As análises inferenciais foram realizadas por 

meio do Teste de Qui-quadrado de Pearson e a extensão do teste Exato de Fisher. Em 

todas as conclusões obtidas pelas análises inferenciais foi utilizado o nível de significância α 

igual a 5% (p ≤ 0,05). Os resultados mostram que há diferenças entre ter plano de saúde ou 

não quanto ao perfil de utilização de medicamentos. Após as análises consideramos que a 

adoção de políticas de atualização para os prescritores, em relação à medicação, 

objetivando avaliar seu uso e priorizar os fármacos que forem menos prejudiciais e mais 

necessários ao idoso podem evitar danos causados pelo número de medicamentos 

utilizados. 

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Saúde suplementar. Idoso. Uso de 

medicamentos.  



ABSTRACT 
 
 

Aging is characterized by an increase in the probability of occurrence of chronic diseases, 

accompanied by a greater demand for health services and the elderly in general, take more 

medication than young adults, which greatly predisposes the geriatric population to the risks 

of practice of polypharmacy and the adverse effects of medicinal products. The objective of 

this study is to compare the profile of drug use among elderly residents of the municipality, 

Unified Health System users with Supplemental Health Plan users. A descriptive, 

comparative, cross-sectional, epidemiological study with a quantitative approach, based on 

two databases, which were obtained from two research projects. In the first, the study 

population included 532 people aged 60 years or older, users of Primary Care. In the 

second, the study population included 239 people aged 60 years and over, who used 

supplementary health care. Associations between socio-demographic variables and 

consumption data of prescribed or non-prescription drugs were analyzed. The statistical 

analyzes related to the comparisons between the two databases were performed with the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software version 17.0 for Windows. The 

inferential analyzes were performed using the Pearson Chi-square test and Fisher's Exact 

test extension. In all the conclusions obtained by the inferential analyzes, the level of 

significance α was used equal to 5% (p ≤ 0.05). The results show that there are differences 

between having a health plan or not regarding the use profile of medicines. After the 

analyzes, we consider that the adoption of prescriber update policies in relation to 

medication, aiming to evaluate its use and prioritize drugs that are less harmful and more 

necessary to the elderly can avoid damages caused by the number of medications used. 

 

Key-words: Supplemental Health. Unified Health System. Aged. Drug Utilization. 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Dados sociodemográficos, econômicos e de saúde de idosos Usuários 

do SUS e da Saúde Suplementar. Marília, São Paulo, 

2017..............................................................................................28 

Tabela 2 – Uso de Medicamentos nos últimos 15 dias que antecederam a coleta de 

dados. Marília, São Paulo, 

2017. ............................................................................................30 

Tabela 3 – Classes e subgrupos* dos fármacos prescritos utilizados pelos idosos na 

amostra estudada de acordo com os cenários de atenção. Marília, São 

Paulo, 

2017. ............................................................................................32 

Tabela 4 – Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos independente 

da patologia segundo os Critérios de Beers. Marília, São Paulo, 

2017. ............................................................................................35 

 

  



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS 

 

AAS   Ácido Acetilsalicilico 

AINES  Anti-inflamatório Não Esteroide 

ANS   Agência Nacional de Saúde Suplementar 

ANVISA   Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ATC   Anatomical Therapeutica Chemical Classification System 

BIHZ   Bloqueadores dos receptores da histamina 

DEF   Dicionário de Especialidades Farmacêuticas 

DCNT  Doenças Crônico Não Transmissíveis 

FA   Fibrilação Atrial 

IAP    Instituto de Aposentadorias e Pensões 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBP   Inibidor da Bomba de Prótons 

IC   Insuficiência Cardíaca 

INAMPS         Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social  

INPS     Instituto Nacional de Previdência Social  

MPI    Medicamento Potencialmente Inapropriado 

OMS   Organização Mundial da Saúde 

PNAD  Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios 

RENAME   Relação Nacional de Medicamentos Essenciais  

RN   Resolução Normativa 

SPSS StatisticalPackage for the Social Science (software aplicativo para 

análise estatística) 

SS   Saúde Suplementar 

SUS   Sistema Único de Saúde 

UBS   Unidade Básica de Saúde 

UNIMED  Cooperativa de Usuários Médicos 

USF   Unidade de Saúde da Família   

  



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................. 12 

2 JUSTIFICATIVA........................................................................................... 20 

3 OBJETIVO................................................................................................... 22 

3.1 Objetivo geral ............................................................................................ 22 

3.2 Objetivos específicos ............................................................................... 22 

4. MÉTODO ..................................................................................................... 23 

4.1 Cenário do estudo...................................................................................... 23 

4.2 População do estudo................................................................................. 24 

4.3 Análise dos dados .................................................................................... 25 

4.4 Aspectos éticos.......................................................................................... 26 

5 RESULTADOS............................................................................................. 27 

6 DISCUSSÃO................................................................................................ 37 

7 CONCLUSÃO ............................................................................................. 56 

 REFERÊNCIAS............................................................................................ 58 

 ANEXO A – QUESTIONÁRIO DOS USUÁRIOS DO SUS.......................... 73 

 ANEXO B – QUESTIONÁRIO DOS USUÁRIOS DA SAÚDE 

SUPLEMENTAR.......................................................................................... 

74 

 

 ANEXO C - PARECER CONSUBSTANCIADO......................................... 78 

   

   

   



12 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do século XX, diversas transformações tanto no setor 

socioeconômico, político e tecnológico modificaram o modo de vida das pessoas e o 

perfil epidemiológico da população a qual passou a viver mais, a adoecer e morrer 

por doenças crônico-degenerativas e causas externas traumáticas, demandando de 

forma mais intensa a assistência à saúde.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) traz, por meio do Relatório do Grupo 

de Especialistas em Epidemiologia e Envelhecimento o conceito de idoso, sob o 

ponto de vista cronológico, como todo individuo com idade acima de 60 anos, em 

países emergentes e acima de 65 anos nos países desenvolvidos. O Brasil utiliza 

como referencial para definição do conceito de idoso o que consta no Decreto 

1948/96, que regulamenta a lei nº8842/94, estabelecendo a Politica Nacional do 

Idoso e o Estatuto do Idoso referente à Lei nº 10741 de 1º de outubro de 2003 que 

define como idoso todo o indivíduo com idade igual ou superior a 60 anos.(1)
 

Ao longo dos anos, a população idosa no Brasil passou por um aumento 

considerável. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o País tinha 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos 

em 2012.(2) A estimativa da OMS é que o país seja o sexto em número de idosos em 

2025, quando deve chegar a 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. A 

expectativa de vida média é de 74,8 anos para bebês nascidos em 2013, e a 

esperança de vida ao nascer deve atingir os 80 anos em 2041,(3) chegando a 81,2 

anos em 2060.(4) 

Ainda de acordo com o censo de 2010 do IBGE, Marília apresentava uma 

população de 216.745 pessoas residentes sendo que 29.594 (13,7%) pessoas 

tinham idade acima de 60 anos, destes, 12.755 eram do sexo masculino (6%) e 

16.839 do sexo feminino (7,7%).(5)  

Individualmente ou comunitariamente, o processo de envelhecimento envolve 

mudanças biológicas, econômicas e sociais que podem levar a incapacidade física e 

mental, aumentando a morbidade e mortalidade neste contingente populacional.(6)
 

O atual sistema de saúde no Brasil está sedimentado na premissa da 

Constituição Federal de 1988, que expressa a saúde como um direito de todos os 

brasileiros, cabendo ao Estado cuidar da assistência pública, da edição de normas 
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de proteção à saúde e da prestação de assistência médica e hospitalar mediante 

políticas sociais e econômicas.(7)
 

A política de saúde no Brasil foi constituída de forma segmentada desde seu 

nascedouro. A assistência à saúde eclode na previdência social, criada no século 

XX na década de 20. Foi por meio da previdência social que se desenvolveu a 

sustentação dos direitos sociais pelo Estado. Atrelado ao surgimento dessas 

previdências, há a segmentação de suas clientelas - inicialmente nas Caixas, ligadas 

às empresas, e depois nos Institutos de Aposentadorias e Pensões, os IAPs, 

construídos em torno de categorias profissionais (ferroviários, comerciários, etc...) 

sendo que, cada Instituto prestava também residualmente assistência à saúde, o 

que, aliás, dá origem à assistência à saúde propriamente. O benefício era vinculado 

ao contrato de trabalho formal, tendo as características de seguro e não de direito de 

cidadania.(8)
 

Nessa época, ao Ministério da Saúde cabiam às ações de caráter coletivo e 

algumas de assistência básica, e à Previdência Social, a saúde curativa restrita aos 

segurados.(9) 
 

Em 1966, ocorre a unificação de todos os Institutos no Instituto Nacional de 

Previdência Social, o INPS, que tinha como intuito abranger a cobertura de todos os 

assalariados urbanos, expandindo extensamente a assistência médica. 

A opção política então dos governos para dar conta dessa ampliação de 

cobertura foi não prover os serviços diretamente, mas comprá-los da rede privada. 

Nesse sentido, então, a política pública voltada para a saúde incentivou o 

desenvolvimento do mercado privado de saúde, tanto pela compra de serviços 

quanto pelos subsídios do governo para construção de unidades hospitalares. Nessa 

época, a estratégia utilizada foi a de fazer convênios com empresas que, por meio 

de subsídios governamentais, do então INPS, se encarregavam da prestação de 

assistência à saúde a seus empregados. Nesse momento desenvolvem-se nas 

empresas a prática de prestar serviços aos empregados, gerando no mercado outra 

modalidade institucional: as empresas médicas que gerariam a assistência médica 

para as empresas empregadoras – nascedouro assim dos planos de saúde 

suplementar (PSS).(8) 
 

Inicialmente as empresas empregadoras faziam isso em seus setores de 

pessoal, mas depois terceirizaram para empresas médicas; posteriormente, como 

reação às empresas médicas, ainda surgem as cooperativas de trabalho médico 
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(Unimeds), com igual atuação, mas tendo o trabalho sob controle dos médicos e não 

de empresários de outros setores.(8)
 

Na década de 80, os movimentos pela saúde lutavam por um sistema com 

universalização dos direitos, “integração”, “racionalização” dos serviços públicos de 

saúde e a articulação destes com a rede conveniada. No entanto, conquistaram um 

sistema unificado, regionalizado e hierarquizado para o atendimento. A proposta 

resumia-se na assinatura de convênios entre o Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS), os estados e municípios para o repasse de 

recursos destinados à construção de unidades da rede com o compromisso dos 

governos de oferecer assistência gratuita a toda a população e não só para os 

beneficiários da previdência.(9)
 

Em 1986, é aprovada por unanimidade, na 8ª Conferência Nacional de Saúde 

(CNS), a diretriz da universalização da saúde e do controle social efetivo de acordo 

com as práticas de saúde estabelecidas, garantindo um direito à saúde integral. 

Ainda na 8ª CNS, também se discutiu a unificação do INAMPS com o Ministério da 

Saúde, devendo a Previdência Social ficar encarregada das ações próprias do 

seguro social, enquanto que a saúde deveria ser entregue a um órgão federal com 

novas características. É aprovada então, a criação de um sistema único de saúde 

com a separação total da saúde em relação à previdência.(9)
 

Assim, em 5 de outubro de 1988 é promulgada a Oitava Constituição do 

Brasil, denominada ‘Constituição Cidadã’, sendo um marco fundamental na 

redefinição das prioridades da política do Estado na área da saúde pública que 

expressa a saúde como um direito de todos os brasileiros, cabendo ao Estado cuidar 

da assistência pública, da edição de normas de proteção à saúde e da prestação de 

assistência médica e hospitalar mediante políticas sociais e econômicas. Esse novo 

sistema de saúde então, pôde ser dividido em dois subsistemas: o público e o 

privado.(10) 
 

A política de saúde construída no Brasil, a partir do esforço da sociedade em 

seu processo de redemocratização e que culminou com a Constituição de 1988, tem 

em seu arcabouço elementos para o desenvolvimento de ações e estratégias de 

promoção da saúde. Os princípios de universalidade, integralidade e equidade e as 

diretrizes de descentralização e organização hierarquizada podem ser 

potencializados a partir do olhar e de ações de promoção da saúde, contribuindo 

para a qualificação do Sistema Único de Saúde e a partir deste para a construção de 
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uma ampla aliança nacional tendo como centro a qualidade de vida. Houve a 

melhoria do saneamento das cidades, das condições de trabalho e de maior acesso 

aos serviços, contribuindo para a queda significativa na mortalidade infantil e no 

aumento da expectativa de vida.(11)  

