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RESUMO 

 

O processo de envelhecimento é acompanhado pelo surgimento de múltiplas doenças crônicas e ao 

consumo elevado de medicamentos. O uso de muitos fármacos, a prática da automedicação, a 

ocorrência de interações e redundâncias medicamentosas são frequentes e podem levar ao 

aparecimento de doenças iatrogênicas, tendo como consequência reações adversas, lesões 

temporárias, permanentes e até à morte, dependendo da gravidade desses eventos adversos. Utilizá-

los de maneira correta e adequada é essencial para garantir a qualidade de vida do idoso. O presente 

estudo teve como objetivo, avaliar o uso de medicamentos inadequados (MPI) para idosos, segundo 

Critérios de Beers, bem como determinar a ocorrência de polifarmácia e redundância farmacêutica. 

Para realização deste estudo foram entrevistados 352 idosos sistematicamente selecionados 

residentes na sede do município de Ouro Preto. O instrumento de coleta de dados foi um roteiro 

semiestruturado, que identificou dados sociodemográficos, morbidade autorreferida e uso de 

medicamentos nos 12 meses anteriores à pesquisa. Dentre os participantes, a maioria eram 

mulheres, eram casados, que não trabalhavam e que possuíam baixa renda, entretanto a maioria 

possuía casa própria. Os principais problemas de saúde referidos pelos idosos foram hipertensão, 

problemas auditivos e tontura/vertigem e constipação. Em relação ao uso de medicamentos, 33,5% 

estavam usando cinco ou mais medicamentos e 40,1% faziam uso de MPI. Conclui-se que muitos 

idosos referiram ter vários problemas de saúde, sendo a hipertensão a principal queixa, utilizar 

cinco medicamentos ou mais. Dentre os medicamentos relatados, muitos eram inadequados para os 

idosos, o que pode levar a futuras complicações clínicas e levar a necessidade crescente por serviços 

de saúde. 
 

Palavras-chave: uso racional de medicamentos, idosos, polifarmácia, medicamentos potencialmente 

inadequados, condições de saúde.  
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ABSTRACT 

 

The aging process is accompanied by the appearance of multiple chronic diseases and drug 

consumption. The use of many drugs, self-medication, the occurrence of drug interactions and 

redundancies are common and can produce iatrogenic diseases, resulting in adverse reactions, 

temporary injuries, permanent and even death, depending on its severity. Use them accurately and 

appropriately is essential to ensure the quality of life of the elderly. This research objectives to 

evaluate the use of potentially inappropriate medication use (PIM) in older adults, according to 

Beers Criteria and to determine the occurrence of polypharmacy and pharmaceutical redundancy. 

Were interviewed 352 older adults residents in Ouro Preto. The instrument for data collection was 

a semi-structured questionnaire, to identify sociodemographic data, self-reported health and drug  

use in the last year. Among the participants, most were women, were married, they did not work 

and had low income, though most had their own home. The main health problems reported by the 

elderly were hypertension, hearing problems and dizziness / vertigo and constipation. It was 

observed that 33.5% of the participants were under the use of polipharmacy and the use of PIM 

were done by 40,1% of the subjects. Considering these aspects many elderly reported having 

multiple health problems, hypertension being the main complaint, using five or more medications. 

Among the drugs reported, many were inappropriate for the elderly, which can lead to further 

medical complications and lead to increased need for health services.  

 

Key words: rational use of drugs, elderly, polypharmacy, potentially inappropriate medications, 

conditions of health.. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas está sendo observado um nítido envelhecimento populacional em todo 

o mundo, especialmente no Brasil ocorreu diminuição da taxa de fecundidade paralelamente ao 

aumento da longevidade (SIQUEIRA; BOTELHO; COELHO, 2002; MINAYO, 2012), levando a 

uma modificação demográfica significativa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é considerado idoso o indivíduo que apresenta mais de 60 anos (quando vivem em países em 

desenvolvimento) ou apresenta 65 anos ou mais em países desenvolvidos (WHO, 2005). No Brasil, 

o Ministério da Saúde por meio do Estatuto do Idoso (2003) considera idosa a pessoa que tem idade 

acima de 60 anos. 

 Segundo dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a população idosa aumentou de 9,1% em 1999 para 11,3% em 2009 e a estimativa é que atinja 20% 

da população total brasileira em 2050. Assim desde a década de 90 o país está deixando de ser 

predominantemente jovem e se tornando um país mais maduro (CHAIMOWICZ, 1997; CLOSS; 

SCHWANKE, 2012). Também se observou nesse censo que 11,2% da população do município de 

Ouro Preto/MG apresentavam 60 anos ou mais, e desses, 57,1% eram mulheres. 

A maior porcentagem de idosos no país acarretou numa revolução demográfica brasileira, 

que trouxe como consequência a mudança no padrão de atenção à saúde, determinada por uma 

crescente procura por estes serviços pela população da terceira idade. Assim sendo, os gestores 

devem atentar às necessidades dessa parcela da população e fomentar políticas públicas de saúde 

com o foco na assistência geriátrica integral para promover um envelhecimento saudável (LIMA-

COSTA; VERAS, 2003; CLOSS; SCHWANKE, 2012; MINAYO, 2012).  

Segundo Siqueira, Botelho e Coelho (2002) as doenças que acometem os idosos são, na 

maioria das vezes, crônico-degenerativas, distúrbios mentais, patologias cardiovasculares e câncer, 

cujo tratamento farmacológico envolve uma gama relativamente grande de medicamentos que 

podem ser utilizados isoladamente ou em associação. Cada um desses fármacos apresenta um perfil 

de reações adversas, aspecto que impacta de forma definitiva no prognóstico destes pacientes 

(SEBASTIÃO, 2005). 

Os termos “efeito indesejado”, “reação adversa”, “doença iatrogênica” referem-se a qualquer 

efeito prejudicial ou indesejável causado pela utilização de algum medicamento em suas doses 

normalmente usadas na terapêutica (CAPELLÁ; LAPORTE, 1989). 

Com o envelhecimento populacional, o estudo do uso de medicamentos por esta parcela da 

população é crucial, pois segundo Baldoni e colaboradores (2010) as pessoas na terceira idade 
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apresentam de duas a três vezes mais chances de apresentar reações adversas a medicamentos 

quando comparadas aos indivíduos mais jovens. 

Um estudo de coorte realizado na Inglaterra, com mais de 30.000 pessoas acima de 65 anos 

identificou 1.523 ocorrências de reações adversas causadas por medicamentos, destas 27,6% foram 

consideradas reações que poderiam ser evitadas (GURWITZ et al., 2003). Isso mostra a necessidade 

do desenvolvimento de estudos que demonstrem o perfil de utilização de medicamentos, a fim de 

evitar o uso inadequado dos fármacos e reiterar a importância da intervenção do Farmacêutico na 

farmacoterapia tendo como foco a segurança do paciente e a melhora de sua qualidade de vida 

(GURWITZ et al., 2003).   

Este trabalho visou verificar o uso de medicamentos, a prática de polifarmácia e o uso de 

medicamentos potencialmente inadequados (MPI) segundo Critérios de Beers, versão 2012 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012; FICK; SEMLA, 2012), entre as pessoas idosas não 

institucionalizadas residentes na sede do município de Ouro Preto, Minas Gerais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Transição demográfica e o envelhecimento populacional  

 

O processo de envelhecimento da população é desencadeado pelo aumento expressivo de 

pessoas acima de 60 anos quando comparado com o crescimento de outras faixas etárias da 

sociedade. Uma maior proporção de idosos leva a uma demanda crescente por serviços de saúde, e 

pela utilização de medicamentos, conduzindo a necessidade de desenvolver políticas públicas que 

visam melhorar a saúde deste contingente populacional (CLOSS; SCHWANKE, 2012). Segundo 

Minayo (2012), na década de 90, a população sexagenária aumentou 21,6% e a octogenária 47,8% 

demonstrando que o envelhecimento no Brasil está ocorrendo em processo acelerado. 

Um dos fatores que contribuem para a ampliação do número de pessoas idosas é o aumento 

da expectativa de vida no Brasil, que na década de 50 era em torno de 33,7 anos, nos anos 90 subiu 

para 50,9 (SIQUEIRA; BOTELHO; COELHO, 2002). Segundo estimativa do IBGE em 2050, esta 

será de 81,3 anos no país, e que em 2030 a esperança de vida dos mineiros chegará a 80 anos. 

Como pode ser observado na figura 1, houve uma mudança progressiva no desenho da 

pirâmide etária, com o passar dos anos, demonstrada pelo estreitamento da base onde são 

representados os indivíduos mais jovens e um alargamento do ápice onde é retratada a população 

idosa. O envelhecimento populacional pode ser decorrente de uma transição demográfica 

caracterizada pela melhoria do atendimento à saúde da população e pela diminuição da taxa de 

fecundidade e da mortalidade (WONG; CARVALHO, 2006). Outro fator que pode contribuir para 

agregar anos adicionais de vida está relacionado à melhoria das condições de saneamento básico e a 

introdução de recursos mais eficazes no combate de doenças infecciosas e crônicas por meio da 

descoberta de novos fármacos e de vacinas (CLOSS; SCHWANKE, 2012), além do 

desenvolvimento tecnológico de insumos estratégicos para a saúde que conduz um diagnóstico 

preciso, precoce e mais seguro desencadeando condutas e tratamentos mais eficazes. 

De acordo com o IBGE, a taxa de fecundidade no Brasil que era de 5,8 filhos em 1960, 

sofreu uma queda de 60% passando para 2,5 filhos em 1990. Já o censo de 2010, mostrou que essa 

taxa caiu ainda mais (1,86 filho por mulher) ficando semelhante a dos países desenvolvidos e 

abaixo da taxa de reposição populacional. Ramos, Veras e Kalache em 1987 já discutiam que esse 

declínio da taxa de fecundidade poderia ser advindo da urbanização e do processo de crise 

econômica que levou a inserção da mulher no mercado de trabalho assim como poderia ser também 
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devido à mudança de padrão sociocultural decorrente da própria migração e do maior acesso aos 

meios de comunicação. 

 

 

FIGURA 1- Pirâmide etária da população 

brasileira no período de 1950 a 2050. 

Fonte: WONG; CARVALHO, 2006. (Houve alteração 

da ilustração com a retirada das pirâmides etárias da 

América Latina e Caribe). 

 

As pirâmides demográficas apresentadas na figura 1 demonstram também o processo de 

feminização do envelhecimento, ou seja, maior proporção de mulheres do que de homens em 

grupos etários mais velhos. Apesar das mulheres possuírem a vantagem da longevidade, elas não 

têm uma posição privilegiada em termos de qualidade de vida devido a fatores como violência 

doméstica, discriminação no acesso à educação, assistência à saúde, heranças, medidas de seguro 

social e poder político, levando as idosas a passarem por dificuldades financeiras e dependência 

Aumento 

de idade 
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mais significativa quando comparadas aos homens (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO, 2002; BANDEIRA; MELO; PINHEIRO, 2010; KUCHEMANNN, 

2012). 

Pesquisas realizadas pelo IBGE indicam que as mulheres brasileiras vivem oito anos a mais 

que os homens e correspondiam a 54% da população idosa em 1991, tendo aumentado para 55,1% 

em 2001. Atualmente, a porcentagem feminina é notavelmente mais acentuada nas faixas etárias 

mais elevadas, representando 61% da população idosa acima de 80 anos (KUCHEMANNN, 2012). 

Fatores biológicos, sociais e culturais são responsáveis pela maior expectativa de vida das mulheres 

(BANDEIRA; MELO; PINHEIRO, 2010). A menor mortalidade feminina pode ser explicada pelas 

diferenças comportamentais entre os sexos, as mulheres buscam mais atendimento de saúde e estão 

menos sujeitas a acidentes de trabalho e de trânsito do que os homens, além disso, esses fumam e 

fazem uso de bebidas alcoólicas em maiores proporções quando comparado com o percentual delas 

(LIMA; BUENO, 2009). 

Segundo Veras (2007), neste processo de transição demográfica brasileira é necessário haver 

uma mudança nos paradigmas de atenção à saúde da população idosa, a fim de que esta viva esses 

anos adicionais com qualidade. Assim, é preciso desenvolver programas de prevenção de doenças e 

de promoção à saúde, pois, cresce substancialmente os gastos governamentais com tratamento 

médico e hospitalar para estes indivíduos, uma vez que a terceira idade é caracterizada por 

apresentar doenças crônicas e contínuas com exigência de cuidados permanentes e elevada 

frequência de uso de medicamentos. 

A OMS recomenda por meio do documento Envelhecimento ativo: um marco para 

elaboração de políticas (2005), que os governantes promovam um envelhecimento saudável por 

meio de políticas públicas de saúde. Essas políticas devem levar em consideração a igualdade no 

acesso ao atendimento à saúde, a promoção de ações preventivas de doenças que podem acometer 

os idosos, bem como permitir que estes fossem incorporados na sociedade participando de eventos 

sociais e culturais. 

 

2.2 Alterações fisiológicas que caracterizam o envelhecer e que influenciam na farmacoterapia 

do idoso 

 

O rápido processo de envelhecimento que está ocorrendo no Brasil e no mundo tem 

direcionado os estudos referentes à saúde pública em torno da qualidade de vida e condições de 

saúde dos idosos (NUNES et al., 2009). Desde o nascimento até a idade adulta, o ser humano passa 

por alterações fisiológicas no organismo, porém a partir dos 60 anos essas modificações são 
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erroneamente consideradas como enfermidades e patologias, todavia nos últimos anos, observou-se 

que essas mudanças representam um declínio natural durante o processo de envelhecimento 

(CHAIMOWICZ, 1997).  

Uma das principais modificações associadas com o envelhecer está relacionada com a 

mudança na composição corporal, dentre elas: a diminuição progressiva da altura corporal e da 

reserva de água total, a substituição da massa muscular por colágeno e gordura, provocando 

diminuição da força muscular devido à redução do tamanho das fibras musculares e ao aumento do 

tecido adiposo (CARRANZA; TORREJÓN, 2005; ROSSI; SADER, 2006; PULCHINELLI 

JUNIOR; CURY; GIMENES, 2012). Essas mudanças alteram o tempo de eliminação de fármacos 

do organismo (COHEN, 1996). 

O sistema cardiovascular também sofre diversas mudanças fisiológicas resultantes do 

processo do envelhecimento; essas alterações podem acontecer no coração ou nas estruturas 

vasculares como veias, artérias, arteríolas e capilares, representadas pela arteriosclerose e pela 

disfunção da bomba cardíaca (MORAIS; SANTOS; SILVA, 2008; PULCHINELLI JUNIOR; 

CURY; GIMENES, 2012). Com o envelhecimento há uma diminuição da resposta vascular ao 

reflexo barorreceptor, tornando o idoso mais suscetível a ter hipotensão, apesar de muitas das vezes 

este ser hipertenso (CARRANZA; TORREJÓN, 2005; AFFIUNE, 2006; HILMER; 

MCLACHLAN; LE COUTEUR, 2007). 

Com o passar dos anos os indivíduos longevos vão apresentando alterações estruturais que 

levam a mudanças nas respostas farmacocinéticas e farmacodinâmicas do organismo aos 

medicamentos (SIEGEL, 1982; COHEN, 1996). Dentre as modificações farmacocinéticas, a fase de 

absorção medicamentosa é a fase menos comprometida na terceira idade, uma vez que no estômago 

há um moderado aumento do tempo de esvaziamento gástrico, que pode ocasionar uma discreta 

diminuição da velocidade de absorção medicamentosa, bem como um pequeno aumento da 

biodisponibilidade do fármaco, dependendo das características físico-químicas do fármaco em 

particular (SIEGEL, 1982; CARRANZA; TORREJÓN, 2005; SERA; MCPHERSON, 2012). 

Fármacos que são classificados como ácidos fracos apresentam uma maior solubilidade com o 

aumento do pH do estômago nos idosos, por outro lado os medicamentos mais básicos terão menor 

absorção (SIEGEL, 1982). 

Em relação às alterações que ocorrem na fase da distribuição, fármacos hidrossolúveis 

devem ser administrados em doses mais baixas para alcançar os efeitos desejados, uma vez que o 

volume de distribuição nos idosos é menor, e para medicamentos lipossolúveis terão um volume de 

distribuição no tecido adiposo maior, levando a um retardo na sua eliminação (SIEGEL, 1982; 

SERA; MCPHERSON, 2012). Isso ocorre devido à variação da porcentagem de gordura no 
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organismo do idoso ser maior, quando comparada com indivíduos mais jovens (CARRANZA; 

TORREJÓN, 2005; ROSSI; SADER, 2006; PULCHINELLI JUNIOR; CURY; GIMENES, 2012). 

A fase farmacocinética mais estudada sobre o efeito do envelhecimento no indivíduo é a 

metabolização dos medicamentos, uma vez que esta ocorre no fígado. Este órgão no idoso apresenta 

modificações estruturais como redução do seu volume e do fluxo sanguíneo hepático, bem como 

alterações na função secretora como diminuição na secreção de albumina e colesterol (MORAIS; 

SANTOS; SILVA, 2008). A metabolização se divide em duas fases: Reações de fase I, reações de 

oxidação, redução e hidrólise catalisadas principalmente pelas enzimas do citocromo P-450, 

convertendo os fármacos em metabólitos mais polares e reações de fase II, que envolvem reações de 

conjugação e acetilação (SIEGEL, 1982; GONZALEZ; TUKEY, 2006). Segundo Ferriolli, 

Moriguti e Lima (2006) o processo de envelhecimento promove uma redução de cinco a 30% na 

metabolização medicamentosa nas reações de fase I.  

A função renal diminui gradativamente com o aumento da idade, devido à redução da massa 

dos rins, à diminuição da perfusão na artéria renal e à perda de néfrons funcionais. Sendo a 

eliminação dos medicamentos realizada principalmente nos rins, quando estes estão com sua função 

comprometida ocorre uma alteração significativa na farmacocinética dos fármacos, levando a uma 

redução progressiva da eliminação destes pelo organismo, sendo assim necessário realizar um ajuste 

de dose (MARQUES, 2013). Este ajuste utiliza como parâmetro a depuração de creatinina 

endógena e é realizado por meio da fórmula de Cockcroft-Gault (SIEGEL, 1982; TURNHEIM, 

2003; PULCHINELLI JUNIOR; CURY; GIMENES, 2012; SERA; MCPHERSON, 2012; 

MARQUES, 2013).  Porém, esse parâmetro não é muito confiável para a população idosa, visto que 

com o envelhecer há uma redução na massa muscular acarretando no aumento dos níveis 

plasmáticos de creatinina, assim a alteração da depuração da creatinina só ocorrerá em estado 

adiantado de comprometimento renal (MORAIS; SANTOS; SILVA, 2008). Nesses casos, a dose do 

medicamento deve ser ajustada segundo a capacidade renal particular do indivíduo, uma vez que 

pode ter um aumento significativo do tempo de meia-vida dos fármacos e consequentemente um 

acúmulo desses e de seus metabólitos no organismo, favorecendo a ocorrência de reações adversas 

(CARRANZA; TORREJÓN, 2005; SERA; MCPHERSON, 2012).  

Além das modificações farmacocinéticas que podem alterar os efeitos dos fármacos nos 

indivíduos geriátricos, também ocorrem alterações farmacodinâmicas. Essas acontecem devido à 

diminuição da ligação dos medicamentos aos seus receptores ou à diminuição das respostas 

homeostáticas, tais como controle postural, circulação ortostática, termorregulação e função 

cognitiva (TURNHEIM, 2003; TURNHEIM, 2004; MARQUES, 2013). O mecanismo de ação 

dessas mudanças farmacodinâmicas é pouco conhecido, porém é sabido que nos idosos ocorrem 
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alterações na resposta aos anticoagulantes, benzodiazepínicos e anestésicos em geral e aos 

medicamentos que agem no sistema cardiovascular (SERA; MCPHERSON, 2012). A principal 

alteração na farmacodinâmica está relacionada com a sensibilidade de fármacos que está 

relacionada com a mudança nas atividades, na quantidade e na capacidade de ligação dos receptores 

(McLEAN; LE COUTEUR, 2004).  

Por fim, para que seja realizada uma farmacoterapia racional em idosos, torna-se necessário 

que o profissional de saúde tenha uma visão abrangente do indivíduo longevo com o intuito de 

observar possíveis alterações nas respostas farmacológicas.  

 

2.3 Uso Racional de Medicamentos em geriatria  

 

O uso racional de medicamentos ocorre quando os pacientes recebem uma prescrição 

apropriada à sua condição patológica, em doses adequadas, em intervalos definidos e por um tempo 

necessário a suas características individuais. Além disso, esses devem apresentar um baixo custo 

para o indivíduo e a sociedade (BRASIL, 2001; CUNHA et al., 2012). 

O processo de envelhecimento ocorrendo de forma rápida se deve principalmente ao 

incentivo de ações voltadas à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento eficaz para eliminar ou 

controlar as doenças e levar a morte precoce (CLOSS; SCHWANKE, 2012). Assim, a longevidade 

pode ser atribuída à promoção de hábitos saudáveis, à prevenção de agravos, ao controle das 

patologias por meio essencialmente do uso de fármacos de forma racional. Os medicamentos são 

importantes ferramentas terapêuticas (KANSO et al., 2013). Porém como visto anteriormente, com 

o avançar da vida, os indivíduos passam por mudanças fisiológicas naturais do envelhecer, que os 

tornam mais vulneráveis às suas reações adversas e/ou a ineficácia (BORJA-OLIVEIRA, 2010). 

Segundo Cunha e colaboradores (2012), no Brasil, a utilização inadequada de medicamentos 

por idosos é comum, podendo ser devida à presença de várias doenças crônicas ou de doenças 

concomitantes, que poderiam ser controladas com tratamento não medicamentoso associado quando 

necessário ao medicamentoso, porém ao longo do século XX, a prescrição de preparações 

farmacêuticas tornou-se sinônimo de eficácia terapêutica o que levou a um aumento da frequência 

do uso de fármacos para tratar e/ou controlar as patologias (MEDEIROS et al., 2011). É necessário 

incorporar terapias não medicamentosas, a fim de desmistificar a questão cultural que todo 

tratamento para ser eficaz requer a utilização de um arsenal medicamentoso (CUNHA et al., 2012). 

Assim, o uso de muitos medicamentos, a prática da automedicação, a ocorrência de interações e 

redundâncias medicamentosas são frequentes e podem levar ao aparecimento de doenças 

iatrogênicas (LOYOLA FILHO et al., 2002; MOSEGUI et al., 1999).  
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A prática da polifarmácia aumentou substancialmente nos últimos anos, apesar de ser 

realizada há muito tempo. Não existe consenso em relação a sua definição (SANTOS; ALMEIDA, 

2010), embora alguns autores (DAL PIZZOL et al., 2012; SECOLI, 2010; SILVA et al., 2012) 

denominem como tal, o uso de cinco ou mais medicamentos. Secoli (2010) descreveu que a 

utilização de vários medicamentos por indivíduos longevos pode causar impactos clínicos e 

econômicos desfavoráveis, além de comprometer a segurança do paciente. O estudo de Galato, 

Silva e Tibúrcio (2010) demonstrou que o uso de cinco ou mais fármacos por indivíduos longevos 

está relacionado ao aumento das interações medicamentosas e dos riscos e gravidades das reações 

adversas, o que gera erros de medicação, redução na adesão terapêutica e elevada 

morbimortalidade. Assim, a polifarmácia também contribui para o uso inadequado de fármacos. A 

ocorrência de polifarmácia pode comprometer as condições de saúde do indivíduo, bem como a sua 

qualidade de vida, pois os idosos que tomam dois tipos de princípio ativo tem um risco de 13% de 

sofrerem interações medicamentosas, esse percentual é quatro vezes maior quando se utiliza cinco 

ou mais medicamentos (SECOLI, 2010). 

O estudo multicêntrico, com aposentados e pensionistas cadastrados no Regime Geral de 

Previdência Social/INSS/MPAS, apresentou uma prevalência de uso de medicamentos de 83,0% e 

de prática da polifarmácia de 35,4%. Quando se estratificou os participantes pela idade, foi 

observada uma porcentagem ainda maior de polifarmácia (42,7%) dentre aqueles que apresentavam 

idade de 70 anos ou mais (SILVA et al., 2012). 