Após as políticas de fortalecimento do modelo público, implantadas na 

década de 80, tanto o setor público quanto o privado expandiram-se 

consideravelmente; nos anos 90, o setor público manteve seu ritmo de expansão, e 

houve um aumento relativo das taxas de crescimento dos planos e seguros de 

saúde privados ocorrendo uma progressiva migração dos setores médios para os 

planos e seguros privados. Com a adoção do plano real, em 1994, a perspectiva de 

aumento do poder de compra de expressivo contingente populacional e a 

informalidade do mercado de trabalho estimularam a comercialização de planos 

individuais de saúde, por intermédio de hospitais filantrópicos e empresas 

médicas.(12)
  

O subsistema privado é dividido em dois subsetores: o subsetor saúde 

suplementar e o subsetor liberal clássico. O liberal clássico é o composto por 

serviços particulares autônomos, caracterizados por clientela própria, captada por 

processos informais, em que os profissionais da saúde estabelecem diretamente as 

condições de tratamento e de sua remuneração.(10)
 

A saúde suplementar é composta por serviços financiados pelos planos e 

seguros de saúde, sendo estes predominantes neste subsistema. Este possui um 

financiamento privado, mas com subsídios públicos além de gestão privada regulada 

pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Os prestadores de assistência 

são privados, credenciados pelos planos e seguros de saúde ou pelas cooperativas 

médicas, serviços próprios dos planos e seguros de saúde, serviços conveniados ou 

contratados pelo subsistema público, que são contratados pelas empresas de planos 

e seguros de saúde que fazem parte de sua rede credenciada.(10)
 

A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorreu paralelamente à 

discussão da assistência médica supletiva, constituída pelos planos privados de 

saúde. A própria expressão assistência médica supletiva demonstra esse caráter 

separado, independente da assistência pública.(8)
 

As Unimeds possuem 25% dos clientes de planos de saúde e se 

organizaram, a partir da iniciativa de médicos, com a argumentação da ameaça de 

perda da autonomia da prática médica e da mercantilização da medicina. As 



16 

 

medicinas de grupo, constituídas inicialmente por grupos médicos aliados ao 

empresariado paulista, são atualmente responsáveis por quase 40% dos 

beneficiários da assistência médica supletiva.(13)
 

Em dezembro de 2014, o cadastro da ANS registrou 50,8 milhões de vínculos 

a planos privados de assistência médica. A taxa de cobertura nas capitais atingiu 

45,4%, taxa mais alta já observada nos últimos 10 anos. Embora no interior a 

cobertura seja menor (20,2%), também foi observada a manutenção da tendência de 

crescimento observada nos últimos 10 anos para a cobertura por planos privados de 

saúde no país.(10) 
 

Com relação à pirâmide etária por faixa etária e sexo dos beneficiários da 

saúde suplementar, observa-se que há maior participação de mulheres com 50 anos 

e mais em planos individuais, quando comparada à população masculina na mesma 

faixa etária. Por outro lado, nos planos coletivos a distribuição por idade e por sexo é 

similar.(10)
 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD em 2011, do IBGE 

concluiu que em relação às faixas etárias, o percentual da população brasileira que 

possuía um plano de saúde, oscilava de 20,7% entre pessoas até 18 anos, a 29,5% 

entre pessoas na faixa etária de 40 a 64 anos. Acima de 65 anos a cobertura atingiu 

26,1% para os homens e 28,2% para as mulheres.(14) 
 

Aqueles que apresentavam renda familiar inferior a 1 salário mínimo, tinham 

cobertura de planos de saúde de apenas 2,6%, aumentando progressivamente com 

o crescimento da renda, até atingir 76% de cobertura entre aqueles que recebem 20 

salários mínimos e mais.(14)
 

No período de 2003 a 2012, o número de operadoras de planos de saúde em 

atividade no Brasil sofreu uma redução de cerca de 30%, caindo de 1.646 para 

1.117. Entretanto, nessa grande quantidade de operadoras, observa-se que as 10 

maiores empresas concentram 70% do total dos beneficiários, enquanto mais de 

1000 operadoras dividem os restantes 30%.(15)
 

Com a promulgação da Lei nº 9.656, em 3 de junho de 1998, os planos 

privados de assistência médica ficaram proibidos de limitar a cobertura de 

procedimentos e de exames de alto custo a seus usuários e nem podem excluir a 

cobertura a determinadas doenças.(15)
 

Um marco político relevante foi a promulgação do Estatuto do Idoso por meio 

da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que regulamentou os direitos 
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assegurados às pessoas com idade igual ou superior aos 60 anos(1). No mercado de 

planos privados de saúde, a aplicação do Estatuto do Idoso provocou profundas 

mudanças com relação às regras para o reajuste por faixa etária, que passaram a 

vigorar a partir de 1º de janeiro de 2004 para planos contratados ou adaptados à Lei 

nº 9.656, de 1998, após a publicação pela ANS da Resolução Normativa (RN) nº 63, 

em 22 de dezembro de 2003.(1,16) Desde então, além de vedado o reajuste das 

mensalidades por faixa etária dos beneficiários com 60 anos ou mais, ficou 

determinado que o valor fixado para a mensalidade da última faixa etária (59 anos 

ou mais) não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18 

anos). Porém, como os idosos podem representar maiores gastos para as 

operadoras de planos de saúde, é muito comum que as empresas utilizem artifícios 

para dificultar o acesso de beneficiários acima de 60 anos ou criem mecanismos 

para expulsar essa população de suas carteiras. O valor das mensalidades dos 

planos de saúde para idosos é um dos aspectos que funcionam como barreira à 

compra do plano.(10) 
 

De acordo com a PNAD, realizada em 2008, observa-se que entre os idosos, 

a participação percentual é muito semelhante entre idosos com ou sem acesso a 

planos de saúde, representando aproximadamente 12% da população com plano, e 

10% da população sem planos de saúde. A participação dos idosos mais idosos 

(com 80 anos ou mais) entre os idosos também é superior para a população com 

plano de saúde (14%), ao passo em que esse percentual corresponde a 10,5% para 

a população sem planos de saúde.(17)
 

O envelhecimento é caracterizado por um aumento na probabilidade de 

ocorrência de doenças crônicas, acompanhado por uma maior demanda pelos 

serviços de saúde e as pessoas idosas em geral, tomam mais medicamentos que os 

adultos jovens, o que predispõe grandemente a população geriátrica aos riscos da 

prática de polifarmácia e aos efeitos adversos dos medicamentos.(18)
 

Os idosos brasileiros consomem cerca de 50% dos medicamentos prescritos 

para toda a população, sendo que o número crescente de prescrições acompanha a 

tendência do envelhecimento populacional e geralmente ocasiona problemas 

farmacoterapêuticos, tais como reações adversas, interações medicamentosas e 

utilização inadequada, podem levar aos agravos da doença pré-existente, 

aumentando a necessidade de cuidados especiais e dos investimentos destinados à 

saúde.(19)
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De acordo com OMS, 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.(20)
 

No Brasil, os idosos são atendidos em suas necessidades de saúde tanto 

pela rede pública, universal e gratuita, quanto por planos de saúde privados, de 

acesso limitado à cobertura contratada e à renda do contratante. Este último 

apresenta composição etária mais envelhecida do que a população brasileira como 

um todo, sendo que os idosos representam em torno de 11% do total de 

beneficiários, podendo atingir até 21% da carteira em algumas operadoras. 
(21)

 

A classe idosa é a mais exposta às consequências 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 dos mesmos. Em 

relação à farmacocinética, há alterações 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.(22) 

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 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 frequência das doses, sendo esta a principal 

alteração na eliminação do fármaco.(22) 

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 
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alterações fisiológicas podem modificar o padrão ou a intensidade da resposta aos 

fármacos.(22)
 

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.(23) 

 Vários critérios vêm sendo desenvolvidos e estudados mundialmente com o 

objetivo de avaliar o uso de medicamentos potencialmente inadequados e sua 

consequência entre idosos.(24) 

A Lista de Beers é o critério mais utilizados desde a sua criação, em 1991, e 

se encontra na quinta atualização. Tal lista engloba medicamentos ou classes de 

medicamentos divididos em três categorias: medicamentos potencialmente 

inadequados que devem ser evitados em idosos; medicamentos potencialmente 

inadequados que devem ser evitados em idosos portadores de determinadas 

doenças, as quais podem ser agravadas por tais medicamentos; e medicamentos 

que devem ser usados com cuidado em idosos.(25) Vários estudos demonstram que 

a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos (MPI) está 

fortemente associada com o desencadeamento de reações adversas a 

medicamentos e hospitalizações e, quando associada à presença de comorbidades 

e polifarmácia, expõe os idosos a um risco elevado de mortalidade. A presença, na 

prescrição, de, pelo menos um medicamento inapropriado, dobra o risco de 

desencadeamento de reações adversas, responsáveis por aproximadamente 24% 

das internações neste segmento etário e constituem a quinta causa de óbito entre os 

idosos.(26,27,28)
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Com a queda das taxas de mortalidade e, depois de um certo tempo, a queda 

das taxas de natalidade houve uma forte mudança na estrutura etária da pirâmide 

populacional, ocorrendo a chamada “transição demográfica”, conceituada como o 

processo de envelhecimento populacional, refletindo assim no aumento da 

proporção de idosos.(29)
 

No Brasil, de acordo com o último censo demográfico, realizado em 2010, a 

população idosa representava aproximadamente 11% do total da população. No que 

se refere aos gastos com serviços hospitalares de atenção à saúde, por sua vez, os 

idosos consumiam aproximadamente 30% dos gastos totais.(17)
 

Os planos de saúde privados caracterizam-se por um atendimento 

fragmentado ao idoso que não considera, na maioria das vezes, suas 

especificidades. Há poucos médicos geriatras e serviços voltados para a atenção à 

saúde, sendo frequente a ida a vários médicos especialistas simultaneamente, os 

quais nem sempre se atêm às características diferenciadas da farmacoterapia dos 

idosos. Faltam conhecimento teórico e informação sobre modelos de atenção à 

saúde do idoso que sejam eficientes e adequados. O modelo de atenção, pautado 

na hiperespecialização e ausência de integralidade na atenção à saúde do idoso 

predispõe ao uso irracional de medicamentos por este segmento populacional.(21)
 

Em 24 de dezembro de 2016 entra em vigor a Resolução nº 7 estabelecendo 

prazo para que todos os municípios brasileiros passem a utilizar o prontuário 

eletrônico, ferramenta nacional, como modelo de informação para registro das ações 

de saúde na Atenção Básica por meio do e-SUS.(19)
 A partir desta data, o usuário 

passa a ter eletronicamente um registro nacional dos atendimentos em atenção 

básica, independente da unidade ou município em que ele tenha passado em 

consulta, avanço muito importante que visa facilitar o acesso a todo o histórico de 

saúde do usuário. No entanto, isto não é acessado pelos níveis secundário, terciário 

e urgência e emergência.  

Atualmente no município, mais da metade das unidades de saúde contam o 

acesso informatizado ao prontuário eletrônico. Já em relação ao plano de saúde 

analisado, tal sistema ainda não faz parte do rol de serviços ofertados aos 

cooperados e beneficiários dificultando o acesso do prescritor ao histórico fiel dos 

atendimentos perpassados pelo usuário.  



21 

 

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

sociedade, principalmente concernente aos idosos, 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. 

É preciso considerar também que os idosos usuários da saúde suplementar 

contam com acesso diferenciado ao sistema de saúde, uma vez que podem 

escolher livremente a especialidade médica que desejam consumir, enquanto os 

usuários do SUS são submetidos à rede de atenção à saúde que tem início na 

atenção básica.  

Além disso, é certo que os idosos usuários do SUS contam com poder 

aquisitivo, na maioria das vezes, inferior aos usuários da saúde suplementar, o que 

pode levar a diferenças nas prescrições. 

Nesse contexto de múltiplas dificuldades quando se refere o uso de 

medicamentos por idosos, este trabalho analisa o banco de dados para realizar junto 

aos idosos, seja ele usuário do SUS ou do plano da saúde suplementar, o 

questionamento sobre quais são as semelhanças e diferenças na utilização de 

medicamentos por idosos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem por objetivo comparar o perfil de utilização de 

medicamentos em idosos, usuários do SUS com usuários de Plano de Saúde 

Suplementar. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

a. Analisar os medicamentos utilizados pelos idosos do SUS e da Saúde           

Suplementar à luz dos ATC.  

b. Analisar os medicamentos em uso pelos idosos do SUS e da Saúde Suplementar 

quanto aos referenciais do Critérios de Beers.(25)  
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4 MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, comparativo, transversal, 

com abordagem quantitativa, no qual foram analisadas associações entre variáveis 

sociodemográficas dos idosos, dados de consumo de medicamentos prescritos ou 

não, dos relatos das queixas e/ou enfermidades referidas dos idosos usuários do 

SUS e usuários da saúde suplementar. 