A utilização de medicamentos de maneira irracional não é restrita aos indivíduos longevos, 

tendo sido demonstrada pelo estudo de Pinto, Ferré e Pinheiro (2012), no qual foi observada uma 

alta prevalência da prática de polifarmácia em todas as faixas etárias da população, dentre os idosos 

a prevalência desta prática foi de 17,1%. 

Neste contexto, Ribeiro e colaboradores (2005) conduziram um estudo, cujo objetivo era 

revisar os principais instrumentos utilizados para avaliar a farmacoterapia em idosos. Tais 

instrumentos são classificados de acordo com alguns critérios, que podem ser implícitos, explícitos 

ou a combinação deles. O emprego destes métodos na assistência a saúde pode ser crucial na 

promoção do uso racional de medicamentos. Apesar da melhor forma de avaliar a farmacoterapia 

ser pelo método implícito este é pouco utilizado, por ser altamente complexo, dependendo do 

conhecimento do profissional o qual o utiliza, assim para facilitar essa análise foram altamente 

empregados na avaliação da farmacoterapia os métodos explícitos. 

Gorzoni, Fabbri e Pires (2012) realizaram uma revisão da literatura brasileira e não 

encontraram uma lista e/ou critérios de medicamentos inadequados a idosos adaptada aos 

medicamentos autorizados pela ANVISA a serem comercializados no Brasil. Essa revisão 
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identificou no primeiro semestre de 2011 oito artigos, todos com metodologia baseada nos Critérios 

de Beers, seguindo tendência mundial. Os Critérios de Beers é um método explícito que têm como 

vantagem sua simplicidade de uso, uma vez que estão listados os medicamentos que devem ser 

evitados por idosos. 

 

2.3.1 Critérios de Beers para medicamentos inadequados para os idosos 

 

Nas últimas décadas tem aumentado a preocupação em relação à otimização da 

farmacoterapia na população geriátrica e como consequência, vêm surgindo vários estudos que 

visam observar quais os fármacos que não são apropriados para essa faixa etária. Estes foram 

definidos como medicamentos potencialmente inadequados (MPI) para o uso em idosos, ou seja, 

seu uso proporciona mais riscos do que benefícios aos indivíduos (BEERS et al., 1991; 

NÓBREGA; KARNIKOWSKI, 2005). 

Um dos métodos pioneiros para avaliar a qualidade de utilização de especialidades 

farmacêuticas em idosos foi proposto por Beers e colaboradores em 1991, tendo sido atualizado em 

1997, 2003 e em 2012 (BEERS et al., 1991; BEERS, 1997; FICK et al., 2003; AMERICAN 

GERIATRICS SOCIETY, 2012; FICK; SEMLA, 2012 ).  

Os Critérios de Beers têm sido comumente utilizados para avaliar o uso dos MPI para 

pacientes geriátricos e identificar a sua prescrição (BARRY et al., 2006; GORZONI; FABBRI; 

PIRES, 2008; HAMILTON; GALLAGHER; O’MAHONY, 2009; SAKUMA et al., 2011; 

STAFFORD; ALSWAYAN; TENNI, 2011). Este método é considerado um método explícito que 

apresenta uma lista de medicamentos que avalia a relação entre os riscos e os benefícios, e aponta 

fármacos desfavoráveis para a saúde dos idosos (RIBEIRO et al., 2005).  

Os pesquisadores primeiramente categorizaram como medicamentos inadequados em 

geriatria, aqueles que deveriam ser evitados em qualquer circunstância e aqueles que não eram 

recomendados para serem utilizados acima de certas dosagens, por período de uso e frequência de 

tratamentos inadequados. Neste primeiro momento, foram listados os medicamentos inadequados 

para pacientes institucionalizados (BEERS et al., 1991). Com as atualizações, foi estendida a lista 

de MPI para a população geriátrica em geral e além do medicamento em si, foram consideradas 

também as condições clínicas específicas dos indivíduos (BEERS, 1997; FICK et al., 2003; 

RIBEIRO et al., 2005). 

A última atualização dos Critérios de Beers foi realizada a fim de manter essa lista útil à 

assistência à saúde e assim seu uso continuar sendo relevante. Uma equipe de profissionais 

especializados em geriatria fez uma revisão sistemática com o intuito de encontrar novos estudos, 
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para atualizar e expandir a lista de MPI, em busca de melhorar a prática clínica. Esta atualização 

manteve os dois critérios empregados nas versões anteriores e incluiu um terceiro: medicamentos 

que deveriam ser usados com cautela, uma vez que eles têm um grande potencial de causar agravos 

aos idosos. Em alguns casos, estes medicamentos foram introduzidos recentemente no mercado, e 

as provas ainda não foram fundamentadas em relação ao uso destes por indivíduos na terceira idade 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012; FICK; SEMLA, 2012). 

Este método limita-se à análise do medicamento e de algumas classes terapêuticas 

específicas, não analisando o idoso integralmente. Sempre é necessário avaliar o diagnóstico do 

indivíduo e ponderar os riscos e benefícios (MEDEIROS et al., 2011). Contudo, ainda é possível 

observar uma alta porcentagem de prescrições de medicamentos inadequados como sendo 

tratamento de primeira escolha na farmacoterapia desta faixa etária, isso pode ocorrer por falta de 

alternativa medicamentosa para certos problemas de saúde prevalentes em idosos, que não 

apresenta medicamento de segunda escolha mais seguro (ANDRADE; SILVA; FREITAS, 2004; 

MORANDI et al., 2011). Assim, estes critérios são úteis como guias para a prescrição 

medicamentosa, uma vez que sinalizam para os profissionais de saúde quais são os medicamentos 

que não devem ser utilizados pelos idosos, e caso não haja um medicamento para substituí-los por 

ser a única opção terapêutica, utilizá-los com prudência (MEDEIROS et al., 2011). Isso não exclui 

de forma alguma a importância de examinar rigorosamente a saúde do idoso como um todo e fazer 

a melhor escolha farmacoterapêutica.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar o uso de medicamentos por idosos não institucionalizados residentes na sede do 

município de Ouro Preto, Minas Gerais. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Descrever as características sociodemográficas e clínicas dos idosos; 

 Descrever os medicamentos utilizados, segundo frequência e grupos anatômico e 

terapêutico; 

 Verificar a ocorrência de redundância farmacêutica; 

 Identificar a frequência de polifarmácia; 

 Identificar os medicamentos e/ou grupos farmacológicos potencialmente inadequados para 

idosos e utilizados pelos indivíduos;  

 Identificar a frequência de utilização de medicamentos potencialmente inadequados para 

este grupo etário, segundo os Critérios de Beers; 

 Verificar a existência de associação das características individuais com a prática de 

polifarmácia e com o uso de medicamento potencialmente inadequado por idosos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento seccional realizado por meio de 

entrevista com indivíduos geriátricos não institucionalizados, residentes na sede do município de 

Ouro Preto/MG e cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Este município está situado 

na Região dos Inconfidentes em Minas Gerais, com uma população estimada pelo IBGE, em 2010, 

de 70.281 habitantes.  Destes, 7.870 são indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. 

 

4.2 Aspectos éticos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número CAAE: 

01638912.9.0000.5150, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), seguindo os preceitos 

bioéticos vigentes ao período do estudo (outubro de 2012 - maio de 2013), Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil. Todos os participantes da pesquisa 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1 - TCLE).  

 

4.3 População do estudo 

 

A população do estudo foi composta por uma amostra representativa dos idosos residentes 

na sede do Município de Ouro Preto figurantes no Cadastro Familiar de 2010/2011 da Secretaria 

Municipal de Saúde de Ouro Preto (SMS-OP) (N= 4.186). Este cadastro continha tanto os 

residentes usuários, como os não usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), assim todos os idosos 

residentes nesta área tinham a mesma chance de participar da pesquisa. Para isso, o projeto foi 

apresentado à SMS-OP para a sua anuência (Anexo 2 - Carta de Anuência do SMS-OP; Anexo 3 - 

Termo de Cooperação Interinstitucional) para se ter acesso aos dados dos idosos cadastrados nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede do município. 

 

4.4 Cálculo da amostra 

 

Para o cálculo do tamanho da amostra de participantes foi utilizado o programa estatístico 

Epi Info versão 7 (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Estados Unidos) de 

domínio público. No cálculo foram considerados os seguintes parâmetros:  
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1) população de 4.186 idosos residentes na sede do município (SMS-OP); 

2) prevalência conservadora de 50%, uma vez que não existia a prevalência de polifarmácia 

e do uso de medicamentos potencialmente inadequados por idosos no município; 

3) significância α de 5% e nível de confiança de 95%. 

4) erro β de 20%; 

Assim, o tamanho de amostra calculado foi de 352 indivíduos. 

 

4.5 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos cadastrados pelas nove 

Equipes de Saúde da Família (ESF) que atendiam as 11 UBS da sede do município. 

 

4.6 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os idosos acamados e aqueles que apresentaram baixo score do teste Mini-

Exame do Estado Mental (MEEM) (BRASIL, 2006b) (Anexo 4 - Avaliação Cognitiva), aplicado 

antes de qualquer questionamento, para avaliar as condições mentais do indivíduo selecionado. O 

score baixo deste teste indica a necessidade de um responsável legal para auxiliar o idoso a 

responder a entrevista, caso o sujeito estivesse em casa sozinho, este seria excluído da pesquisa, 

cuja colaboração era agradecida.  

 

4.7 Amostragem 

 

Os idosos foram selecionados por processo de amostragem aleatória sistemática. O número 

de participantes de cada ESF foi proporcional ao número de idosos cadastrados pelas nove ESF da 

sede do município. A tabela 1 mostra o total de idosos que foram convidados em cada uma das ESF. 

As UBS da Bauxita e da Vila Aparecida eram atendidas pela mesma ESF e as de Saramenha e do 

Pocinho também constituíam apenas uma ESF. 

Os idosos cadastrados em cada ESF foram listados em ordem alfabética e em seguida 

enumerados. O primeiro idoso foi selecionado de forma aleatória, em seguida este foi utilizado 

como ponto de partida para determinar os próximos participantes de forma sistemática. Para isso, o 

intervalo entre as escolhas dos participantes foi calculado por meio da razão entre a população total 

de idosos de cada ESF e o número amostral das mesmas. O intervalo amostral neste estudo foi de 
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12 indivíduos. Assim, foi realizada uma progressão aritmética para definir o restante dos 

participantes de cada ESF.  

Os indivíduos que foram excluídos e/ou não aceitaram participar da pesquisa e/ou não foram 

encontrados em casa após três tentativas foram substituídos pelos próximos da lista de cadastro da 

ESF, para a obtenção da amostra calculada. 

 

TABELA 1- Número de idosos cadastrados por Equipe de Saúde da Família (ESF) da sede do 

município de Ouro Preto e número de idosos selecionados por amostragem. Ouro Preto, 2013. 

 ESF Total de idosos cadastrados Total de idosos selecionados 

Bauxita/Vila Aparecida 780 66 

Saramenha/Pocinho 272 23 

Antônio Dias 863 72 

Tulipas (Santa Cruz) 188 16 

Flor de Liz (Padre Faria) 378 31 

Piedade 245 21 

Morro Santana 374 31 

Morro São Sebastião 302 25 

São Cristovão 784 67 

Total 4186 352 

Fonte: Cadastro Familiar de 2010/2011 da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto. 

 

4.8 Estudo Piloto  

 

Antes de iniciar a coleta de dados da pesquisa foi realizado, em outubro de 2012, um estudo 

piloto no distrito de Cachoeira do Campo, Ouro Preto/MG, a fim de ajustar o roteiro de entrevista 

ao conhecimento e entendimento das perguntas pela população geriátrica local. O plano de 

amostragem realizado no estudo piloto contribuiu para definir os critérios de exclusão da pesquisa. 

Foram entrevistados 36 idosos no distrito, correspondendo a 10% da amostra. Nesse estudo piloto 

foi observado que alguns termos presentes no roteiro não foram entendidos pelos indivíduos, tais 

como incontinência urinária e constipação. Assim, com o objetivo de proporcionar maior 

entendimento dos participantes sobre as perguntas foram realizados alguns ajustes (termos de 

léxico). Dessa maneira, a realização deste piloto foi importante para padronizar a forma de abordar 

os participantes, aperfeiçoar o instrumento de pesquisa e treinar a pesquisadora. 
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4.9 Coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada no domicílio dos participantes, no período de dezembro de 

2012 a maio de 2013. A entrevista foi realizada somente pela pesquisadora, com a finalidade de 

manter uma homogeneidade na mesma. 