 

4.1 Cenário do estudo 

 

Foram utilizados dois bancos de dados obtidos a partir de duas pesquisas 

realizadas em um município de médio porte situado no Centro Oeste Paulista a uma 

distância de 376 km em linha reta, da capital do estado. Sua população total é de 

214.742 pessoas segundo o Censo 2010 e sua área é de 1.194 km², sendo 76 km² 

de área urbana e 1.118 km² de área rural e possui Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) de 0,0798 e estando no Ranking Brasil em 47ª posição.(30)   

Um banco de dados foi coletado com usuários do SUS, mais especificamente 

moradores das unidades de Atenção Básica.(31) Atualmente o município conta com 

37 Unidades de Saúde da Família (USF) implantadas que atendem à área urbana e 

rural, processo de implantação iniciado em 1998 com o objetivo de reorganizar o 

modelo de atenção até então vigente que contemplava apenas Unidades Básicas de 

Saúde juntamente com 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que atendem à área 

urbana.(31)   

O outro banco de dados foi obtido com usuários do plano de saúde com o 

maior número de beneficiários do município.(32) O Plano de Saúde selecionado para 

a coleta de dados trata-se da maior rede de assistência médica privada do Brasil, é 

uma organização cooperativa de médicos, cujo resultado econômico do trabalho é 

revertido integralmente para o profissional que o praticou. Os usuários de plano de 

saúde somam 50.578, o que corresponde a 22,5% da população total, sendo que, 

desses, 16,75% tem idade superior a 58 anos, segundo dados fornecidos pela 

operadora do plano de saúde.(32) 
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4.2 População do estudo 

 

 Foram utilizados dois bancos de dados, os quais foram obtidos a partir de dois 

projetos de pesquisa. No primeiro, a população do estudo incluiu 532 pessoas com 

60 anos ou mais, independente do sexo, que não estivessem hospitalizadas nem 

asiladas, usuárias do SUS, moradores das áreas de abrangências da USF ou de 

UBS provenientes do Relatório PET 2012.(31) No segundo, a população de estudo 

incluiu 239 pessoas com 60 anos ou mais, independente do sexo, que não 

estivessem hospitalizadas nem asiladas, usuárias do principal plano de saúde da 

saúde suplementar do município do estudo.(33)  

A coleta dos dados, nos dois trabalhos, foi realizada por meio de entrevista 

domiciliária, utilizando questionário padronizado e semiestruturado. O primeiro 

estudo foi realizado no período de agosto a novembro de 2011 e o segundo de maio 

de 2014 a janeiro de 2015. As informações foram obtidas diretamente dos idosos 

que foram capazes de se comunicar ou com o cuidador/familiar responsável pela 

sua medicação, quando a comunicação com o idoso não foi possível. 

As variáveis sociodemográficas, econômicas e de saúde abordadas foram: 

sexo, idade, escolaridade, renda, moradia, prática de exercício físico, autoavaliação 

de saúde. Quanto ao consumo de medicamentos, foram abordados: uso, 

quantidade, local de obtenção, uso de receitas caseiras, gasto, prática de 

automedicação, classificação farmacológica e uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados para idosos. 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. Os dados por idade foram 

agrupados em faixas etárias de 60-69 anos, 70-79, 80 anos ou mais. As informações 

sobre escolaridade foram separadas em dois grupos: até 4ª série do ensino 

fundamental, 5ª série ou mais. 

A autoavaliação de saúde foi realizada por meio da pergunta: “Como o(a) 

sr(a) considera sua saúde?”, pergunta de caráter valorativo, global, que se 

caracteriza por julgamento pessoal, com critérios individuais.(34) Nesse estudo, a 

autoavaliação permitiu a avaliação do indivíduo em uma escala que variou de ótima, 

boa, regular, ruim ou péssima. Foram agrupadas, para análise estatística, como 

autoavaliação positiva as respostas regular, boa e ótima. Como autoavaliação 

negativa foram agrupadas as respostas ruim e péssima.(35)
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Analisando a quantidade de medicamentos utilizada diariamente pelo idoso, 

pôde-se atribuir o conceito de polifarmácia. Apesar de não existir consenso sobre 

qual número expresse a polifarmácia, ela tem sido basicamente definida de duas 

formas: uma quantitativa com o uso de cinco ou mais medicamentos,(36) e outra 

qualitativa com a administração de um maior número de medicamentos do que os 

clinicamente indicados ou o seu uso simultâneo.(37) Definiu-se polifarmácia a 

utilização concomitante de cinco ou mais medicamentos simultaneamente. 

As categorias dos fármacos mais prescritos foram organizadas segundo a 

Classificação Anatômica e Terapêutica (ATC).(38) O ATC é adotado pela OMS e 

classifica os medicamentos em diferentes grupos de acordo com o órgão ou sistema 

em que atuam.  

Os medicamentos potencialmente inadequados foram caracterizados de 

acordo com a atual revisão dos critérios de Beers, que identifica 53 medicamentos 

ou classes inadequadas para o uso em idosos, independente de diagnósticos e 

condições.(25) 

 

4.3 Análise dos dados 

 

Os dados dos dois projetos foram digitados em planilhas do Excel 2010 para 

Windows para o adequado armazenamento das informações pelos respectivos 

pesquisadores responsáveis pelos mesmos. No presente trabalho, a variável 

independente foi o prestador de serviço, SUS ou Saúde Suplementar. As demais 

variáveis selecionadas nos bancos de dados foram consideradas variáveis 

dependentes. As análises estatísticas relativas às comparações entre as variáveis 

foram realizadas com o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

versão 17.0 para Windows. As análises inferenciais foram realizadas por meio do 

Teste de Qui-quadrado de Pearson e a extensão do teste Exato de Fisher. Em todas 

as conclusões obtidas pelas análises inferenciais foi utilizado o nível de significância 

α igual a 5% (p ≤ 0,05).  
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4.4 Aspectos éticos 

 

O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos da Faculdade de Medicina de Marília, parecer nº 

1.557.759. (ANEXO C) 

Os bancos de dados utilizados oriundos das pesquisas citadas tiveram 

aprovações do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Marília sob pareceres 

números nº 799/10(31) e 607.824 de 31/03/2014.(33)  
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5 RESULTADOS 

 

A partir dos resultados dos dois bancos de dados citados anteriormente, 

observa-se, na tabela 1, maior número de mulheres nos dois prestadores de serviço 

analisados, predomínio de idosos usuários do SUS na faixa etária entre 60-69 anos 

e usuários da saúde suplementar entre 70 a 79 anos. No tocante à escolaridade 

observa-se maioria de analfabetos ou fundamental incompleto nos usuários do SUS 

e fundamental completo ou mais na saúde suplementar. Nos dois grupos estudados, 

observou-se predomínio de renda de 1 a 3 salários mínimos, e de pessoas que 

residem acompanhadas. Quanto à prática de exercícios físicos houve predomínio de 

usuários da Saúde Suplementar que realizavam alguma atividade física (58,2%) 

enquanto nos usuários do SUS observou-se que 72,7% negaram realização de 

exercício físico. A autoavaliação de saúde mostrou predomínio de positiva nos dois 

grupos.  
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Tabela 1 – Dados sociodemográficos, econômicos e de saúde de idosos usuários do 
SUS e da Saúde suplementar. Marília, 2017 

Variáveis SUS – 532(31) Saúde suplementar – 

239(33) 

N % N % 

Sexo     

   Masculino 202 38,0 50 20,9 

   Feminino 330 62,0 189 79,1 

Idade     

   60-69 249 46,8 90 37,7 

   70-79 202 37,9 91 38,1 

   80 ou + 81 15,3 58 24,3 

Escolaridade     

   Analfabeto/fund incompleto 446 83,8 59 24,7 

   Fund completo ou + 86 16,2 180 75,3 

Renda (salário mínimo)     

   < 1 15 2,8 23 9,6 

   1 a < 3 386 72,6 117 48,9 

   3 a < 5 79 14,8 64 26,7 

   5 a 10  39 7,3 28 11,7 

   Não sabe/Não respondeu 13 2,4 7 2,9 

Moradia     

   Sozinho 60 11,3 58 24,3 

   Acompanhado 472 88,7 181 75,7 

Prática de exercícios     

   Sim 145 27,3 139 58,2 

   Não 387 72,7 100 41,8 

Autoavaliação da saúde     

   Negativa 45 8,4 6 2,5 

   Positiva 433 81,4 233 97,5 

   Não respondeu 54 10,2 0 0 
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Na tabela 2, que apresenta dados sobre a utilização de medicamentos nos 

últimos 15 dias que antecederam a entrevista, observa-se associação significativa 

entre todas as variáveis analisadas quando comparados os dois grupos, exceto para 

a variável receita caseira. 

Em relação ao consumo de medicamentos, usuários da saúde suplementar 

consumiram mais medicamentos que os do SUS (p=0,01).  

 Com relação à quantidade de medicamentos utilizados, houve predomínio de 1 

a 4 tipos de medicamentos utilizados pelos usuários do SUS e 5 ou mais tipos nos 

usuários da Saúde Suplementar.  

 Quanto ao local de obtenção do medicamento, usuários do SUS obtiveram 

predominantemente com terceiros, enquanto a maioria dos usuários da saúde 

suplementar obtiveram na farmácia comercial.  

 A análise dos gastos com medicamentos demonstrou predomínio nos usuários 

do SUS de até R$ 100 (79,0%) e usuários da saúde suplementar gastando R$ 101 

ou mais. 

 A prática de automedicação este mais presente nos usuários da saúde 

suplementar (52,3%) quando comparados com os usuários do SUS. 
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Tabela 2 – Utilização de Medicamentos nos últimos 15 dias que antecederam a 
coleta de dados de idosos usuários do SUS e da Saúde suplementar. Marília, 2017 

Variáveis SUS – 532(31) Saúde suplementar – 

239(33) 

p 

N % N %  

Uso de Medicamentos      0,01* 

   Sim 475 89,3 230 96,2  

   Não 57 10,7 9 3,8  

Quantos tipos     0,01* 

   1 a 4 262 55,2 102 44,3  

   5 ou mais 213 44,8 128 55,6  

Onde obtêm     0,01* 

   Farmácia pública 119 25,0 15 6,5  

   Farmácia comercial 148 31,1 115 50,0  

   Terceiros** 208 43,7 100 43,5  

Receitas caseiras     0,20 

   Sim 142 26,7 74 31,0  

   Não 390 73,3 163 68,2  

Gasto com medicamentos     0,001* 

   Até 100 395 79,0 65 30,2  

   101 ou mais 105 21,0 150 69,8  

Prática de automedicação     0,01* 

   Sim 185 34,8 125 52,3  

   Não 347 65,2 114 47,7  

* p ≤ 0,05 - Teste do Qui-quadrado – ** Terceiros= familiares, amigos e vizinhos 

 

 Ao se comparar as classes e subgrupos dos fármacos prescritos utilizados 

pelos idosos dos dois prestadores de serviço, o teste do Qui-quadrado apresentou 

associação significativa entre todas as variáveis analisadas, exceto para 

“Medicamentos de uso sistêmico” (Tabela 3). Vale ressaltar que o mesmo paciente 

pode fazer uso de mais de um medicamento. Nesse sentido, o total apresentado não 

é necessariamente o número de pessoas que utilizam os medicamentos e sim a 

quantidade de medicamentos utilizados. 
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 Quanto à Classe dos medicamentos utilizados no Sistema Cardiovascular, o 

uso de anti-hipertensivos esteve presente na maioria dos entrevistados 

independente da natureza do prestador de serviço, embora houve o predomínio do 

uso de Diuréticos nos usuários do SUS enquanto nos usuários da saúde 

suplementar predominou a utilização de antiarrítmicos. 

Já em relação aos medicamentos utilizados no Sistema Nervoso Central, 

usuários do SUS utilizaram mais antidepressivos e antimaníacos enquanto usuários 

da Saúde Suplementar utilizaram Nootrópicos. Em relação à classe do Sistema 

Digestivo e Metabolismo, observou-se predomínio de Insulina/Agentes 

Antidiabéticos nos dois grupos, usuários do SUS tiveram maior prescrição de 

antissecretor e antiácido e Hipolipemiante, enquanto para usuários da Saúde 

Suplementar prescreveu-se mais medicamentos Antiosteoporose.  

O uso de anti-inflamatórios não-esteroidais predominou nos dois prestadores 

de serviço. Já os anti-inflamatórios esteroidais predominou nos usuários de SS, 

enquanto os do SUS utilizaram antialérgicos.  

Em relação aos medicamentos para o Sangue e Sistema hematopoiético, os 

Antiplaquetários foram os mais consumidos pelos usuários da SS, enquanto 

usuários do SUS, além de também consumirem antiplaquatários, consumiram mais 

Venotônicos/vasculoprotetores. 

Em relação à classe do Sistema Respiratório esteve presente em sua maioria 

nos dois grupos o consumo de Broncodilatadores. Usuários do SUS utilizaram mais 

Mucolítico/fluidificante e os usuários da Saúde Suplementar Descongestionante 

nasal e antitussígeno. 

Quanto aos medicamentos categorizados em “Outros” predominou o uso de 

Relaxantes Musculares e Fitoterápicos nos usuários do SUS, enquanto nos usuários 

da Saúde Suplementar houve o predomínio de Vitaminas e Suplementos 

Nutricionais. 
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Tabela 3 - Classes e subgrupos* dos fármacos prescritos utilizados pelos idosos na 

amostra estudada de acordo com os cenários de atenção de idosos usuários do SUS e 

da Saúde suplementar (SS). Marília, 2017                                              (continua) 

Classes Subgrupos SUS - 

532(31) 

% SS 

239(33) 

% p 

Sistema 

Cardiovascular 

     0,001** 

 Antidepressivo 415 52,9 168 52,5  

 Diuretico 258 32,9 48 15  

 Cardiotônico 11 1,4 02 0,6  

 Antianginoso 78 9,9 28 8,7  

 Antiarrtimico 23 2,9 74 23,2  

 Total 785 100 320 100  

Sistema 

Nervoso Central 

     0,001** 

 Hipnóticos, ansiolíticos 49 21,2 36 12  

 Antidepressivos e 

antimaniacos 

81 35 56 18,7  

 Vasodilatador 33 14,3 24 8  

 Anticonvulsivante 32 13,8 35 11,8  

 Antipsicótico 15 6,4 08 2,7  

 Antiparkinsoniano 16 6,8 07 2,3  

 Nootropico 6 2,5 127 42,5  

 Farmacos anti-demência 0 0 6 2  

 Total 232 100 299 100  

Sistema 

Digestivo e 

Metabolismo 

 

Insulinas/agentes 

antidiabéticos 

 

188 

 

36 

 

104 

 

28,6 

0,001** 

 Antissecretor e antiácido 98 18,7 43 11,8  

 Antiemético 17 3,2 16 4,4  

 H. tireoidianos/ 

antitieoideano 

67 12,9 54 14,9  

 Hipolipemiante 115 22,3 62 17,1  
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Tabela 3 - Classes e subgrupos* dos fármacos prescritos utilizados pelos idosos na 

amostra estudada de acordo com os cenários de atenção de idosos usuários do SUS e 

da Saúde suplementar (SS). Marília, 2017.                        (conclusão) 

Classes Subgrupos SUS – 

532(31) 

% SS- 

239(33) 

% P 

 Antiosteoporose 17 3,2 57 15,7  

 Laxativo 5 0,9 4 1,1  

 Antidiarréico 5 0,9 1 0,3  

 Digestivos 0 0 12 3,3  

 Antiespasmódicos  10 1,9 10 2,8  

 Total 522 100 363 100  

Sangue e 

Sistema 

Hematopoiético 

     0,01** 

 Anticoagulante/antiplaquetário 170 85,0 64 90,1  

 Antianêmico 6 3,0 6 8,5  

 Venotônico/vasculoprotetor 24 12,0 1 1,4  

 Total 200 100 71 100  

Sistema 

Respiratório 

 

Broncodilatador 

 

37 

 

88,0 

 

23 

 

67,6 

0,001** 

 Mucolítico/fluidificante 3 7,2 0 0  

 Descongestionante nasal 2 4,8 4 11,8  

 Antissutígeno 0 0 7 20,6  

 Total 42 100 34 100  

Outros  

Vitaminas e Supl. Nut. 

 

67 

 

41,7 

 

121 

 

82,3 

0,001** 

 Antifisético 9 5,3 0 0  

 Relaxante Muscular 13 8 1 0,7  

 Sol. Oftálmica 

Lubrificante e 

hipotensores ocular 

14 8,8 20 13,6  

 Fitoterápico 58 36,2 5 3,4  

 Total 161 94,1 147 100  

* Segundo classificação Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC) 
(39).

** p ≤ 0,05 - Teste do Qui-quadrado 
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 A tabela 4 mostra diferença significativa entre as variáveis e natureza do 

prestador do serviço para os medicamentos do Sistema Músculo-Esquelético, 

Endócrino e Cardiovascular ao se utilizar o Critério de Beers.(25)
 

Em relação aos medicamentos do Sistema Musculoesquelético houve 

predominância dos anti-inflamatórios não esteróides nos usuários do SUS e 

relaxantes músculo-esqueléticos nos da Saúde Suplementar.  

Quanto ao sistema endócrino, os dois grupos utilizam em maior proporção a 

insulina. No entanto, houve predominância do uso de Sulfoniluréias de longa 

duração no SUS e Estrogênio na saúde suplementar. 

Já em relação ao sistema Cardiovascular houve predomínio do Nifedipino nos 

usuários do SUS e Doxazosina nos usuários da saúde suplementar.  

Vale ressaltar que os medicamentos dos grupos Antimicrobiano e 

Antitrombótico foram utilizados somente por usuários da Saúde Suplementar, 

enquanto os Antiespasmódicos pelos usuários do SUS.  
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Tabela 4 - Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos de Acordo com 

o Critério de Beers independente da patologia de idosos usuários do SUS e da 

Saúde suplementar (SS) segundo os Critérios de Beers, 2015. Marília, 2017.                                                                                                                                 

 

Grupo/medicamentos SUS – 

209(31) 

% SS – 

83(33) 

% p* 

Sistema musculoesquelético     0,001* 

Relaxantes músculos-

esqueléticos 

08 23,6 43 79,6  

Anti-inflamatórios não esteroides 26 76,4 11 20,4  

Total 34 100 54 100  

Gastrointestinal     0,59* 

Inibidor da bomba de próton 68 95,8 35 97,2  

Metoclopramida 03 4,2 01 2,8  

Total 71 100 36 100  

Sistema Nervoso Central     0,20* 

Benzodiazepínicos 36 41,9 17 47,2  

Amitriptilina 25 29,1 8 22,2  

Paroxetina 02 2,4 4 11,1  

Fenobarbital 02 2,4 3 8,3  

Hipnóticos não benzodiazepínico 0 0 1 2,8  

Imipramina 04 4,6 0 0  

Nortriptilina 02 2,3 2 5,6  

Haloperidol 03 3,5 0 0  

Clorpromazina 01 1,1 1 2,8  

Cimetidina 05 5,8 0 0  

Ranitidina 06 6,9 0 0  

Total 86 100 36 100  

Cardiovascular     0,001* 

Amiodarona 0 0 9 31  

Nifedipino 38 61,3 2 6,9  

Digoxina 08 12,9 2 6,9  

Metildopa 02 3,2 1 3,4  

(continua) 
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Tabela 4 - Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos de Acordo com 

o Critério de Beers independente da patologia de idosos usuários do SUS e da 

Saúde suplementar segundo os Critérios de Beers, 2015. Marília, 2017. 

         (conclusão) 

Grupo/medicamentos SUS – 

209(31) 

% SS – 

83(33) 

% p* 

Clonidina 01 1,6 0 0  

Doxazosina 06 9,7 14 48,4  

Diltiazem 01 1,6 1 3,4  

Cilostazol 06 9,7 0 0  

Total      

Antimicrobiano      

Nitrofurantoína 0 0 3 100  

Antitrombótico      

Ticlopidina 0 0 2 100  

Anticolinérgico     0,24* 

Hidroxizine 02 20 1 100  

Dexclorfeniramina 04 40 0 0  

Prometazina 04 40 0 0  

Total      

Antiespasmódicos      

Escopolamina 08 100 0 0  

Analgésico     0,02* 

Aspirina (AAS) 54 88,5 41 100  

Meloxicam 07 11,5 0 0  

Total 61 100 41 100  

Insônia      

Cafeína 07 100 25 100  

* p ≤ 0,05 - Teste do Qui-quadrado  
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DISCUSSÃO 

 

 Com relação ao sexo houve predomínio do feminino nos dois grupos. Nossos 

dados se assemelham aos encontrados em estudo realizado com usuários do SUS 

da cidade de Petrópolis onde a maioria dos entrevistados eram mulheres (40) e aos 

encontrados em um estudo com idosos que utilizam a saúde suplementar, o qual 

mostrou predomínio de 65% de mulheres.(21) Essa elevada frequência do sexo 

feminino pode estar refletindo a atual composição demográfica dos idosos, onde as 

mulheres apresentam maior sobrevida em decorrência de condutas menos 

agressivas das mesmas, menor exposição a determinados fatores de risco no 

trabalho, menor prevalência de tabagismo e alcoolismo, diferenças quanto à atitude 

diante de problemas de saúde e maior cobertura da assistência gineco-obstétrica.(41) 

 Já em estudo realizado na cidade de Ribeirão Preto-SP com idosos com mais 

de 80 anos, independente da natureza do prestador de serviço, a maioria dos 

entrevistados também era do sexo feminino, fato este observado que quanto “mais 

velho” for o contingente estudado maior a proporção de mulheres.(42) No Brasil, a 

mulher tende a viver mais anos do que o homem, tendo como resultado o fenômeno 

da feminização na velhice.(43) 
 

 Em relação à idade, enquanto nos usuários do SUS houve predomínio da faixa 

etária de 60-69 anos, nos usuários da saúde suplementar foi de 70-79 anos. No 

Brasil, com 25% da população vinculada a planos privados de saúde, cerca de 11% 

dos beneficiários destes têm 60 anos ou mais. Este é um grupo populacional 

portador de múltiplas doenças crônicas consequentemente, com maior probabilidade 

de utilizar os serviços de saúde e maior risco de que esse cuidado exija grande 

intensidade de recursos e consequentemente incorra em altos gastos.(44)
 

 A baixa escolaridade da população idosa dos usuários do SUS, presente nesse 

trabalho, está de acordo com dados da literatura (45) pois, verificou-se que a maioria 

não era alfabetizada ou possuía ensino fundamental incompleto. Quanto à 

escolaridade dos usuários da Saúde Suplementar, houve o predomínio do nível 

fundamental completo ou mais, dado esse diferente de outro estudo que encontrou, 

em usuários de plano de saúde, a taxa de 68% de beneficiários que tinham menos 

de 5 anos de estudo.(21)
 

Segundos dados do IBGE, a escolaridade dos idosos brasileiros é ainda 

considerada baixa: 30,7% tinham menos de uma ano de instrução.(46) 
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No passado que remete à infância dessas pessoas, a educação era privilégio 

de poucos, pois aos meninos cabiam o trabalho e cultivo da terra e as meninas os 

afazeres domésticos para um futuro casamento e criação dos filhos, fatos que 

podem justificar os dados encontrados entre os usuários do SUS em nosso estudo e 

que concordam com os dados da PNAD que revelam que 9,4% das pessoas entre 

60 e 64 anos são analfabetas no Brasil e, para as pessoas de 65 anos ou mais, esse 

percentual aumenta para 29,4%.(45,47) Ainda segundo o IBGE, a média de anos de 

estudo entre os idosos era de 4,7 anos de estudo, mas variando de 3,3 anos de 

estudo no Nordeste a 5,5 anos na Sudeste. 28,4% tinham menos de um ano de 

estudo, sendo que no Nordeste esse indicador chegou a 46,9%.(48) 

A baixa escolaridade é um fator fundamental pois, se constitui em uma 

condição social desfavorável, já que tem influência no acesso aos serviços de 

saúde, em oportunidades de participação social e na compreensão de seu 

tratamento e do seu autocuidado.(49) Quanto maior o nível educacional, menor a 

probabilidade de o idoso reportar uma pior capacidade funcional. A educação 

determina diversas vantagens para a saúde, porque influencia em fatores 

psicossociais e de comportamento. Indivíduos idosos com nível educacional mais 

elevado são menos prováveis de se exporem aos fatores de risco para doenças e de 

se submeterem a condições de trabalho inadequadas.(50,51)  

 Pessoas com melhor educação podem ter melhor conhecimento sobre a sua 

situação de saúde e procurariam mais possibilidades em de diversificar as situações 

de saúde. Estudo realizado no Rio Grande do Sul confirma esta hipótese pois, para 

cada ano de acréscimo na escolaridade, as chances do idoso se utilizar da rede 

privada de atendimento aumenta em quase 5%.(52) 
 

 Quanto à variável renda, houve predomínio de 1 a 3 salários mínimos entre os 

usuários do SUS e os usuários da Saúde Suplementar, assim como estudo realizado 

em Juiz de Fora-MG com idosos usuários do SUS que encontrou 82,9% dos idosos 

com renda mensal de até dois salários mínimos.(53)
 

 Segundo o IBGE, 76,1% dos idosos do Brasil recebia algum benefício da 

previdência social, sendo que 75,3% dos homens e 59,8% das mulheres eram 

aposentados; e 48,4% tinham rendimento de todas as fontes superior a um salário 

mínimo (55,4% estavam nesta condição na Região Sul). 41,6% dos idosos residia 

em domicílios com rendimento mensal per capita igual ou inferior a um salário 

mínimo, sendo os valores significativamente mais altos no Norte (59,6%) e Nordeste 
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(61,2%).(48) Pode-se atribuir isto ao fato de que embora os idosos deste estudo 

tenham mais anos de estudo, muitos ainda sobrevivem do valor da aposentadoria do 

INSS cujo teto máximo é de 5,9 salários mínimos.  