Após a seleção dos indivíduos, estes foram contactados em suas residências, foi explicado o 

projeto e foram convidados a participarem da pesquisa. Caso o idoso não pudesse participar naquele 

momento, este poderia remarcar uma data e horário apropriados. Antes da entrevista propriamente 

dita, o TCLE foi exposto aos sujeitos. Após esclarecimento, aqueles que concordavam com o estudo 

deveriam consentir formalmente a sua participação. Dessa forma, os participantes autorizavam a 

realização de entrevista e a anotação dos dados. Foi garantido aos participantes o anonimato, a 

confidencialidade dos dados e o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento, mesmo que o 

idoso tivesse dado sua anuência.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um roteiro adaptado do questionário 

utilizado por Rozenfeld (1997) (Anexo 5 - Roteiro de entrevista) que permitia identificar diferentes 

dados, dentre eles os sociodemográficos, os autorreferidos de morbidade e de fármacos.  

 

4.10 Descrição das variáveis do estudo  

 

As variáveis dependentes do estudo, relacionadas ao uso de medicamentos, foram: “prática 

de polifarmácia” e “uso de medicamentos potencialmente inadequados”. Os idosos foram 

questionados sobre quais os medicamentos foram utilizados nos 15 dias anteriores à entrevista, por 

quantos dias, quantas vezes por dia, tempo de uso e por quem foi recomendado. Para classificar os 

medicamentos relatados pelos idosos foi utilizado o Sistema ATC - Anatomical Therapeutic 

Chemical Code adotado pela OMS (NCM, 2001) como forma de agrupar os diferentes 

medicamentos utilizados pelos participantes. A primeira variável (polifarmácia) foi caracterizada 

como sendo o uso de cinco ou mais medicamentos por pelo menos oito dias nas duas últimas 

semanas (SECOLI, 2010). A outra variável dependente foi a utilização de medicamentos 

considerados inadequados conforme os Critérios de Beers - em sua última versão de 2012 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012; FICK; SEMLA, 2012), observando a posologia 

quando a impropriedade é dose dependente. Esse trabalho limitou-se apenas a utilizar a lista de MPI 

não sendo realizado um diagnóstico. As condições mórbidas que foram associadas ao uso de 

medicamentos, para classificar os MPI foram coletadas por relato dos participantes. 

As variáveis independentes da pesquisa foram (com as opções de resposta): 
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Idade: em anos completos; 

Sexo: feminino ou masculino; 

Estado civil: solteiro, casado/amasiado, viúvo, divorciado/separado; 

Escolaridade: anos completos de estudo; 

Arranjo domiciliar: reside só ou acompanhado; 

Renda familiar: autorrelato do somatório da renda de sua família em número de salários mínimos; 

Trabalha: sim ou não; 

Cor da pele autorreferida: autorrelato em relação à cor de sua pele; 

Casa própria: se possuía ou não casa própria; 

Morbidades: presença de morbidades autorreferidas; 

Atividades básicas da vida diária (ABVD): não tem nenhuma dificuldade; tem pelo menos uma 

dificuldade. Para verificar a capacidade de realizar ABVD foi utilizado o Index de Independência 

nas Atividades de Vida Diária de Katz (BRASIL, 2006b). 

Também foi observada a presença de redundância, que segundo a definição proposta por 

Gontijo e colaboradores (2012), é a utilização de mais de um medicamento de uma mesma classe 

terapêutica. Para isso considerou-se os níveis da Classificação ATC, sendo verificado o uso 

concomitante de medicamentos pelo participante no mesmo grupo terapêutico, farmacológico e 

químico. 

 

4.11 Análise de dados  

 

Foi realizada uma dupla digitação dos dados no Epi Data versão 3.1 e os erros de digitação 

identificados foram corrigidos. Em seguida foi realizada uma análise descritiva com as distribuições 

de frequências absolutas e relativas das variáveis. A fim de investigar se havia ou não diferenças 

nas condições sociodemográficas e clínicas que influenciavam na polifarmácia e no uso de 

medicamentos potencialmente inadequados aos idosos foram realizadas as análises por meio da 

regressão logística. As variáveis explicativas, que apresentaram p < 0,25 na análise bivariada, foram 

selecionadas para a análise multivariada por meio da regressão logística. Para isso foi utilizado o 

método (stepwise), em que o modelo iniciou com todas as variáveis com valor de p < 0,25 na 

análise bivariada e a cada passo foi eliminada a variável que obteve um valor de p ≥ 0,05. Para isso, 

utilizou-se o programa estatístico STATA, versão 9 (Statistics Data Analysis) para relacionar a 

variável dependente (“prática de polifarmácia” ou “uso de MPI”) com as variáveis independentes. 

As associações significativas foram consideradas quando o valor de p < 0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Perfil sociodemográfico e clínico dos idosos 

 

Foram entrevistados 352 idosos, com idade entre 60 e 99 anos, sendo que 58,2% eram 

mulheres. Dentre os participantes da pesquisa 57,4% disseram viver com seus companheiros. Dos 

idosos observados 68,7% estudaram mais de quatro anos, 67,0% eram aposentados e 14,5% deles 

trabalhavam fora. Dos 32 (9,1%) participantes que relataram não apresentar renda própria, 29 eram 

mulheres, enquanto que dos 34 (9,6%) que recebiam mais de três salários mínimos, apenas 14 eram 

mulheres. A renda familiar referida por 62,3% dos idosos foi inferior a três salários mínimos. A 

maior parte dos indivíduos morava em casa própria (91,5%), sendo que 6,0% declararam viver em 

residência herdada. Em relação à cor de pele autorreferida, 275 (78,1%) se autodeclararam 

morenos, pardos, amarelos ou negros (tabela 2). Estes dados corroboram com os resultados de Melo 

Neto (2006), que já apontava que a população de Ouro Preto apresentava alta miscigenação e que os 

idosos possuíam baixos níveis socioeconômicos.  
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TABELA 2 – Características sociodemográficas dos idosos participantes da pesquisa (n=352), 

residentes em Ouro Preto, MG, 2013. 

Variável N n  % 

Idade (anos) 352   

60-74  239 67,9 

≥ 75  113 32,1 

Sexo 352   

Feminino  205 58,2 

Masculino  147 41,8 

Estado Civil 351   

Casado/ Amasiado  202 57,4 

Viúvo  111 31,5 

Solteiro  22 6,2 

Divorciado/ Separado  16 4,6 

Escolaridade 352   

Nenhuma  40 11,4 

1-3 anos  70 19,9 

4-7 anos  135 38,3 

8 ou mais  107 30,4 

Arranjo domiciliar 352   

Mora sozinho  28 8,0 

Mora com 1 a 3 pessoas  227 64,4 

Mora com 4 pessoas ou mais   97 27,6 

Renda familiar 345   

Até 3  215 62,3 

Mais de 3  130 37,7 

Trabalha 351   

Sim  51 14,5 

Não  300 85,5 

Cor de pele autorreferida 352   

Branca  77 21,9 

Não branca  275 78,1 

Casa própria 352   

Sim  322 91,5 

Não  30 8,5 

N: número total de respostas de cada variável. 

 

No que se refere à maior proporção de idosas, essa predominância perdura desde o século 

passado no Brasil (RAMOS; VERAS; KALACHE, 1987; VERAS, 1988; BANDEIRA; MELO; 

PINHEIRO, 2010; KUCHEMANNN, 2012) e pode ser devido ao maior autocuidado em relação à 

saúde realizado por elas (PAIVA et al., 2011) e à menor propensão a riscos ambientais, de etilismo 

e ocupacionais (VERAS, 1988; SALGADO, 2002; RAMOS, 2003; GEIB, 2007; FLORES; 

BENVEGNU, 2008), características sociais que estão se modificando (LIMA; BUENO, 2009). Nos 

últimos anos, a inserção da mulher no mercado de trabalho vem aumentando, aderindo à dupla 

jornada de trabalho, de provedora e de cuidadora do ambiente doméstico (KUCHEMANN, 2012). 



20 

 

Por um lado essa autonomia financeira das mulheres parece melhorar suas condições 

socioeconômicas na velhice, por outro lado, as deixa mais propensas a riscos ambientais e 

ocupacionais, assim como os homens (KUCHEMANN, 2012). Este fato pode influenciar de forma 

negativa na longevidade feminina, devido a um aumento significativo na ocorrência de patologias 

(RAMOS, 2003), configurando mais em risco do que vantagem. Entretanto, o que se observa na 

prática, pelo menos no Brasil, é que a mulher ainda tem uma expectativa de vida (77,7 anos) 

superior à média nacional que é de 74 anos (IBGE, 2010).  

Ao se categorizar os longevos, segundo o sexo, foi observado que dentre os casados a 

proporção de homens foi de 56,9%, significativamente menor em relação à porcentagem de 

mulheres viúvas (82,9%; p<0,0005) e a de solteiras (72,7%; p=0,008). Quando se observou a 

variável: anos de estudo, foi notado que dentre aqueles que não estudaram 80,0% eram mulheres, e 

entre os que estudaram oito anos ou mais apenas 52,3% eram mulheres, esses dados mostraram uma 

proporção significativamente maior de mulheres sem estudo. Dos participantes que possuíam renda 

familiar até três salários mínimos 63,7% eram mulheres, ao passo que estas representaram apenas 

49,2% dos indivíduos que tinham renda familiar de mais de três salários mensais (p=0,008). 

Quando analisada a variável ocupação, notou-se que a proporção de homens que trabalhavam 

(64,7%) era estatisticamente maior do que aquela encontrada dentre os que não trabalhavam 

(38,0%). Em relação à moradia, dentre os longevos que tinham casa própria 56,5% eram idosas, 

frequência significativamente menor do que a encontrada dentre aquelas que não possuíam casa 

(76,0%). 

Como demonstrado na tabela 2, foi verificado que a maioria dos participantes era mulheres, 

viúvas, com baixa renda, que não estudaram e que não possuíam casa própria, sendo esses 

resultados semelhantes a outros estudos realizados em Minas Gerais com idosos não 

institucionalizados (LIMA-COSTA et al., 2000; RIBEIRO et al., 2009; CARVALHO et al., 2012).  

Quando essas características foram estratificadas por faixa etária (60 a 74 anos e 75 ou 

mais), foi observado que dentre os idosos mais velhos, houve uma proporção significativamente 

maior de viúvos (58,6%) em relação aos casados (19,3%).  Quanto à escolaridade, dentre os sujeitos 

que estudaram oito anos ou mais, 81,3% eram idosos com menos de 75 anos, frequência 

estatisticamente superior aos idosos desta faixa etária e que estudaram de um a três anos (57,1%) e 

dentre aqueles que não foram à escola (42,5%). Dentre os idosos que trabalhavam 11,8% tinham 75 

anos ou mais, estatisticamente menor do que dentre os que não trabalhavam nesta mesma idade 

(35,3%). 

As mulheres predominaram também entre os idosos que apresentam idade mais avançada 

(63,7%), sendo essa frequência semelhante à encontrada em um estudo realizado em Caeté, MG, 
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com indivíduos longevos com idade superior a 75 anos (CARAMELLI et al., 2011). Esses autores 

registraram também porcentagens menores de viúvos (50,0%) e maiores de pessoas que não 

estudaram (30,0%) quando comparadas ao presente estudo. Estes resultados endossam as discussões 

sobre a feminização do envelhecimento e da vulnerabilidade das idosas viúvas, diante da possível 

solidão durante os anos adicionais de vida (VERAS, 1988; BANDEIRA; MELO; PINHEIRO, 

2010; KUCHEMANNN, 2012). 

A maioria das queixas declarada pelos participantes da pesquisa estava relacionada a 

problemas cardiovasculares. São demonstrados na tabela 3 os problemas de saúde referidos pelos 

participantes da pesquisa.  