É sabido que as pessoas com melhor condição socioeconômica têm maior 

probabilidade de serem atendidas por um especialista e utilizar mais os serviços 

ambulatoriais, independentemente das condições prévias de saúde, em comparação 

aos mais pobres.(54,55) A literatura tem apontado que pessoas de maior poder 

aquisitivo e maior escolaridade têm utilizado mais os serviços de saúde de modo 

geral e também recebido mais atendimento médico, gerando possíveis situações de 

iniquidade.(56) Fica claro nesse trabalho que o preditor do resultado não é salário, 

mas nível educacional, contudo não é o determinante aqui e sim porque o idoso do 

SUS compõem a renda das famílias dos filhos. 

 Estudo realizado no Rio Grande do Sul mostra que à medida que a renda do 

idoso aumenta, o mesmo tende a escolher a rede privada de atendimento.(52) Com 

uma renda maior, o idoso terá os recursos financeiros para utilizar a rede privada, 

cujos custos podem ser substanciais.(57) 

 Na década de 1990, no âmbito do Governo Federal, instituíram-se programas 

de benefícios que foram ampliados significativamente pelo Programa Bolsa Família 

(2004), com uma cobertura social que atende, com pelo menos um benefício, 8 de 

cada 10 pessoas idosas no Brasil.(58)
  

Quanto ao convívio familiar, a maior porcentagem foi de residir acompanhado 

nos usuários do SUS enquanto os usuários da saúde suplementar em sua maioria 

residiam sozinhos. Estudo realizado em Florianópolis-SC mostrou que 99,4% idosos 

entrevistados usuários de um plano de saúde residiam acompanhados (filhos, 

esposas, demais familiares ou cuidadores).(57)
 

 Ressalta-se que a família tem um importante papel no apoio social e afetivo 

para as pessoas que envelhecem, em especial no atendimento de suas 

necessidades. A família tem o dever no cuidado do idoso e de todos os seus 

membros, para existência e manutenção da sociedade. No entanto, morar com 

familiares nem sempre significa presença garantida de assistência, pois muitos não 

recebem afabilidade e atenção necessária desses.(59) Muitas famílias não têm 

condições financeiras para arcar com o cuidado adequado com este membro da 

família. O cuidado com o idoso muitas vezes pode ser negligenciado pelos familiares 

que não tem a devida atenção com sua saúde.(59) 
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 No entanto, no presente estudo, o cenário brasileiro, bem como em outros 

países, mostra uma proporção elevada no número de idosos que residem sozinhos. 

Segundo a literatura, as melhorias na condição de renda, na capacidade funcional e 

na saúde em geral parecem ser determinantes na decisão de viver sozinho entre 

idosos.(59,60) Nesse sentido, o presente estudo revela uma quantidade maior de 

idosos usuários da saúde suplementar que moram só em comparação aos usuários 

do SUS. No Brasil, cerca de três milhões de idosos vivem sozinhos, o que 

representa 14% da população acima de 60 anos.(46)  A análise dos dados do Censo 

Demográfico de 2010 mostra que entre 2000 e 2010 houve um aumento crescente 

do número de pessoas morando sozinhas no Brasil, a média passou de 8,6% para 

12,1%, sendo uma tendência urbana. Além disso, mudanças de comportamento 

cultural, e o aumento das separações conjugais e da esperança de vida também têm 

contribuído para essa estatística, fazendo com que os idosos optem por residirem 

sozinhos.(61) 

 Estudo realizado em Minas Gerais, com idosos beneficiários da saúde 

suplementar, traz que 15% residiam sozinhos, dados esses que diferem do estudo 

no sul do país que constatou que nenhum idoso residia sozinho, no entanto, cerca 

de 20%, não residia com familiares e sim com cuidadores e ou empregados, o que 

pode ser explicado pela terceirização do cuidado e pela necessidade de cuidados 

especializados. 

 Em todo o mundo, há uma tendência de que os idosos vivam sozinhos, 

especialmente as mulheres mais velhas, viúvas e pobres.(62)  Estudo realizado pela 

ONU indica que há uma disposição a favor de modalidades de vida independente 

sozinho ou somente com o cônjuge), mas consolidado em países desenvolvidos, e 

que a institucionalização é uma opção para aqueles com dificuldade de se mante 

independentes ou para aqueles que necessitam de cuidados médicos, o que não é 

tão comumente observado nos países em desenvolvimento.(63)  

 O crescimento no numero de idosos que moram sozinhos é evidenciado em 

investigações realizadas no Japão(64), na Coréia (65) além de Estados Unidos (66) e 

Canadá.(67)  

 Estudo realizado em Minas Gerais, com idosos beneficiários da saúde 

suplementar, traz que 15% residiam sozinhos, dados esses que diferem do estudo 

no sul do país que constatou que nenhum idoso residia sozinho, no entanto, cerca 

de 20%, não residia com familiares e sim com cuidadores e ou empregados, o que 
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pode ser explicado pela terceirização do cuidado e pela necessidade de cuidados 

especializados. (57)
 

 Quanto à prática de exercícios físicos, observamos uma população sedentária 

no SUS (72,7%) enquanto houve predomínio de usuários da Saúde Suplementar 

que realizavam alguma atividade física (58,2%). Dados semelhantes estão 

presentes em estudo que registrou ausência da prática de atividade física em 58,9% 

dos idosos entrevistados.(68) O número maior de praticantes de atividade física 

encontrado entre os usuários da saúde suplementar (58,2%) pode ser devido ao fato 

de que uma parcela dos entrevistados pertencia à um grupo que pratica atividade 

física, dado esse semelhante ao encontrados em outros estudos.(66,67,68) A literatura 

sugere que o surgimento das doenças crônicas nos idosos pode ser evitado com a 

adoção de um estilo de vida ativo com a prática de exercícios físicos.(72,73)
  

 Quando questionados quanto à autoavaliação de saúde, houve predomínio 

tanto dos usuários do SUS quanto da saúde suplementar que consideraram sua 

saúde como positiva. A autoavaliação do estado de saúde é um indicador 

recomendado pela OMS para verificar a saúde das populações.(74)Há evidências do 

poder preditivo da autoavaliação do estado de saúde quanto à morbimortalidade e 

ao declínio funcional em idosos de ambos os sexos.(75) O bem-estar subjetivo está 

ligado aos afetos positivos e, consequentemente, à saúde emocional.(76) Idosos com 

níveis mais altos de afetos positivos tendem a utilizar estratégias de enfrentamento 

construtivas quando confrontados com desafios inerentes à idade avançada.
(77)

 

 Quanto ao uso de medicamento nos últimos 15 dias, este estudo encontrou 

dados semelhantes ao observado na literatura.(59,78) tanto em relação aos usuários 

do SUS como da Saúde Suplementar. Estudo realizado na região sudeste constatou 

que 90,1% dos idosos com plano de saúde haviam consumido medicamentos nos 

últimos 15 dias,(79) independentemente do número utilizado. Embora a 

polimedicação não se limite a uma ou outra faixa etária, a população idosa é uma 

das que mais utiliza medicamentos. O uso de medicamentos é muito comum entre 

idosos, o que pode estar associado a diversos fatores, tais como: o processo de 

envelhecimento traz consigo uma maior probabilidade de prevalência de Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) nesse segmento da população; a alta 

medicalização da saúde observada nos últimos anos e impulsionada pelo poder da 

indústria farmacêutica; o estímulo à prescrição de medicamentos observado na 

formação e na prática dos profissionais da área da saúde; entre outros. A vida 
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cotidiana torna-se medicalizada, posto que o cidadão começa a ter familiaridade 

com as noções médicas difundidas, passando a conceber a saúde como valor 

primordial e, consequentemente, a fazer de tudo para preservá-la ou restaurá-la, 

causando assim a banalização do uso de medicamentos, tanto no Brasil quanto em 

outras partes do mundo.(37,80,81)  

 No nosso estudo, 44,8% dos usuários do SUS referiram utilizar de 5 ou mais 

medicamentos por dia. Estudo realizado em Bambuí-MG encontrou polifarmácia em 

74,6% dos idosos analisados.(82) O manejo das diversas doenças crônicas nos 

idosos exige, na maioria das vezes, o uso de vários medicamentos, de modo que a 

polifarmácia nem sempre significa utilização incorreta dos medicamentos, 

justificando-se seu uso pela busca da melhora na qualidade de vida dos idosos com 

múltiplas doenças. Por isso, é preciso qualificar a polifarmácia para que não ocorra 

agravamento da saúde dos idosos.(83) Muitos casos de polifarmácia se devem à falta 

de uma revisão regular do regime terapêutico por parte dos profissionais de saúde e, 

ainda, à rigorosa obediência aos guidelines, que muitas vezes levam à prescrição de 

inúmeros medicamentos.(84) Caso seja reações adversas, pode-se modificar a 

prescrição e o acompanhamento do idoso é necessário visando observar os 

desfechos.(85)
 

 Já nos usuários da Saúde Suplementar, um pouco mais da metade declarou o 

uso de cinco ou mais medicamentos, dado esse maior do que observado em 22,2 % 

dos idosos beneficiários de plano de saúde numa amostra probabilística nacional de 

41.433 pessoas(85) e menor do que estudo em Minas Gerais que encontrou 

polifarmácia em 66% dos idosos entrevistados.(57) O uso de cinco ou mais 

medicamentos nesses usuários pode estar relacionado ao fato de que o beneficiário 

de serviços de saúde possui maior acesso a diversos prescritores, na maioria das 

vezes de diferentes especialidades, o que levaria ao aumento no consumo de 

medicamentos.(79) O trabalho de uma equipe interdisciplinar, disponível muitas vezes 

no Programa Saúde da Família, pode ter um papel importante na avaliação, se as 

queixas são decorrentes de adoecimento ou apenas reações adversas ao uso de 

medicamentos. 

 Medicamentos obtidos com terceiros obteve a maior prevalência entre os 

usuários do SUS. Diante da preocupação com a falta de medicamentos para a 

população de baixa renda, o Brasil e outros países em desenvolvimento, 

especialmente a partir da década de 1970, buscaram desenvolver políticas e 
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programas governamentais para assegurar a disponibilidade de medicamentos para 

a população que iniciou no país com o processo de transição democrática que 

incluiu também a militânica política pela conquista da saúde como direito e dever do 

estado e culminou com a Constituição Federal e criação do SUS em 1988. Em 1990, 

se verificou a ampliação dos serviços de cuidados básicos e de saúde, como o 

Programa de Saúde da Família, o Programa de Agentes Comunitários da Saúde, a 

Farmácia Básica, que propunham rupturas com o modelo hospitalocentrico, centrado 

na doença, e na figura do médico. A Central de Medicamentos (CEME) criada em 

1971 teve como política de medicamentos atuar de forma a acomodar os interesses 

das indústrias farmacêuticas, e propiciar a expansão do consumo de medicamentos 

para a população de baixo poder aquisitivo. A CEME perdurou até 1997, onde foi 

extinta. Em 1998, o governo lança a Política Nacional de Medicamentos, um 

documento amplo, mas que requer força política para que se concretize. Já em 

1999, ocorreu a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

agência responsável por várias funções, dentre elas a regulamentação do setor 

farmacêutico. Ao final de 1990, foi promulgada a política de medicamentos 

genéricos, que consistiu em fomentar a competição, via preço, cujos fundamentos 

foram: o uso destacado da denominação genérica para os medicamentos sem a 

proteção da patente e a certificação de qualidade, eficácia e segurança desses 

produtos, que dessa forma poderiam substituir os medicamentos de marca sem risco 

ao paciente. Porém, apesar dos benefícios dessa política em relação ao acesso a 

medicamentos, sua comercialização também pode ser incorporada na lógica do 

capital, produzindo preferencialmente apenas os mais rentáveis, em detrimento dos 

medicamentos essenciais.(86)
  

 A obtenção na farmácia comercial dos medicamentos entre os usuários da 

saúde suplementar prevaleceu com 50% dos entrevistados, dado esse semelhante 

ao estudo realizado no nordeste do país onde a farmácia foi o principal local de 

dispensação de medicamentos prescritos (86,3% dos medicamentos) independente 

do nível econômicos.(87)  

 O consumo de receitas caseiras não demonstrou associação entre os dois 

grupos analisados. 