 

TABELA 3- Frequência das queixas de saúde referidas pelos idosos participantes da pesquisa 

(n=352), residentes em Ouro Preto, Minas Gerais, 2013.  
Problemas de saúde n % 

Hipertensão arterial 257 73,0 

Problemas Auditivos 112 31,8 

Tontura/Vertigem 106 30,1 

Constipação 102 29,0 

Incontinência Urinária 93 26,4 

Artrite 74 21,0 

Zumbido 73 20,7 

Catarata 62 17,6 

Diabetes 61 17,3 

Bico de papagaio 55 15,6 

Dores de cabeça frequentes 53 15,1 

Escoliose 50 14,2 

Hérnia de disco 32 9,1 

Gota 26 7,4 

Infarto do miocárdio 26 7,4 

Osteoporose 25 7,1 

AVC, trombose, embolia 24 6,8 

Glaucoma 20 5,7 

Anemia 17 4,83 

Angina 15 4,26 

Arritmia 13 3,69 

Cegueira em um dos olhos 9 2,56 

Paralisia permanente 8 2,27 

Deslocamento da retina 6 1,7 

Doença de Parkinson 5 1,42 

Aneurisma 4 1,14 

Desmaios repetidos 4 1,14 

AVC – Acidente Vascular Cerebral 
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O problema de saúde mais frequentemente relatado pelos participantes da pesquisa foi a 

hipertensão arterial (73,0%); dentre os indivíduos que se autodeclaram hipertensos, 10,1% referiram 

ter sofrido de infarto e 9,3% de acidente vascular cerebral (AVC) e/ou trombose e/ou embolia. 

Outro problema muito citado estava relacionado à audição: diminuição da capacidade auditiva 

mesmo sem um diagnóstico comprobatório (31,8%), e zumbido no ouvido (20,7%). Além desses, 

foram relatadas por quase um terço dessa população as seguintes queixas: “tontura/vertigem”, 

“constipação” e “incontinência urinária”. 

Alta frequência relatada de doenças crônicas, principalmente de hipertensão arterial, também 

foi encontrada na coorte de idosos não institucionalizados residentes em São Paulo (RAMOS, 

2003). Em outro estudo baseado na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, desenvolvido 

pelo IBGE com abrangência nacional, realizado em 1998 e 2003, verificou-se que 

aproximadamente 40% da população consideravam sua saúde como muito boa e boa, sendo que a 

frequência de hipertensão arterial foi de 55%, de diabetes 14% e de artrite/reumatismo de 27% 

(LIMA-COSTA; LOYOLA FILHO; MATOS, 2007). Isso sugere que a presença de morbidades não 

é um fator determinante de piora do estado de saúde dos idosos, mas num contexto de condições 

sociais e econômicas desfavoráveis pode-se ter uma piora da qualidade de vida e isso acarreta uma 

maior demanda de assistência por profissionais de saúde para tratamento de doenças e de 

deficiências (GEIB,2007). 

Ainda em relação à hipertensão arterial, o autorrelato desta doença foi mais frequente nesta 

pesquisa do que em outros estudos brasileiros (LIMA-COSTA; LOYOLA FILHO; MATOS, 2007; 

NUNES et al., 2010; CARVALHO et al., 2012). Isso pode ser devido ao fato de 80,5% dos idosos 

hipertensos participantes deste estudo se autorreferiram como sendo morenos, pardos, amarelos ou 

negros. Em pesquisa realizada com indivíduos que se autodeclararam negros foi encontrada uma 

maior frequência da hipertensão arterial, além desses apresentarem maior gravidade da doença 

(PIRES; MUSSI, 2012). Nascimento, Sardinha e Pereira (2012) relataram que indivíduos de 

descendência negra exibem uma alteração genética que influencia na captação celular e no 

transporte de sódio e cálcio, levando as células a realizarem influxo de sódio e efluxo de cálcio, 

facilitando deste modo o aparecimento da hipertensão arterial, também foi relatado por Olimpo 

(2006) que a frequência de hipertensão e complicações clínicas em órgãos alvo é mais 

preponderante em negros do que em brancos.  

A segunda queixa mais citada pelos idosos foi a presença de algum problema auditivo. Este 

foi relatado por 31,8% dos indivíduos e quando se questionou a ocorrência de zumbido, 

especificamente, 20,7% dos longevos disseram apresentar esse problema de saúde. Resultados 

semelhantes foram encontrados com sujeitos atendidos pelas equipes de Saúde da Família em 
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Goiânia (NUNES et al., 2010). Outro estudo transversal, realizado em São Paulo, com amostra de 

1.115 idosos também encontrou uma frequência de aproximadamente 30% para deficiência auditiva 

(CRUZ et al., 2012).  Além desses estudos, o de Baraldi, Almeida e Borges (2004) também 

realizado em São Paulo observou frequência de perda auditiva da população de 24% e 39%, para 

indivíduos com idade entre 65 e 74 anos e acima de 75 anos, respectivamente. A presença deste 

problema de saúde piora a qualidade de vida e pode dificultar a realização de tarefas corriqueiras do 

dia-a-dia como relacionar-se com as pessoas, fazer atividades profissionais e de lazer (MOREIRA 

et al., 2011). 

Outra queixa de saúde frequente foi a tontura, que representa uma das principais queixas da 

população geriátrica ouropretana. O estudo de coorte histórica identificou uma prevalência de 45% 

de tontura, sendo esta associada ao sexo feminino, além disso, foi observado que a tontura  aumenta 

com o envelhecer (MORAES et al., 2011). Em outras pesquisas foi encontrada frequência em torno 

de 30%, semelhante à observada nessa pesquisa (COLLEDGE et al., 1994; TINETTI; WILLIAMS; 

GILL, 2000; JONSSON et al., 2004 ). 

A constipação também foi relatada por aproximadamente 30% dos participantes desta 

pesquisa. Porém, a proporção de relatos sobre este evento foi variável entre diferentes estudos 

analisados e disponíveis na literatura.  Segundo Hsieh (2005) a ocorrência de 2 a 28% nos idosos, 

sendo que se torna mais comum em idades mais avançadas. Outro estudo realizado por Andrade e 

colaboradores (2003) observou que entre os homens esta queixa é menos frequente (26%) do que 

nas mulheres (34%).  

Ao se observar as síndromes geriátricas, uma das mais importantes e recorrentes nos 

longevos é a incontinência urinária, esta é considerada por muitos idosos como um processo natural 

intrínseco do envelhecimento. Na literatura, a frequência de relatos de incontinência varia de 8 a 

34% (REIS et al., 2003). Esta queixa afeta indiretamente a função da mobilidade dos indivíduos, 

uma vez que eles apresentam grande insegurança para sair de casa, em virtude da perda do controle 

miccional (MORAES; MARINO; SANTOS, 2010). Segundo estudo de Tamanini e colaboradores 

(2009) a incontinência urinária autorreferida foi mais prevalente em mulheres (26,2%) do que nos 

homens (11,8%). 

Diversas patologias crônicas frequentemente apresentadas pelos idosos resultam na 

manutenção de farmacoterapia para seu manejo, como discutido por Lyra Júnior e colaboradores 

(2006), o que gera uma demanda por assistência sanitária multiprofissional, onde o farmacêutico 

tem um papel importante para avaliação da racionalidade da prescrição médica em geriatria. 
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5.2 Uso de medicamentos pelos idosos 

 

Diante dos problemas de saúde relatados, o uso de medicamentos é justificado na maioria 

das vezes. Na tabela 4 estão apresentadas as classes de medicamentos utilizados pelos participantes, 

segundo sua frequência. Foi notado que os fármacos citados por mais da metade dos entrevistados 

foram: medicamentos que atuam no sistema renina angiotensina e diuréticos; ambos agindo no 

sistema cardiovascular. Das 12 classes terapêuticas mais utilizadas, cinco são classificadas no grupo 

cardiovascular, para controle da hipertensão arterial, observação coerente com o problema de saúde 

mais referido. 

Além desses, também foram muito utilizados pelos idosos os medicamentos que agem nos 

sistemas nervoso central, digestivo e metabolismo; resultados semelhantes a outros estudos 

realizados em Minas Gerais (LOYOLA FILHO; UCHÔA; LIMA-COSTA, 2006; RIBEIRO et al., 

2008). Porém, em uma pesquisa realizada por Flores e Benvegnu (2008) com uma população idosa 

não institucionalizada no município de Santa Rosa, no sul do país, foram encontradas frequências 

muito menores do que as observadas no presente estudo, para os grupos farmacológicos anti-

hipertensivos (21,3%) e diuréticos (11,4%). Tal frequência pode ser devido às doenças 

cardiovasculares serem frequentes nos indivíduos nesta faixa etária. 

Loyola Filho e colaboradores (2011) realizaram em Bambuí, uma coorte com idosos na 

faixa etária de 60 ou mais. Em 1997, esses autores observaram que as classes terapêuticas mais 

utilizadas pelos idosos com idades de 71 a 81 anos foram os diuréticos, vitaminas, medicamentos 

usados na terapêutica cardiovascular, sedativos e analgésicos, resultados semelhantes foram 

encontrados no presente estudo, porém os idosos dessa pesquisa tinham 60 anos ou mais. Depois de 

onze anos, os autores entrevistaram novamente os idosos desta coorte que tinham completado idade 

entre 71 e 81 anos observaram que tanto na primeira como na segunda entrevista, os problemas de 

saúde que levam os idosos a utilizarem medicamentos são relacionados com a terapêutica 

cardiovascular. Além disso, a presença de analgésicos em ambos os períodos de pesquisa sugerem 

que os desconfortos causados por dores agudas nos idosos os acompanham sempre. Cabe ressaltar 

que estes fármacos quando utilizados por automedicação sem a análise farmacoterapêutica global 

dos indivíduos podem levá-los a sofrerem reações adversas, devido interações medicamentosas 

(FLORES; BENVEGNU, 2008).  
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TABELA 4 – Frequência do uso de medicamentos relatados pelos idosos participantes da 

pesquisa (n=352), segundo o grupo anatômico e terapêutico da Classificação ATC, Ouro Preto, 

Minas Gerais, 2013. 
Grupo anatômico e terapêutico n % 

Sistema digestivo e Metabolismo 
  

Medicamentos utilizados na diabetes 61 17,3 

Antiácidos e medicamentos para tratamento de úlcera péptica e de flatulência 58 16,5 

Vitaminas 41 11,6 

Suplementos minerais 30 8,5 

Antidiarréicos, agentes anti-inflamatórios e anti-infecciosos intestinais 7 2,0 

Antieméticos e antinauseantes 6 1,7 

Medicamentos para disfunções gastrointestinais 5 1,4 

Laxantes 1 0,3 

Preparados antiobesidade, exceto produtos dietéticos 1 0,3 

Sistema sanguíneo e órgãos hematopoiéticos 
  

Medicamentos antitrombóticos 88 25,0 

Preparados antianêmicos 4 1,1 

Sistema Cardiovascular 
  

Medicamentos que atuam sobre o sistema renina angiotensina 187 53,1 

Diuréticos 183 52,0 

Medicamentos para dislipidemia 88 25,0 

Beta-bloqueadores 77 21,9 

Bloqueadores dos canais de cálcio 58 16,5 

Terapêutica cardíaca 17 4,8 

Anti-hipertensivos 14 4,0 

Vasoprotetores 4 1,1 

Vasodilatadores periféricos 2 0,6 

Medicamentos e produtos dermatológicos 
  

Antifúngicos para uso dermatológico 1 0,3 

Sistema genito-urinário e hormonas sexuais 
  

Hormônios sexuais e moduladores do sistema genital 7 2,0 

Medicamentos urológicos 1 0,3 

Preparados hormonais sistêmicos, exceto hormônios sexuais 
  

Terapêutica tireoidiana 30 8,5 

Corticóides para uso sistêmico 1 0,3 

Anti-infecciosos gerais para uso sistêmico 
  

Antibacterianos para uso sistêmico 8 2,3 

Vacinas 1 0,3 

Agentes antineoplásicos e imunomoduladores 
  

Terapêutica endócrina 4 1,1 

Agentes antineoplásicos 1 0,3 

Sistema músculo esquelético 
  

Anti-inflamatórios e antirreumáticos 42 11,9 

Relaxantes musculares 22 6,2 

Medicamentos para tratamentos de doenças ósseas 7 2,0 

Preparados antigotosos 4 1,1 

Sistema Nervoso 
  

Psicoanalépticos 62 17,6 

Analgésicos 43 12,2 

Antiepilépticos 31 8,8 

Psicolépticos 27 7,7 

Outros medicamentos do sistema nervoso 7 2,0 

Antiparkisonianos 6 1,7 

Anestésicos 1 0,3 

Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 
  

Antiprotozoários 1 0,3 

Sistema Respiratório 
  

Medicamentos para doenças obstrutivas das vias aéreas 10 2,8 

Anti-histamínicos para uso sistêmicos 4 1,1 

Preparados para uso nasal 3 0,9 

Preparados contra tosse e resfriados 1 0,3 

Órgãos dos sentidos 
  

Produtos oftálmicos 26 7,4 

Vários 
  

Nutrientes gerais 2 0,6 

Número de idosos que não fazem uso de medicamentos 36 10,2 

Total 352 100,0 
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Na tabela 5 está apresentado o quantitativo de medicamentos que cada participante relatou 

utilizar. Foi observado que apenas 36 (10,2%) deles afirmaram não usar nenhum tipo de 

medicamento. Porém, pode se observar que a polifarmácia foi praticada por 118 (33,5%) 

indivíduos, sendo que 17 (4,8%) deles usavam mais de 10 princípios ativos diferentes. 

 

TABELA 5 – Frequência do número de medicamentos relatados pelos idosos participantes da 

pesquisa (n=352) residentes em Ouro Preto, MG, 2013.  

Número de medicamentos n % 

0 36 10,2 

1 a 2 90 25,6 

3 a 4 108 30,7 

5 ou mais 118 33,5 

 

A análise bivariada dos fatores associados à prática de polifarmácia revelou que dentre as 

características sociodemográficas e clínicas relatadas, as que apresentaram associação significativa 

com a prática de polifarmácia foram: ter 75 anos ou mais, não ter companheiro (viúvos, solteiros, 

divorciados ou separados) e usarem medicamentos potencialmente inapropriados (MPI). Por outro 

lado, foi possível observar também que os idosos que relataram trabalhar tinham menor chance de 

realizarem a prática de polifarmácia (tabela 6). 

Para a análise multivariada dos fatores associados à prática de polifarmácia, foi utilizado o 

método estatístico regressão logística, por passos (stepwise). Nesta análise foi verificado que as 

características que apresentaram associação estatística, em um nível de significância de 5%, com 

prática de polifarmácia foram: apresentar 75 anos ou mais e relatar usar algum medicamento 

classificado como MPI (tabela 7). 

Nessa pesquisa foram encontrados que idosos com 75 anos ou mais têm uma chance de 1,99 

vezes de praticar polifarmácia do que os idosos mais novos e também que aqueles que utilizam MPI 

têm uma chance de 4,98 vezes maior de fazer uso de cinco ou mais medicamentos. 
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TABELA 6: Análise bivariada da associação entre as características sociodemográficas e clínicas e 

a prática de polifarmácia entre os idosos participantes da pesquisa (n=352), residentes em Ouro 

Preto, MG, 2013. 

Variável N 

Polifarmácia  

P 

Odds Ratio 

Intervalo de 

Confiança: 95% 
Sim Não 

n (%) n (%) 

Idade (anos)  352     

60-74  68 (28,4) 171 (71,6) 
0,003 

1 

≥ 75  50 (44,2) 63 (55,8) 1,99 (1,25 – 3,18) 

Sexo 352     

Feminino  74 (36,1) 131 (63,9) 
0,22 

1,32 (0,84 – 2,08) 

Masculino  44 (29,9) 103 (70,1) 1 

Estado Civil  351     

Casado/ amasiado   59 (29,2) 143 (70,8) 
0,04 

1 

Viúvo/Solteiro/Divorciado/Separado  59 (39,6) 90 (60,4) 1,60 (1,02 – 2,50) 

Escolaridade 352     

Nenhuma  14 (35,0) 26 (65,0) 

0,69 

1,26 (0,58 – 2,73) 

1-3 anos  27 (38,6) 43 (61,4) 1,47 (0,78 – 2,78) 

4-7 anos  45 (33,3) 90 (66,7) 1,17 (0,67 – 2,02) 

8 ou mais  32 (29,9) 75 (70,1) 1 

Arranjo domiciliar 352     

Mora sozinho  11 (39,3) 17 (60,7) 
0,50 

1 

Mora com 1 pessoa ou mais  107 (33,0) 217 (67,0) 0,76 (0,34 – 1,68) 

Renda familiar 345     

Até 3  77 (35,8) 138 (64,2) 
0,20 

1,35 (0,84 – 2,16) 

Mais do que 3  38 (29,2) 92 (70,8) 1 

Ocupação  351     

Trabalha  10 (19,6) 41 (80,4) 
0,02 

0,43 (0,21 – 0,90) 

Não trabalha  108 (36,0) 192 (64,0) 1 

Cor de pele autorreferida 352     

Branca  27 (35,0) 50 (65,0) 
0,74 

1 

Preta/ amarela/ parda/ indígena  91 (33,1) 184 (66,9) 0,91 (0,54 – 1,56) 

Casa própria 352     

Sim  106 (32,9) 216 (67,1) 
0,44 

1 

Não  12 (40,0) 18 (60,0) 1,35 (0,63 – 2,92) 

Número de doenças crônicas 352     

Nenhuma  29 (34,9) 54 (65,1) 

0,95 

1 

1 doença crônica relatada  52 (33,1) 105 (66,9) 0,92 (0,53 – 1,62) 

2 ou mais doenças crônicas  37 (33,0) 75 (67,0) 0,92 (0,50 – 1,67) 

ABVD 352     

Nenhuma dificuldade  88 (34,2) 169 (65,8) 
0,64 

1 

Pelo menos 1 dificuldade  30 (31,6) 65 (68,4) 0,89 (0,54 – 1,47) 

MPI 352     

Usa MPI  77 (54,6) 64 (45,4) < 

0,0005 

4,99 (3,10 – 8,03) 

Não usa MPI  41 (19,4) 170 (80,6) 1 

ABVD: Atividades Básicas da Vida Diária; MPI: Medicamentos Potencialmente Inadequados. 
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TABELA 7: Análise multivariada da associação entre as características sociodemográficas e 

clínicas e a prática de polifarmácia entre os idosos participantes da pesquisa (n=352), residentes em 

Ouro Preto, MG, 2013. 

Variáveis 
Polifarmácia 

OR (IC 95%) 
p 

Idade (anos)    

60-74 1 
0,007 

≥ 75 1,99 (1,20 – 3,28) 

MPI   

Não usa MPI 1 <0,0005 

Usa MPI 4,98 (3,08 – 8,06) 

MPI: Medicamentos Potencialmente Inapropriados; OR: Odds Ratio 

 

Cerca de 10% dos idosos relataram não utilizar medicamentos, notou-se que este percentual 

era aproximadamente a metade do encontrado no inquérito realizado em Carlos Barbosa/RS e o 

contrário ocorreu na frequência de polifarmácia, sendo encontrado o dobro calculado no estudo de 

Dal Pizzol e colaboradores (2012). Essa discrepância talvez seja explicada pela diferença 

metodológica da coleta de dados, que naquele inquérito abordou somente os medicamentos de uso 

contínuo e sob prescrição médica. Esta forma de analisar o uso de medicamentos pode ter 

subestimado o número de medicamentos utilizados quando comparado aos achados dessa pesquisa. 

As classes medicamentosas mais utilizadas pelos idosos gaúchos foram: 27,4% de diuréticos; 14,2% 

de antitrombóticos; 10,4% de fármacos para dislipidemia (DAL PIZZOL et al., 2012).  

Quando se comparou os resultados dessa pesquisa com os achados de SILVA e 

colaboradores (2012) o qual utilizou o mesmo perfil de questionamento desse estudo em relação ao 

uso de medicamentos pelos idosos por inquérito postal, encontrou-se uma frequência de 

polifarmácia de 35,4%, semelhante à observada em Ouro Preto (33,5%). 

Loyola Filho e colaboradores (2011) notaram diferenças no uso de medicamentos entre os 

idosos participantes do Estudo de Coorte de Bambuí com faixa etária de 71 a 81 anos. Pelo menos 

um fármaco foi utilizado por 88,8% dos idosos da coorte de 1997 e por 93,6% dos idosos da coorte 

de 2008. Foi observado que a polifarmácia foi praticada por 29,1% dos indivíduos da coorte de 

1997 e por 46,4% dos da coorte de 2008, resultado próximo ao observado em Ouro Preto, no 

presente estudo. A prática da polifarmácia pode representar indiretamente maior acesso da 

população aos serviços de saúde e facilidade de aquisição de medicamentos, mas também um risco 

aumentado dos malefícios de interações medicamentosas e eventos adversos não desejados pelos 

indivíduos.  



29 

 

A redundância farmacêutica, ou seja, o uso concomitante de fármacos de mesma classe 

terapêutica foi observado em 61 indivíduos, sendo mais frequente o uso associado de diuréticos (36) 

e o uso de antidiabéticos (10). Redundância no nível de grupo farmacológico foi observada em 68 

idosos, sendo 26 associações de antidiabéticos orais e 14 associações de colírio antiglaucoma. 

Redundância no nível de grupo químico foi no total de 20, sendo a maioria na classe dos 

antiagregantes plaquetários. 

As redundâncias farmacêuticas em nível terapêutico podem ser indicadas para pacientes 

mais complexos, que apresentam outras comorbidades e que não conseguiram controlar sua 

patologia com a monoterapia. Muitos pacientes diabéticos não alcançam os níveis de glicemia 

desejados para o controle da doença com a monoterapia, sendo associado um antidiabético oral com 

insulina (AMARAL; PERASSOLO, 2012; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2014). 

Entretanto, essa prática deve ser monitorada constantemente pelos profissionais de saúde, a fim de 

evitar que o idoso apresente hipoglicemia severa. 

Terapia combinada também é benéfica para o manejo de problemas cardiovasculares 

segundo as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010). A associação de diuréticos com IECA e 

betabloqueadores para a terapêutica de pacientes com Insuficiência Cardíaca Congestiva avançada é 

eficaz no manejo da redução da diurese (HESS, 2002). Law e colaboradores (2003) e as Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão (2010) relatam que a combinação de fármacos de diferentes classes 

terapêuticas que agem no aparelho cardiovascular promove melhor controle dos níveis pressóricos 

quando usadas doses menores do que monoterapia em altas doses. Assim, em casos de suspeita de 

reações adversas dose dependentes, o uso de terapia combinada de anti-hipertensivos pode ser 

prática interessante, que deve ser realizada de forma racional para obter relação benefício/risco 

favorável e que permita atingir as metas tensionais (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO, 2010). Outros estudos também encontraram o uso redundante de fármacos que 

agem no sistema cardiovascular (MOSEGUI et al., 1999; GONTIJO et al., 2012), no entanto, estes 

estudos não mencionaram a redundância de antiagregantes plaquetários. 

O uso redundante de antitrombóticos deve ser bem monitorado porque esse uso pode resultar 

em risco de hemorragia. Porém, em algumas circunstâncias a redundância é eficaz para prevenir 

complicações em pacientes que tiveram episódios recentes de ataque isquêmico transitório ou 

acidente vascular encefálico menor. O benefício do uso combinado da aspirina com o clopidogrel é 

superior ao uso da aspirina em monoterapia para reduzir o risco de acidente vascular cerebral nos 

primeiros 90 dias após um AVC e não aumentam o risco de hemorragia no indivíduo (WANG et 

al., 2013). A redundância do uso de cilostazol e ASS pode reduzir e/ou evitar eventos primários de 
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acidente vascular cerebral isquêmico (DIRETRIZES BRASILEIRAS DE ANTIAGREGANTES 

PLAQUETÁRIOS E ANTICOAGULANTES EM CARDIOLOGIA, 2013). 

No que tange a análise dos princípios ativos, também foi observada nessa pesquisa que 

muitos participantes relataram utilizar medicamentos que estão na lista de medicamentos 

potencialmente inapropriados segundo os Critérios de Beers.  

Os resultados a seguir estão apresentados de acordo com as listas dos Critérios de Beers: i) 

MPI independente da patologia (tabela 8); ii) MPI  dependente da patologia (tabela 9); iii) 

Medicamentos a serem usados com cautela. 

Quando se analisou a farmacoterapia dos idosos, segundo os Critérios de Beers sem 

considerar a patologia, foi observado que 124 indivíduos faziam uso de pelo menos um MPI, desses 

26 fazia uso de dois e 15 usavam três ou mais fármacos considerados inadequados aos idosos.  