 Com relação à análise dos gastos com medicamentos, houve predomínio nos 

usuários do SUS de até R$ 100 (79,0%) e usuários da saúde suplementar gastando 

R$101 ou mais, dados estes diferentes dos encontrados pelo IBGE as famílias 
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brasileiras estudadas na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009 

dispenderam, em média, R$153,81 com saúde sendo que 2,6% de sua renda foi 

utilizada para compra de medicamentos.(88)  

 Analisando os programas de assistência farmacêutica do governo federal e 

concluem-se que, no período 2005-2008, os gastos com medicamentos aumentaram 

e que existem evidências preliminares de que as compras se tornaram mais 

eficientes. Nesse período, houve aumento da oferta de medicamentos, tanto em 

termos de quantidade, como de tipos.(89) As PNAD também fornecem evidências de 

que é a população de menor renda que faz mais uso do fornecimento público 

medicamentos. Segundo dados da PNAD 2008, a população de renda per capita 

mais baixa, com prescrição de algum medicamento, 64,3% tiveram acesso parcial ou 

total a medicamentos gratuitos; e quase a metade da população desse estrato de 

renda recebeu gratuitamente todos os medicamentos receitados.(90)      

 Quanto à prática de automedicação, a maioria dos usuários da saúde 

suplementar confirmaram tal prática (52,3%) sendo que a maioria dos usuários do 

SUS (65,2%) negaram tal prática. Ainda no estudo realizado no nordeste do país, a 

maioria dos idosos que estavam em uso de medicamentos não-prescritos tiveram 

indicação de algum membro da família. O farmacêutico apresentou também 

participação importante na prescrição de medicamentos não-prescritos por médicos 

e as farmácias comerciais como grande fonte de dispensação de medicamentos nos 

diferentes estratos
(87) 

já que alguns medicamentos utilizados pelos idosos são 

isentos de prescrição médica.  

 No Brasil, embora haja regulamentação da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) para a venda e a propaganda de fármacos de aquisição sem 

prescrição médica, não há regulamentação nem orientação para aqueles que fazem 

uso da automedicação, um fator preocupante no país, que tem provocado debates 

nas diversas esferas da saúde.(91)
  

 Outras vezes, a orientação recebida do profissional prescritor é confrontada 

com outras fornecidas por diferentes profissionais da área da saúde, parentes, 

vizinhos e meios de comunicação de massa. A decisão do paciente é fortemente 

influenciada por valores culturais e fatores psicossociais, os quais podem levar ao 

uso incorreto desses produtos. Além de prejuízo para a saúde, o uso inadequado 

supõe um desperdício de recursos.(92) Deve-se considerar que é esse usuário que 

fará a escolha final, ou seja, é ele quem detém o poder de cumprir ou não as 
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determinações médicas ou procurar outras formas alternativas de cura.(92)  A baixa 

conscientização sobre os riscos da automedicação e as dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde são visto como explicações a está prática entre os idosos.(56) 
 

 Juntamente com a família e cuidadores, o farmacêutico tem um papel 

fundamental na atenção ao idoso, auxiliando na farmacoterapia que por vezes falha 

pelo desconhecimento do paciente sobre a forma correta de utilizar a medicação ou 

orientação adequada quanto ao uso de medicamentos isentos de prescrições, 

regulamentada por lei desde 1973.(93) As ações integradas com o próprio idoso e 

acompanhantes permite uma correta orientação quanto à prescrição médica 

garantindo assim maior segurança ao paciente e efetividade da assistência 

prestada.(94) 
 

Em relação aos medicamentos prescritos, aqueles para o sistema 

cardiovascular representaram a categoria mais comumente usada em ambos os 

cenários de atenção, o que pode ser explicado pela alta prevalência de doenças 

cardiovasculares na população idosa,(95) sendo a hipertensão arterial sistêmica a 

principal doença nesta categoria.(96) Tal fato pode justificar a alta presença de 

medicamentos anti-hipertensivos nos dois cenários estudados. 

 Ainda em relação aos medicamentos cardiovasculares, observamos que 

usuários do SUS mostraram predomínio no uso de diuréticos (32,9%). Tal fato pode 

ser justificado uma vez que, segundo o Caderno de Atenção Básica Hipertensão 

Arterial Sistêmica, manual ministerial, entre os fármacos que demonstram efeito 

benéfico em reduzir eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e renais estão os 

diuréticos em baixas doses. Considerando ainda o baixo custo e extensa experiência 

de emprego desses medicamentos, são recomendados como primeira opção anti-

hipertensiva na maioria dos pacientes hipertensos.(96) Para tratamento dessa 

doença, ao iniciar o uso de um diurético tiazídico ou de um antagonista de canais de 

cálcio, a outra medicação associada deve ser um inibidor da enzima conversora de 

angiotensina ou um betabloqueador e vice-versa.(97) Além disso, é sabido que muitos 

idosos fazem o uso deste tipo de medicamento para controle da Hipertensão 

Arterial, sendo que este aumenta a urgência miccional e número de vezes que o 

indivíduo vai ao banheiro, aumentando assim o risco de acidentes, quedas e 

possíveis fraturas acarretando uma dependência do idoso de um cuidador e um 

tempo de recuperação prolongado. 
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 Quanto aos usuários da saúde suplementar, a predominância foi de uso de 

Antiarrítmicos, talvez pelo acesso mais facilitado a especialistas e exames como 

eletrocardiograma e ecocardiograma. Este é um fármaco que se concentra em 

vários tecidos e tem sua eliminação de forma lenta devido a sua alta 

lipossolubilidade. Nos idosos, os fármacos lipossolúveis tendem com mais facilidade 

a provocar intoxicações.(98) A amiodarona, por exemplo, possui como efeito adverso 

ao seu uso crônico a fibrose pulmonar, além de risco de disfunção hepática, 

neuropatia periférica, fraqueza muscular proximal e fotossensibilidade. Também 

pode alterar o metabolismo de outros fármacos devido ser um potente inibidor do 

metabolismo hepático (CYP3A4 e CYP2C9) e da glicoproteína P.(99) O individuo ao 

ser diagnosticado com arritmia tende a procurar o profissional especialista na área 

de cardiologia visando um tratamento mais adequado à sua doença. 

 Quanto aos medicamentos utilizados no tratamento de doenças do sistema 

nervoso central, os usuários do SUS utilizaram, em maior porcentagem, 

antidepressivos/antimaníacos (35%) e hipnóticos/ansiolíticos (21,2%). Os 

ansiolíticos são adjuvantes no tratamento de transtornos psiquiátricos, além de 

serem relaxantes musculares e anticonvulsivantes.(27,99,100) 
 

 O fato dos idosos usuários do SUS fazerem uso de 

antidepressivos/antimaníacos é semelhante aos encontrados em estudo com idosos 

submetidos a um tratamento psicoterápico no Vale do Rio Pardo/RS.(28)
  

 A busca de psicoterapia, nesta faixa etária, tem gerado discussão entre os 

autores. Alguns, por julgarem os idosos pessoas mais rígidas, consideram pouco 

proveitosa a psicoterapia nessa idade.(28) No município em que o presente estudo foi 

realizado, atualmente, a rede de atendimento psicológico municipal e estadual é 

insuficiente para atender a demanda existente. Além disso, percebemos que o idoso, 

muitas vezes não é priorizado neste tipo de atendimento, visto que a equipe de 

saúde acaba encaminhando a estes profissionais crianças, jovens e adultos-jovens 

que necessitam de apoio para lidar com os agravos do dia-a-dia, transformando a 

realidade para seguir nas atividades do cotidiano, seja na escola ou trabalho. O 

idoso por já ter perpassado as fases anteriores da vida e por não ter uma “atividade” 

cotidiana tão intensa, acaba por não ser encaminhado para este tipo de terapia 

quando apresenta algum sintoma depressivo, sendo a medicalização a terapia de 

escolha. 
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 Também devemos considerar que o uso de medicamentos para a depressão e 

para a falta de sono revelam situações culturais, sociais e familiares que precisam 

ser abordadas de forma coordenada nos serviços de saúde. Cabe refletir se a 

prescrição do ansiolítico para fazer dormir e acalmar pessoas idosas angustiadas, 

aflitas, solitárias, não está reduzindo a oportunidade de escuta dos problemas 

existenciais por que passam essas pessoas ou se representa em si uma 

comodidade para o profissional diante das limitações do cuidado e do serviço. A falta 

de atividades que ocupem o tempo e estimulem as capacidades dos idosos fazem 

com que se sintam mais debilitados e, realmente, tornem-se mais doentes. Pode-se 

considerar que a inatividade é um agravante para a redução das capacidades 

cognitivas e funcionais.(101,102)  

 Já na Saúde Suplementar houve o predomínio dos medicamentos Nootrópicos 

(42,4%). Essas medicações teoricamente ativariam o metabolismo cerebral, 

melhorariam o fluxo sanguíneo cerebral e estimulariam os receptores de dopamina e 

serotonina, no entanto, estudos ainda não têm demonstrado efeito evidente na 

preservação da memória do indivíduo idoso.(103) O consumo desse grupo de 

medicamentos pela população beneficiária da saúde suplementar, pode ser 

justificado pelo fato de a maioria deles possuir maior nível de escolaridade e 

consequentemente acesso a informação, investindo em medicamentos para 

melhorar a memória, prolongar a qualidade de vida e manter-se mais ativo com o 

passar dos anos.  

 Com relação à classe de medicamentos que atuam no Sistema Digestivo e 

Metabolismo houve a predominância do uso de Insulina/Agentes Antidiabéticos 

(36%), antissecretor e antiácido (18,7%) e Hipolipemiante (22,3%) nos usuários do 

SUS.  

 A insulina é um hormônio polipeptídico, com uma estrutura complexa, e tem 

como função regular os hidratos de carbono, lipídios e o metabolismo proteico, 

sendo indicada no tratamento da Diabetes melitus (DM).(104) A insulina é essencial 

para o controle do Diabetes Tipo 1 e um importante componente da terapêutica da 

Diabetes Tipo 2.(105) 

 Entre os antidiabéticos orais, a metformina, de modo usual, é a primeira 

escolha no tratamento do indivíduo obeso com DM2, por promover maior redução de 

morte, acidente vascular cerebral e outros desfechos do diabetes, em comparação à 

insulina ou às sulfoniluréias.(104,106) Essas reduzem a glicemia em especial pelo 
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estímulo à secreção pancreática de insulina, bem como pelo aumento da sua 

sensibilidade nos tecidos-alvo além de serem excretadas na urina aumentando 

assim, sua ação em idosos.(107,108) 
 

 O DM vem aumentando sua importância pela sua crescente prevalência e 

habitualmente está associado à dislipidemia, à hipertensão arterial e à disfunção 

endotelial. É um problema de saúde considerado Condição Sensível à Atenção 

Primária, ou seja, evidências demonstram que o bom manejo deste problema ainda 

na Atenção Básica evita hospitalizações e mortes por complicações 

cardiovasculares e cerebrovasculares.(106,107)  

 Os anti-secretores/antiácidos são medicamentos utilizados no tratamento da 

úlcera péptica, doença do refluxo gastroesofagiano e no tratamento de sintomas 

digestivos altos em pacientes considerados funcionais. São constituídos por dois 

grupos de medicamentos: os bloqueadores dos receptores da histamina (BlH2) e os 

inibidores da bomba de prótons (IBP).(109) 

 É conhecido que os sintomas que envolvem o trato gastrointestinal são 

frequentemente observados em pacientes que apresentam reações adversas a 

medicamentos, no entanto, o uso abusivo de antisecretores gástricos em idosos 

pode afetar o metabolismo ósseo favorecendo o aparecimento de fraturas quando 

utilizado por um período superior a quatro anos.(110) 

 Com base nas novas diretrizes de dislipidemia, as estatinas, principais 

representantes dos hipolipemiantes, são consideradas como o tratamento de 

primeira linha em caso de doença cardiovascular conhecida.(111) As diretrizes 

recomendam o uso das estatinas segundo o nível de risco cardiovascular, contudo 

as pessoas idosas têm uma maior prevalência de doença cardiovascular subclínica 

e podem, por isso, apresentar um nível de risco inferior à realidade e serem assim 

subtratados.(112) Foi analisado em um estudo a relação de fármacos com a 

ocorrência de queda em 118 pacientes idosos acima de 65 anos que demostrou que 

os hipolipemiantes eram mais amplamente utilizados pelos idosos caidores, seguido 

dos anti-hipertensivos inibidores da enzima conversora de angiotensina, dos 

betabloqueadores e diuréticos.(113)
 