Os fármacos inadequados mais relatados pelos participantes da pesquisa foram os anti-

inflamatórios não esteróidais (AINEs); relaxantes musculares; insulinas; benzodiazepínicos e 

espironolactona em uma dose superior a 25mg  ou usada de forma concomitante com AINEs, 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), bloqueadores do receptor da angiotensina 

(BRA) (tabela 8). 

Na tabela 9 estão apresentadas as frequências do número de idosos que fizeram uso de MPI, 

considerando a patologia autorreferida, sendo a maior frequência observada naqueles que tiveram 

histórico de quedas e/ou fraturas e fazem uso de medicamentos que agem no sistema nervoso 

central.  
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TABELA 8 – Frequência dos medicamentos potencialmente inapropriados utilizados pelos idosos 

participantes da pesquisa (n=352), residentes em Ouro Preto, MG, 2013, segundo os Critérios de 

Beers de acordo com o grupo farmacológico, não considerando a patologia. 

  

Grupo farmacológico Medicamentos inadequados utilizados n % 

AINEs Diclofenaco/ Meloxicam/ Ibuprofeno 32 16,6 

Agentes poupadores de potássio 
Espironolactona >25mg e/ou uso concomitante com AINEs, 

IECA, BRA. 
23 12,0 

Relaxantes musculares Carisoprodol/ Orfenadrina/ Ciclobenzaprina 22 11,4 

Insulinas Insulina NPH/ Insulina Regular 21 10,9 

Ansiolíticos (BZD) 
Diazepam/ Lorazepam/ Bromazepam/ Alprazolam/ 

Cloxazolam 
19 9,8 

Antiepilépticos (BZD) Clonazepan 17 8,8 

Antidepressivos Amitriptilina/ Imipramina 11 5,7 

Antiadrenérgicos de ação central Metildopa 10 5,2 

Antiepilépticos Fenobarbital 6 3,1 

Glicosídeos cardíacos Digoxina >0,125mg 6 3,1 

Antieméticos e antinauseantes Escopolamina 5 2,6 

Antipsicóticos Levopromazina/ Trifluoperazina/ Haloperidol/ Risperidona 5 2,6 

Progestogênios e estrogênios Estrogênios conjugados/ Estradiol e noretisterona 4 2,1 

Antiarrítmicos Amiodarona 2 1,0 

Antibacterianos Nitrofurantoína 2 1,0 

Antihistamínicos Dexclorfeniramina 2 1,0 

Antitrombóticos Dipiridamol 2 1,0 

Hipnóticos e sedativos (BZD) Midazolam 2 1,0 

Antiadrenérgicos de ação periférica Prazosina 1 0,5 

Hipnóticos e sedativos Zolpidem 1 0,5 

AINEs: Anti-inflamatórios Não Esteroidais; BZD: Benzodiazepínicos; IECA: Inibidores da Enzima Conversora de 

Angiotensina; BRA: Bloqueadores do Receptor da Angiotensina. 

Fonte: A lista dos medicamentos potencialmente inapropriados, não considerando a patologia foi baseada em 

AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012.  
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SNC – Sistema Nervoso Central. 

Fonte: A lista dos medicamentos potencialmente inapropriados, considerando a patologia e sua razão pelo uso 

inadequado foi baseada em AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012.  

 

Ao se analisar integralmente o uso de MPI, sendo considerada ou não a patologia, foi 

observado que 141 indivíduos (40,1%) faziam uso de algum fármaco considerado inapropriado para 

essa faixa etária segundo os Critérios de Beers. 

Na atualização de 2012, foi incluída como Critérios de Beers, uma lista de medicamentos 

que devem ser usados com cautela pela população geriátrica, dentre eles foram referidos pelos 

participantes da pesquisa os seguintes fármacos e/ou classes farmacológicas: antidepressivos 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina (n=30); antidepressivos mirtazapina ou venlafaxina 

(n=3); antiepiléptico carbamazepina (n=5). 

A análise bivariada dos fatores associados ao uso de MPI revelou que dentre as 

características sociodemográficas e clínicas relatadas, as que apresentaram associação significativa 

com este uso foram ter renda familiar de até três salários mínimos vigentes na época da realização 

do estudo, serem viúvos, solteiros, divorciados ou separados e fazerem uso de cinco ou mais 

medicamentos (tabela 10). 

 

TABELA 9 – Distribuição dos medicamentos potencialmente inapropriados utilizados pelos 

idosos participantes da pesquisa (n=352), residentes em Ouro Preto, MG, 2013, segundo os 

Critérios de Beers, considerando a patologia. 

Patologia Grupo farmacológico e fármacos Razões pelo uso inadequado n % 

História de 

quedas e/ou 

fraturas 

Antiepilépticos; Antipsicóticos; 

Ansiolíticos; Hipnóticos e sedativos; 

Antidepressivos. 

Capacidade de produzir ataxia, 

disfunção psicomotora, síncope; 

benzodiazepínicos de curta ação 

não são mais seguros do que os de 

longa. 

 

24 6,8% 

Constipação 

crônica 

Antieméticos e antinauseantes; Inibidores 

não seletivos de recaptação das 

monoaminas; Relaxantes musculares de 

ação central; Bloqueadores seletivos dos 

canais de cálcio com efeitos cardíacos 

diretos; Antipsicóticos. 

 

Pode piorar a prisão de ventre. 16 4,5% 

Déficit 

cognitivo 

Relaxantes musculares de ação central; 

Inibidores não seletivos de recaptação das 

monoaminas. 

 

Evitar por causa de efeitos 

adversos no Sistema Nervoso 

Central. 

4 1,1% 

Incontinência 

urinária 

Progestogênios e estrogênios em 

associação. 

Pode agravar a incontinência 

urinária. 
1 0,3% 
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TABELA 10: Análise bivariada da associação entre as características sociodemográficas e clínicas e 

o uso de Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI) entre os idosos participantes da 

pesquisa (n=352), residentes em Ouro Preto, MG, 2013. 

 

Variável N 

MPI 

p 

Odds Ratio 

Intervalo de 

Confiança: 95% 

Sim Não 

n(%) n(%) 

Idade (anos)  352     

60-74  91 (38,1) 148 (61,9) 
0,27 

1 

≥ 75  50 (44,2) 63 (55,8) 1,29 (0,82 – 2,03) 

Sexo  352     

Feminino  91 (44,4) 114 (55,6) 
0,05 

1,54 (0,99 – 2,40) 

Masculino  50 (34,0) 97 (66,0) 1 

Estado Civil  351     

Casado/ amasiado   71 (35,1) 131 (64,9) 
0,02 

1 

Viúvo/Solteiro/Divorciado/Separado  70 (47,0) 79 (53,0) 1,64 (1,07 – 2,54) 

Escolaridade 352     

Nenhuma  16 (40,0) 24 (60,0) 

0,28 

1,31 (0,62 – 2,78) 

1-3 anos  27 (38,6) 43 (61,4) 1,23 (0,66 – 2,32) 

4-7 anos  62 (45,9) 73 (54,1) 1,67 (0,99 – 2,83) 

8 ou mais  36 (33,6) 71 (66,4) 1 

Arranjo domiciliar 352     

Mora sozinho  16 (57,1) 12 (42,9) 
0,06 

1 

Mora com 1 pessoa ou mais  125 (38,6) 199 (61,4) 0,47 (0,22 – 1,03) 

Renda familiar  345     

Até 3  99 (46,0) 116 (54,0) 
0,001 

2,14 (1,34 – 3,42) 

Mais do que 3  37 (28,5) 93 (71,5) 1 

Ocupação  351     

Trabalha  17 (33,3) 34 (66,7) 
0,28 

0,70 (0,38 – 1,33) 

Não trabalha  124 (41,3) 176 (58,7) 1 

Cor de pele autorreferida 352     

Branca  30 (39,0) 47 (61,0) 
0,82 

1 

Preta/ amarela/ parda/ indígena  111 (40,4) 164 (59,6) 1,06 (0,63 – 1,78) 

Casa própria 352     

Sim  125 (38,8) 197 (61,2) 
0,12 

1 

Não  16 (53,3) 14 (46,7) 1,80 (0,84 – 3,82) 

Número de doenças crônicas 352     

Nenhuma  32 (38,6) 51 (61,4) 

0,94 

1 

1 doença crônica relatada  64 (40,8) 93 (59,2) 1,09 (0,63 – 1,89) 

2 ou mais doenças crônicas  45 (40,2) 67 (59,8) 1,07 (0,60 – 1,91) 

ABVD 352     

Nenhuma dificuldade  111 (43,2) 146 (56,8) 
0,05 

1 

Pelo menos 1 dificuldade  30 (31,6) 65 (68,4) 0,61 (0,37 – 1,00) 

Prática de polifarmácia 352     

Não  64 (27,4) 170 (72,6) 
<0,0005 

1 

Sim  77 (65,2) 41 (34,8) 4,99 (3,10 – 8,03) 
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Por meio do modelo multivariado de regressão logística, por passos (stepwise), foi possível 

verificar que o uso de medicamentos potencialmente inadequados pelos idosos está estatisticamente 

associado à renda familiar de até três salários mínimos e ao uso de cinco ou mais medicamentos 

(tabela 11).  

Nessa pesquisa foram encontrados que idosos com renda familiar de até três salários 

mínimos têm uma chance de 2,12 vezes de fazer uso de MPI do que os idosos que não utilizavam 

medicamentos inapropriados e também que aqueles que praticavam polifarmácia têm uma chance 

de 4,87 vezes maior de fazer uso de MPI. 

 

TABELA 11: Análise multivariada da associação entre as características sociodemográficas e 

clínicas e o uso de Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI) entre os idosos participantes 

da pesquisa (n=352), residentes em Ouro Preto, MG, 2013. 

Variáveis 
MPI 

OR (IC 95%) 
p 

Renda familiar    

Mais do que 3 1 
0,003 

Até 3 2,12 (1,29 – 3,50) 

Prática de polifarmácia   

Não  1 <0,0005 

Sim 4,87 (2,99 – 7,93) 

 

Nesta pesquisa, foi frequente o uso de MPI, semelhante ao encontrado em outros estudos 

(PINTO; FERRÉ; PINHEIRO, 2012; SANTOS et al., 2013; FAUSTINO; PASSARELLI; JACOB-

FILHO, 2013), o que leva ao questionamento da racionalidade da farmacoterapia adotada no 

tratamento dos indivíduos longevos. 

Os MPI mais frequentemente utilizados pelos participantes da pesquisa foram os que atuam 

no sistema nervoso central, seguidos pelos que atuam no sistema cardiovascular e no músculo 

esquelético. Segundo Obreli-Neto e Cuman (2011) os medicamentos disponibilizados pelo SUS são 

selecionados de acordo com sua eficácia e segurança, porém alguns deles apesar de serem eficazes e 

seguros para as demais faixas etárias são inapropriados para a terceira idade. Estes autores ao 

analisar a lista de medicamentos padronizados nos municípios que compõem a microrregião de 

Ourinhos, São Paulo, notaram que 19,6% a 29,6% do número total dos fármacos são inapropriados, 

possivelmente essa padronização atrelada à falta de um medicamento equivalente mais seguro para 

os idosos pode aumentar a prescrição de MPI.  
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A utilização de MPI tem sido encontrada com frequência, inclusive no âmbito hospitalar. 

Como observado em uma pesquisa desenvolvida no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de São Paulo, que avaliou um banco de dados de prescrições para idosos, onde foi 

verificado que dentre as prescrições, 26,9% correspondiam a MPI e estavam associadas ao sexo 

feminino e a polifarmácia, mostrando que o uso de MPI além de ser realizado por automedicação 

também é frequente em prescrições realizadas por geriatras (FAUSTINO; PASSARELLI; JACOB-

FILHO, 2013). 

A utilização de medicamentos inapropriados para os idosos também ocorre com frequência 

em outros países.  Regueiro e colaboradores (2011) encontraram que dentre os longevos argentinos 

estudados por eles 25,5% faziam uso de MPI, os mais frequentes foram os benzodiazepínicos e 

antiarrítmicos. Outro estudo realizado na América do Sul (HOLGUÍN-HERNÁNDEZ; OROZCO-

DÍAZ, 2010), em Bogotá, registrou que 21,5% dos indivíduos usavam medicamentos das listas de 

Beers. Estes autores observaram que o uso de MPI por idosos colombianos foi associado à prática 

de polifarmácia. O estudo realizado em Bogotá apresentou frequência menor do que as encontradas 

nessa pesquisa, isso pode estar relacionado às diferenças na legislação e comercialização de 

produtos farmacêuticos de cada país, sendo assim pode ser que algum medicamento inapropriado 

segundo os Critérios de Beers não sejam comercializados nesses países e o serem no Brasil.  