 Nos usuários da Saúde Suplementar predominaram os medicamentos 

antiosteoporose (15,7%). A osteoporose é a doença osteometabólica mais frequente 

no paciente idoso, acomete ambos os sexos, sendo mais frequente na mulher, já 

que, no climatério, a diminuição dos níveis estrogênicos precipita as perdas de 
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massa óssea.(114) O uso desse medicamento em beneficiários da Saúde 

Suplementar pode ser atribuído ao acesso facilitado a especialistas e exames 

complementares considerados padrão ouro para diagnóstico da osteoporose ou 

osteopenia permitindo o diagnóstico preciso e definição do plano de cuidados 

farmacológico e não farmacológico individualizado. Nesse sentido, o uso de 

suplementos de cálcio e de vitamina D passou a ser mais valorizado, assim como o 

aumento na ingestão diária de alimentos à base de cálcio em individuo idosos e/ou 

com baixa exposição solar.(115)
 

 Quanto à classe de medicamentos de uso sistêmico, os anti-inflamatórios 

predominaram nos dois cenários de atenção. O aumento nas doenças crônico 

degenerativas nos idosos contribuem significativamente para o aparecimento de 

queixas de dor e em busca da melhoria desse mal, os idosos buscam o uso, 

prescrito ou não de antiinflamatórios. Para alívio da dor e inflamação, os anti-

inflamatórios não esteroidais (AINES) são os mais utilizados em três áreas 

terapêuticas: reumatismo inflamatório (artrite reumatoide, espondiloartrite 

anquilosante ou psoríase), osteoartrite e dores comuns como dor de cabeça, 

traumas pequenos ou tendinites.(116) O uso de AINES em idosos está associado ao 

alto risco de toxicidade gastrointestinal e insuficiência renal, além de estar 

relacionado a eventos cardiovasculares e a inúmeras interações 

medicamentosas.(117) Além disso, a interação entre corticosteróides e AINE aumenta 

o risco de sangramento gastrointestinal.
(25)

 

 Com relação à classe do Sangue e Sistema Hematopoiético predominou o 

consumo Antiplaquetários/Anticoagulante nos dois grupos analisados o que está de 

acordo com o uso predominantemente de Hipolipemiantes. Os anticoagulantes e 

agentes antiplaquetários são comumente prescritos com o intuito de reduzir a 

morbimortalidade cárdio e cerebrovascular. A população idosa apresenta maior risco 

de sofrer traumas como quedas da própria altura ou doenças cardiovasculares.(14) A 

aspirina e o clopidogrel são os agentes antiplaquetários mais comumente prescritos. 

Convém lembrar que a aspirina é um antiplaquetário e antitérmico e custa menos do 

que os antiplaquetários mais modernos.  O clopidogrel, uma tienopiridina, foi 

introduzido na década de 90, mostrando-se mais efetivo que a aspirina para 

prevenção secundária de eventos cardiovasculares.(118) 
 

 Em relação à classe de medicamentos que age no Sistema Respiratório, 

predominou o uso de Broncodilatador nos dois grupos, sendo mais utilizado pelo 



50 

 

grupo dos usuários do SUS. O aumento na rigidez da caixa torácica, perda de 

retração elástica dos pulmões e diminuição significativa da força dos músculos 

respiratórios levam há uma redução progressiva da função pulmonar em indivíduos 

idosos. As alterações observadas em decorrência do envelhecimento podem ser 

significativamente ampliadas em decorrência do histórico de tabagismo ou 

exposição ambiental.(119,120) Os broncodilatadores mais utilizados nesse cenário de 

atenção são os β2-agonistas, de curta ação, cujo efeito broncodilatador dura 

aproximadamente quatro a seis horas, ou de longa ação, com efeito de doze 

horas.(121) Como solução líquida, o Salbutamol é o único β2-agonista disponível na 

farmácia das unidades de saúde do município.  

 Quanto aos antitussígenos, observou-se que eles são mais utilizados pelo 

grupo dos usuários da Saúde Suplementar aos ser comparado com os usuários do 

SUS. A tosse é resultado de um estímulo ou reflexo de proteção causada quando a 

via aérea está irritada ou obstruída, com objetivo de remover secreções ou corpos 

estranhos, para que a respiração ocorra normalmente.(122,123) Já quanto ao uso de 

descongestionantes nasais, percebe-se que é uma medicação que promove um 

alivio rápido dos sintomas, o que provoca um bem estar maior. Os antitussígenos 

atuam no sistema nervoso central, suprimindo ou inibindo a tosse sendo indicados 

para tosse seca ou não produtora de muco. Na lista de medicamentos padronizados 

para fornecimento nas farmácias do município não consta nenhuma medicação 

antitussígena, fato este que pode justificar o encontro desta categoria somente nos 

Beneficiários da Saúde Suplementar.(124) A prescrição de uma medicação que não é 

disponibilizada pela rede básica diminui a probabilidade do idoso adquiri-la em 

farmácias comerciais, visto que alguns idosos são de baixa renda.  

 Quanto aos medicamentos categorizados em “Outros” predominou o uso nos 

usuários do SUS de Relaxantes Musculares (7,6%) e Fitoterápicos (33,9%) 

enquanto nos usuários da Saúde Suplementar houve o predomínio de Vitaminas e 

Suplementos Nutricionais (82,3%).  

 Os relaxantes musculares de ação central são fármacos usados como 

coadjuvantes do repouso, da fisioterapia e de outras medidas para o alívio do 

desconforto associado a condições musculoesqueléticas dolorosas agudas.(125) O 

uso de relaxantes musculares pelos idosos pode aumentar o risco para quedas e 

fraturas visto que causam tonturas e sonolência. 
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 A fitoterapia vem ganhando destaque no cenário da saúde pública no Brasil. 

Atualmente, doze espécies vegetais fazem parte da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), sendo ofertados gratuitamente pelo Sistema 

Único de Saúde. Contudo, o monitoramento da qualidade destes medicamentos é 

fundamental para a promoção do acesso seguro e proteção da saúde individual e 

coletiva.(126) No município, a alta prevalência deste grupo de medicamentos pelos 

usuários do SUS deve-se ao fato de que há uma farmácia de manipulação municipal 

e que fornece medicações fitoterápicas constantes na RENAME segundo as 

prescrições. 

 O processo de envelhecimento altera o estado nutricional do indivíduo. A 

inadequação nutricional afeta o bem-estar dos idosos, seja pelos aportes deficitários 

de calorias e nutrientes (causando a desnutrição proteico-calórica e deficiência de 

vitaminas e minerais), pelo excesso calórico (provocando obesidade) ou pela 

utilização excessiva de substâncias como o álcool.(127) As mudanças fisiológicas, 

como diminuição do metabolismo basal, alterações no funcionamento digestivo, 

redistribuição da massa corporal, alterações na percepção sensorial e diminuição da 

sensibilidade à sede também interferem no estado nutricional dos idosos, tornando 

esse grupo mais suscetível a estados de desnutrição e deficiências específicas de 

nutrientes.(128) 

 Em nosso estudo, constatamos a presença de medicamentos potencialmente 

inadequados para o uso em idosos nos seguintes grupos farmacológicos: sistema 

musculoesquelético, gastrointestinal, sistema nervoso central, endócrinos, 

antitrombóticos, antimicrobiano, anticolinérgicos, antiespasmódicos, medicação para 

dor, cardiovascular e iinsônia. A análise estatística mostrou diferença significativa 

entre as variáveis e natureza do prestador do serviço para os medicamentos do 

Sistema Músculo-Esquelético, Endócrino e Anticolinérgico enquanto MPI.  

 Pesquisa realizada com usuários idosos vinculados a um plano de saúde e que 

participavam de um programa de gerenciamento de doenças na Suíça mostrou que 

22,5% apresentavam prescrições de medicamentos inadequados, sendo, entretanto, 

essa taxa menor do que a encontrada para pacientes que não estavam vinculados a 

nenhum programa semelhante.(129)
 

 No Brasil, estudos mostram que, na cidade de Diamantina-MG, a prevalência 

de prescrições inadequadas a medicamentos pelos Critérios de Beers foi de 42,32%, 
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enquanto que no estudo SABE, realizado com idosos no município de São Paulo-

SP, a prevalência de prescrições inadequadas a medicamentos foi de 28%.(27,98)
 

 Entre os fatores que podem minimizar o uso dos MPIs estão a experiência, a 

habilidade técnica, o diálogo com os pacientes, o estímulo às revisões dos 

tratamentos e uma atitude favorável a não prescrição. A identificação, suspensão ou 

redução da dose de medicamentos inadequados deve ser prioridade na segurança 

dos pacientes.(130) 

 Em relação ao uso de MPI referentes ao Sistema Musculoesquelético houve 

predominância dos anti-inflamatórios não esteróides (76,4%) nos usuários do SUS e 

relaxantes músculo-esqueléticos (79,6%) nos da Saúde Suplementar. O número 

aumentado do uso de antiinflamatórios no SUS pode ser relacionado ao fato de que 

é a categoria medicamentosa disponibilizada nas farmácias das unidades de saúde 

do município diferentemente dos relaxantes musculares que são utilizados pelos 

usuários da saúde suplementar. Estas classes de medicamentos prescritas são de 

fácil acesso, sendo alguns de venda livre e a população mais idosa apresenta 

concomitantes doenças inflamatórias.(17) 
 

 Com relação ainda aos MPI do sistema endócrino houve predominância do uso 

de Sulfoniluréias de longa duração no SUS (45,6%). A prevalência do uso de 

Sulfoniluréias pelos usuários do SUS pode estar relacionado ao fato de que é a 

única medicação para esta categoria presente na lista de medicamentos 

padronizados do munícipio e que talvez, os prescritores do SUS não estejam 

familiarizados aos critérios dos medicamentos potencialmente inapropriados. 

 Já nos usuários da Saúde Suplementar houve o predomínio do uso de 

Estrogênio (31,2%). É classificado como MPI devido evidências de 

carcinogenicidade potencial (câncer da mama e do endométrio) e ausência de efeito 

protetor cardiovascular na mulher idosa. Sugere-se que seja avaliado o risco 

benefício do uso deste medicamento individualmente.(131)   No caso da prescrição de 

Estrogênio, a prescrição desta medicação pode estar associado ao fato de que os 

usuários da saúde suplementar tem mais acesso a especialistas e existam poucas 

opções medicamentosas no mercado que ofereçam a ação que o estriol possui. 

 Já em relação ao sistema Cardiovascular houve predomínio do Nifedipino 

61,3%, Digoxina (12,9%) e Cilostazol (9,7%) nos usuários do SUS. 

 A formulação do nifedipino de “ação rápida” é classificada como inadequada, 

pelos critérios de Beers, pelo risco potencial para hipotensão e constipação, sendo 
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as possíveis consequências do uso consideradas de alta gravidade. Embora ainda 

tenha uma alta prescrição no SUS, na revisão da RENAME, publicada em 2007, o 

nifedipino foi substituído pelo anlodipino como antagonista de canal de cálcio 

diidropiridínico, com indicação para angina de peito, espasmo coronariano e 

hipertensão arterial,(27) podendo sugerir que os prescritores não se atualizaram ou 

que a prescrição mantida do Nifedipino deve-se ao fato de que o Anlodipino ainda 

não é encontrado nas farmácias das unidades de saúde municipais, somente 

mediante compra nas drogarias comerciais. 

 A digoxina é um agente inotrópico positivo utilizado na insuficiência cardíaca, 

sendo seus efeitos tóxicos particularmente de risco para a pessoa idosa. Este 

fármaco, que tem meia-vida aumentada e excreção reduzida na pessoa idosa e é 

considerado inapropriado quando sua dose for superior a 0,125mg pelo risco de 

ocasionar intoxicação digitálica,(25,132) embora a digoxina continue a ser vista como 

benéfica em pacientes com Insuficiência Cardíaca (IC) e fibrilação atrial (FA), seu 

papel tem sido desafiador, visto que é o glicosídeo cardíaco mais prescrito, devido à 

sua farmacologia convincente, às vias alternativas de administração e à 

disponibilidade de técnicas de mensuração do nível sérico.(25) No entanto, os efeitos 

da digoxina na redução de mortalidade de pacientes com IC necessitam ser 

reavaliados em novos ensaios clínicos, até isso, deve ser utilizada com cautela nos 

idosos, sempre avaliando o risco benefício.(133) 

 Cilostazol é um antiagreganteplaquetário e antitrombótico com ação 

vasodilatadora. É excretado principalmente pelos rins, não devendo ser utilizado 

concomitantemente com cetoconazol, itraconazol, miconazol, fluconazol, 

fluvoxamina, fluoxetina, nefazodona, sertralina, omeprazol, eritromicina, diltiazem e 

quinidina ou, se for indicado, deve ser observada a redução da dosagem.(134) O 

Cilostazol não está incluído na RENAME e a literatura sugere sua substituição pelo 

AAS (Ácido Acetilsalicilico), que está contido na lista do SUS, no entanto, este 

também é categorizado como MPI sugerindo evitar seu uso em doses maiores que 

325 mg/dia.(135)
 

 A Amiodarona e Doxazosina (48,4%) foram utilizadas pelos usuários da saúde 

suplementar. A amiodarona é a medicação disponível para pacientes com 

insuficiência cardíaca congestiva.(136)  A amiodarona quando utilizada pelos idosos 

tem grande potencial de provocar reações adversas graves, no entanto, é 

considerada a mais potente droga antiarritmica por sua atuação mais abrangente 
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nos canais de sódio, potássio, cálcio e na modulação da adrenalina e seu uso está 

preconizado pelas novas diretrizes brasileiras de fibrilação atrial. Talvez a prescrição 

desta medicação ser tão prevalente se deve ao fato de que, embora seja MPI, não 

haja outra opção de prescrição em alguns casos.(136)
 

 A Doxazosina é um alfa bloqueador usado no tratamento da hipertensão 

arterial sistêmica e na hiperplasia prostática benigna, doença que comumente 

acomete o idoso. Seus principais efeitos são o relaxamento do tônus do músculo liso 

vascular (vasodilatação), o que diminui a resistência vascular periférica, levando a 

uma diminuição da pressão sanguínea e o relaxamento da bexiga e da próstata, 

facilitando a micção. Seu uso no idoso deve ser evitado pois apresenta como efeito 

colateral um alto potencial para hipotensão, boca seca e alterações urinárias.(137,138) 

No entanto, por ser um medicamento também muito utilizado e recomendado na 

hiperplasia prostática benigna, doença frequente no idoso do sexo masculino, deve 

ser utilizado com cautela, acompanhamento e monitoração apropriados. A 

prevalência do uso deste medicamento pelos usuários da saúde suplementar talvez 

pode ser relacionado ao fato do acesso facilitado a especialistas.(25)
 

 Vale ressaltar que os medicamentos dos grupos Antimicrobiano e 

Antitrombótico foram utilizados somente por usuários da Saúde Suplementar, 

enquanto os Antiespasmódicos pelos usuários do SUS. 

 Muitos dos medicamentos inapropriados para idosos constam da RENAME do 

Ministério da Saúde, com o agravante que, para determinadas classes terapêuticas, 

os únicos medicamentos padronizados são classificados como inapropriados. A 

literatura recomenda que a relação risco/benefício deve ser devidamente avaliada 

antes de qualquer prescrição aos idosos.(139,140) A difusão do conceito de uso 

inapropriado mediante educação continuada, a criação de alertas nos sistemas 

informatizados de prescrição e de dispensa e a instituição de medidas 

regulamentares restritivas em muito facilitaria a adoção dos critérios, ainda não 

conhecidos por toda a comunidade médica. Tais sugestões foram apontadas como 

indispensáveis para prevenção da prescrição de medicamentos potencialmente 

inapropriados.(139,140)  

 A periódica revisão de medicamentos utilizados por idosos deve fazer parte 

intrínseca da prática clínica. A associação desse consumo com as alterações 

relacionadas com o envelhecimento quanto à farmacocinética e à farmacodinâmica 

criam condições para o alto risco de efeitos colaterais e de interações 
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medicamentosas observado em idosos.(139) A prescrição medicamentosa sem a 

adequada avaliação e reavaliação pode trazer efeitos maléficos à saúde do idoso. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Ao comparar o perfil de utilização de medicamentos em idosos residentes no 

município analisado entre usuários do SUS (31) e usuários da Saúde Suplementar (33), 

a análise estatística demonstra que houve associação positiva para a maioria dos 

dados sociodemográficos, econômicos, de saúde, uso de medicamentos nos últimos 

15 dias e quanto às classes e subgrupos dos fármacos prescritos utilizados pelos 

idosos.  

Entre os usuários do SUS, houve predomínio de pessoas do sexo masculino, 

com idade entre 60-69 anos, analfabetas ou com ensino fundamental incompleto, 

com renda de 1 a 3 salários mínimos, residindo acompanhadas, que não praticam 

atividade física e que tinham uma autoavaliação negativa da saúde. Já os usuários 

da saúde suplementar demonstraram predomínio da faixa etária de 80 anos ou mais, 

nível de escolaridade fundamental completo ou mais, com renda maior de 3 salários 

mínimos, residindo sozinhos, realizando alguma atividade física e com autoavaliação 

de saúde positiva. Esses dados mostram diferenças expressivas em relação às 

características sociodemográficas, econômicas e de saúde ao se comparar a 

natureza do prestador de serviço. 

O consumo de medicamentos nos últimos 15 dias que antecederam a 

entrevista, esteve presente na maioria dos dois grupos analisados. Em relação à 

quantidade de medicamentos utilizados, houve predomínio de 1 a 4 tipos nos 

usuários do SUS e 5 ou mais nos usuários da Saúde Suplementar o que caracteriza 

a polifarmácia nesse grupo. Enquanto os usuários do SUS obtiveram as medicações 

com terceiros, gastando até R$100 e negando a prática da automedicação, os 

usuários da saúde suplementar obtiveram na farmácia comercial gastando R$101 ou 

mais e confirmando a prática da automedicação. Essas características apresentadas 

pelos usuários da saúde suplementar podem estar associadas ao seu maior nível de 

escolaridade e de renda. 

 Quanto a classe dos medicamentos utilizados de acordo com os sistemas, nos 

usuários do SUS predominou os que são utilizados nos tratamentos das doenças 

mais prevalentes e que constam na RENAME e consequentemente estão 

disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde. Em contrapartida, os utilizados 

pelos usuários da Saúde Suplementar são mais prescritos por especialistas, 

inclusive com um custo mais elevado. Dentre os medicamentos prescritos nesses 



57 

 

dois cenários de atenção, obsevou-se a prescrição de medicamentos inapropriados 

para idosos.  

 Quanto ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos 

independente da doença, houve associação positiva entre medicamentos do 

Sistema Músculo-Esquelético, Endócrino e Anticolinérgico, sendo que entre os 

usuários do SUS houve o maior uso de Medicamentos que atuam no sistema 

gastrointestinal (inibidor da bomba de próton) e entre os usuários da Saúde 

Suplementar houve o predomínio de medicamentos que atuam no sistema músculo 

esquelético (relaxantes musculo-esqueléticos).  

 Os resultados mostram que há diferenças entre ter plano de saúde ou não 

quanto ao perfil de utilização de medicamentos. Nesse sentido, a adoção de 

políticas de atualização para os prescritores, em relação à medicação, objetivando 

avaliar seu uso e priorizar os fármacos que forem menos prejudiciais e mais 

necessários ao idoso podem evitar danos causados pela medicalização excessiva, 

presente nessa faixa etária.  

 É preciso disponibilizar medicamentos na rede básica de saúde para que os 

usuários do SUS possam ter acesso às novas tecnologias, tanto quanto os usuários 

da Saúde Suplementar. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DOS USUÁRIOS DO SUS 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DOS USUÁRIOS DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

 

 

1- Número:  

2- Dados demográficos: 

Sexo: (1) masculino      (2) feminino 

Etnia: (1) branca     (2) preta    (3) amarela     (4) parda 

Estado civil:(1) solteiro   (2) casado   (3) viúvo    (3) desquitado   (5)   separado     (6)    

amasiado (7)    não respondeu 

Idade:______ ( em anos completos) 

Religião: (1) católica  (2) evangélica  (3) espírita   (4) budista  (5) outra 

 

3- Dados sociais 

Ocupação 

Não trabalha:   (1) aposentado pensionista  (2) desempregado  (3) dona de casa  

(4) outro. 

Trabalha : (1) autônomo (2) funcionário público  (3) militar  (4) profissional liberal (5) 

proprietário de comércio (6) proprietário de serviços  (7) trabalhador do comércio (8) 

trabalhador da indústria (9) trabalhador de serviços  

Renda familiar:                                       

Sem renda (1) até 1 SM  (2) 1 a 2 SM    (3) 2 a 3 SM  (4) 3 a 5 SM   (5) 5 a 10 SM   

(6) 10 a 20 SM  (7) >20 SM 

Quanto reais gasta com medicamentos por mês? 

(1) Menos de R$50,00     (2) R$51,00 a R$100,00   (3) R$ 101,00 a R$200,00   (4) 

R$ 201,00 a R$ 300,00     (5) R$ 301,00 a R$400,00   (6) R$ 401,00 a 500,00  (7) 

mais de R$ 500,00  

Há quanto tempo tem plano de saúde?  

( 1 ) menos de 1 ano   ( 2  ) 1-5 anos   ( 3 ) mais de cinco anos. 

Quem paga o plano de saúde? 

(1) filhos    (2) cônjuge    (3) empresa    (4) próprio entrevistado   (5) outros      

Qual a importância de ter plano de saúde? 

( 1 )  consultas     ( 2 ) internação   (3) realização de exames   (4) facilidade    para 

realizar tratamentos   (5) prevenção de doenças    (6) outros 

Você utiliza o SUS? 
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( 1 ) sim      ( 2 ) não 

Se sim, para quê? 

( 1 ) consultas     ( 2 ) internação    ( 3 ) vacinação   ( 4 ) aquisição de                                 

medicamentos       ( 5 ) outros 

 

Moradia: 

(1) sozinho ( 2) amigos  ( 3) familiares  (4) companheiro/a 

 

CLASSE SOCIAL (CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL). 

Grau de instrução (do responsável pelo domicilio) 

Analfabeto/fundamental 1 

incompleto(  ) – 0 ponto -  

Fundamental 1 

completo/Fundamental 2 

incompleto  (     )  - 1 ponto 

-  

Fundamental 2 

completo/Médio 

incompleto (   ) – 2 

pontos - 

Médio completo/ Superior 

incompleto – 4 pontos 

Superior completo (     ) – 

8 pontos - 

 

 

Utensílios domésticos 

(quantidade) 

0 1 2 3 4 

TV em cores 0 1 2 3 4 

Rádio  0 1 2 3 4 

Automóvel  0 4 7 9 9 

Empregada doméstica 0 3 4 4 4 

Banheiro  0 4 5 6 7 

Máquina de lavar roupas 0 2 2 2 2 

Vídeo cassete/DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira  0 4 4 4 4 

Freezer (Independente ou 

parte da duplex) 

0 2 2 2 2 

( 1 ) Classe A: 35 a 46 pontos /  ( 2 ) Classe B: 23 a 34 pontos / ( 3 ) Classe C: 14 a 

22 pontos / ( 4 ) Classe D: 08 a 13 pontos  /  ( 5 ) Classe D: 0 a 07 pontos. 

4- Dados de morbidade 

Nos últimos seis meses, tem ou teve, alguns dos problemas listados abaixo: 
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(1) reumatismo ou artrose; 

(2) bronquite/ gripe forte/ pneumonia 

(3) pressão alta 

(4) problemas no coração (angina/infarto) 

(5) diabetes 

(6) varizes 

(7) problema de pele (coceira, ferida). 

(8) gastrite 

(9) infecção urinária 

(10) problemas nos rins 

(11) osteoporose 

(12) câncer 

(13) sono agitado ou conturbado 

(14) outros 

 

5- Dados farmacoterápicos 

Número de consultas médicas realizadas no último ano:_____________ 

Houve alguma internação no último mês?  ( 1  ) sim      (  2) não 

Se sim, qual o motivo da internação?____________________________________. 

Como considera sua saúde:  

( 1  ) péssima (  2 ) ruim ( 3   ) regular  (  4 ) boa  ( 5  ) ótima        

Usou medicamentos nos últimos 15 dias: 

( 1 ) sim ( 2  ) não              

Quantos tipos:  

( 1 )   1-2    ( 2 )     3-4       ( 3  )5 ou +  

Onde obtêm seus medicamentos:  

( 1  ) Unidade de saúde ( 2  ) Farmácia (  3 ) com terceiros        

 

Medicamentos que faz uso atualmente:  

Medicamento Indicação  

(1) Prescrição médica 

(2) Automedicação 

Dose Via N. vezes 

por dia 
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6- Dados sobre adesão: 

 Teste de Morisky 

Você, alguma vez, esquece de tomar os seus medicamentos? ( 1 )  Sim  ( 0 )Não 

Você, às vezes, é descuidado com o uso de seus medicamentos? ( 1 ) Sim  ( 0 ) 

Não 

Quando você se sente bem, alguma vez, deixa de tomar o seu medicamento? ( 1 ) 

Sim  ( 0 ) Não 

Quando você se sente mal com o medicamento, alguma vez, deixa de tomá-lo 

( 1 )Sim  ( 0 ) Não  
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ANEXO C - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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