Um estudo mineiro, realizado na cidade de Diamantina, encontrou uma frequência de uso de 

MPI de 44,7%. De acordo com os resultados observados por esses autores, a maior porcentagem de 

uso foi da digoxina (PINTO; FERRÉ; PINHEIRO, 2012). Este dado difere com o encontrado neste 

estudo, sugerindo que os prescritores podem estar mais cientes do risco de toxicidade dos 

digitálicos em idosos, principalmente em pacientes com insuficiência cardíaca (AMERICAN 

GERIATRICS SOCIETY, 2012). Além disso, este medicamento apresenta baixo índice terapêutico, 

assim seu uso deve ser monitorado por que mesmo em doses baixas pode ter sua eliminação 

diminuída, devido à diminuição do clearance renal, e ser acumulado no organismo, podendo causar 

delírio nos idosos (BALDONI et al., 2010).  

Outra classe de medicamentos que age no sistema cardiovascular utilizada por idosos do 

presente estudo, que são classificados como MPI pelos Critérios de Beers é a dos antiarrítmicos. 

Estes são impróprios por serem associados a vários efeitos tóxicos, incluindo doenças da tireoide, 

doenças pulmonares e prolongamento do intervalo QT, caracterizando como doenças iatrogênicas 

que irão comprometer a condição clínica do paciente de forma crônica e contínua (STAFFORD; 

ALSWAYAN; TENNI, 2011). Também foi verificada a presença de antiadrenérgicos de ação 

central, representados pela metildopa, imprópria devido o alto risco de efeitos adversos no SNC, 
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levando a bradicardia e hipotensão ortostática, não sendo indicado como tratamento de rotina para 

hipertensão (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012). 

Além desses, a espironolactona, com dosagem acima de 25mg e/ou em uso concomitante 

com AINEs, IECA e BRA, também foi utilizada em alta frequência de forma inadequada pelos 

idosos no presente estudo, indicando a necessidade de melhor esclarecer os fatores determinantes da 

prescrição em geriatria. Assim, torna-se necessário enfatizar aos profissionais de saúde que é 

necessário analisar a farmacoterapia do idoso e verificar se a utilização desses medicamentos 

inapropriados é necessária, para garantir maior benefício do que risco aos indivíduos longevos 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012).  

Os medicamentos impróprios mais relatados pelos participantes desta pesquisa pertencem ao 

grupo anatômico dos fármacos que agem no sistema nervoso central. Destes os mais consumidos 

foram os benzodiazepínicos, amplamente prescritos para tratar a ansiedade e insônia. Porém seu uso 

com o avançar da idade pode provocar vertigem, ataxia, comprometimento da função motora, 

dentre outros efeitos (REZENDE; GAEDE-CARRILLO; SEBASTIÃO, 2012). Isso pode ser devido 

à diminuição da depuração desses fármacos, aliado ao possível acúmulo do mesmo no organismo 

por seu caráter lipossolúvel (BALDONI et al., 2010; TURNHEIM, 2003; NOIA et al., 2012). 

Assim, sua metabolização mais lenta pode levar a ocorrência de delírios e o risco de quedas e 

fraturas nos idosos (REZENDE; GAEDE-CARRILLO; SEBASTIÃO, 2012). 

Outro medicamento que age no sistema nervoso central e foi utilizado por idosos, embora 

em baixa frequência, foi o fenobarbital, que provoca dependência física, tolerância e risco de 

overdose em baixas dosagens (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012).  

Em relação aos antidepressivos tricíclicos, foi observado o uso de amitriptilina e 

imipramina, classificados como fármacos não seguros para os idosos, devido a sua alta capacidade 

de causar efeitos anticolinérgicos e sedativos, podendo levar a hipotensão ortostática (STAFFORD; 

ALSWAYAN; TENNI, 2011). 

Além desses fármacos também foi notado o uso de antipsicóticos, não apropriados para essa 

faixa etária por aumentarem o risco de acidente vascular cerebral nos indivíduos com idade mais 

avançada e até de mortalidade em pessoas com demência (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 

2012).    

Além dos MPI descritos acima, foi bastante citado pelos participantes desta pesquisa o uso 

de AINEs considerados inapropriados por aumentarem o risco de hemorragia gastrointestinal e de 

úlcera péptica em longevos que usam anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários (BALDONI et 

al., 2010) e também levarem a uma redução da taxa de filtração glomerular (LUCCHETTI et al., 

2011). Úlcera gastrointestinal, hemorragia grave ou perfuração causada por AINEs ocorrem em 
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cerca de 1% dos pacientes tratados por três a seis meses, e em cerca de 2-4% dos pacientes tratados 

durante um ano (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012). Além desses, com o possível 

propósito de diminuir os desconfortos de dores crônicas normalmente presentes em indivíduos na 

terceira idade (FLORES; BENVEGNU, 2008), também foi relatado o uso de carisoprodol, 

orfenadrina e ciclobenzaprina, presentes principalmente em associações de doses fixas. Esse 

consumo elevado pode ser devido ao fato destes medicamentos serem de venda livre (BORTOLON 

et al., 2008). Os relaxantes musculares são inapropriados em função do provável aparecimento dos 

seguintes efeitos adversos: anticolinérgicos, sedação e risco de fratura (AMERICAN GERIATRICS 

SOCIETY, 2012). 

Também foi relatado o uso de insulina NPH para controle do diabetes, cuja utilização deve 

ser realizada com cautela, uma vez que está associada a um maior risco de hipoglicemia nessa 

parcela da população, tendo como consequência fadiga, tremores, tontura, batedeira, suores, pele 

fria, pálida e úmida, turvação da vista, que podem ser observados isoladamente ou em grupo 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012). 

A classe terapêutica utilizada especificamente por idosas foram os progestogênios e 

estrogênios, este uso apesar de ser considerado inadequado pelos Critérios de Beers é polêmico. 

Segundo os Critérios de Beers esse uso deve ser evitado por haver evidências de potencial 

carcinogênico (mama e endométrio), perda do efeito cardioprotetor e proteção cognitiva em idosos 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2012). Entretanto, segundo Pardini (2014) a associação de 

câncer de mama com uso de estrogênio é controverso, porém é fato que este uso leva ao aumento da 

porcentagem de densidade mamária, já em relação ao endométrio, a terapia hormonal pode levar a 

hiperplasia endometrial. Além disso, também pode ocorrer perda do efeito cardioprotetor. Segundo 

Pardini (2014) a terapia de reposição hormonal pode ser utilizada por mulheres hipertensas, sendo 

contraindicado em mulheres com histórico de AVC, infarto do miocárdio e embolia pulmonar.   

Também é relatado que o uso de estrógeno pode levar a proteção cognitiva em idosas, diminuindo o 

risco de ocorrência de Alzheimer, porém essa terapia não é indicada como tratamento de prevenção 

primária e secundária de demência (PARDINI, 2014).  

Esse trabalho teve como limitação a utilização do instrumento de análise ser os Critérios de 

Beers versão 2012, por ser uma versão muito recente. Não foram encontrados estudos que 

utilizaram esta lista atualizada. Assim, a comparação da prevalência do uso de MPI pode estar 

subestimada ou superestimada em relação aos estudos encontrados na literatura. Além disso, o uso 

destes critérios também limitou o estudo por este ter sido desenvolvido nos Estados Unidos. Alguns 

medicamentos listados não são comercializados no Brasil, enquanto outros do mesmo grupo 

químico da classificação ATC não estão presentes na lista por não serem permitidos naquele país. 
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Porém, mesmo com essa limitação esta lista explícita de medicamentos impróprios é largamente 

utilizada em pesquisas brasileiras. 

Sendo os estudos sobre o uso racional de medicamentos muito amplos e realizados 

rotineiramente com diferentes tipos de população, houve uma dificuldade em encontrar estudos com 

populações semelhantes a essa, ou seja, participantes de ambos os sexos, que vivem na comunidade 

com idade acima de 60 anos, não hospitalizados. 

Por outro lado, muitos medicamentos relatados serem utilizados pelos idosos, foram obtidos 

sob prescrição médica, sendo alguns, também obrigatória à retenção de receita. Isso demonstra que 

há a necessidade de intervenções educativas destinadas aos prescritores, com o intuito de divulgar 

informações sobre a impropriedade de medicamentos ou classes farmacológicas para esta faixa 

etária da população, visando melhorar a farmacoterapia na geriatria. Concomitantemente a isso, 

muitos fármacos listados nos Critérios de Beers estão presentes na lista da Relação Nacional de 

Medicamentos, sendo pertinente criar uma lista específica para idosos vislumbrando as alternativas 

terapêuticas para os medicamentos inadequados. 

Diante dos resultados encontrados, observa-se a necessidade de melhorar a farmacoterapia 

geriátrica, para proporcionar a estes indivíduos uma melhor qualidade de vida. Assim, é de suma 

importância a informação objetiva e imparcial sobre questões relacionadas aos medicamentos 

impróprios para idosos, objetivando uma melhor qualidade no atendimento ao paciente geriátrico.  
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6. CONCLUSÕES 

 

A maioria dos idosos era do sexo feminino, casados, não trabalhavam, possuíam baixa 

renda, entretanto tinham casa própria. A frequência de comorbidades referida pelos idosos foi 

elevada, sendo a hipertensão a principal delas. A maioria relatou fazer uso de medicamentos, sendo 

que a prática de polifarmácia e de redundância farmacêutica foi observada com frequência. Os 

idosos acima de 75 anos e que faziam uso de MPI foram os que apresentaram maior chance de 

praticar polifarmácia. Muitos idosos usavam medicamentos inadequados a sua faixa etária e os que 

apresentaram maior chance de fazerem esse uso foram aqueles que utilizavam cinco ou mais 

medicamentos e que possuíam renda familiar de até três salários mínimos. A avaliação da 

farmacoterapia do idoso, levando em consideração a relação benefício/risco do uso de 

medicamentos inapropriados, possibilita um melhor planejamento do esquema terapêutico do idoso 

pelo prescritor.  
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ANEXO 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Prezado (a) senhor(a), 

 

A pesquisa que o/a senhor(a) está sendo convidado(a) a participar tem como objetivos analisar a 

situação de saúde e uso de medicamentos de pessoas que tem mais de 60 anos de idade. A realização deste 

trabalho é muito importante para melhorar os conhecimentos dos profissionais de saúde sobre a situação de saúde 

dos pacientes idosos. 

O seu nome foi sorteado entre as pessoas cadastradas em sua Unidade Básica de Saúde (UBS) para 

participar desta pesquisa. Para isso o/a senhor(a) deverá responder a algumas perguntas como sobre uso de 

medicamentos, suas doenças, acontecimento de quedas, situações em que estas quedas ocorreram. Também serão 

realizados: um teste de avaliação visual, um de equilíbrio, um sobre sua capacidade de deslocamento e outro sobre 

sua capacidade de realizar as tarefas do dia-a-dia e será medida a pressão arterial por meio de um aparelho 

automático. Todos por perguntas. Nenhum destes testes envolve riscos a sua saúde, nem serão feitos exames 

laboratoriais com o/a senhor/a. 

Os riscos e desconfortos relacionados com a sua participação neste estudo serão mínimos, que podem 

ser a perda de alguns minutos de seu dia e um pequeno cansaço ao responder às perguntas da pesquisa. Nenhuma 

resposta ou resultado destes testes provocarão danos ou prejuízos à sua saúde. Caso se sinta envergonhado com 

qualquer pergunta ou teste, poderá não responder. O único teste que pode causar algum incômodo  é o de 

equilíbrio (sentir tonteira). Mas se isto ocorrer, o/a senhor/a será prontamente atendido na unidade de saúde.  

Com exceção da farmacêutica deste estudo, em nenhum momento, as pessoas que estarão trabalhando 

com seu material saberão que ele é seu, garantindo o sigilo de seus dados. Sua participação ou não neste estudo 

não influenciará de nenhuma forma o tipo e a qualidade do atendimento médico que você está ou poderá está 

recebendo no futuro nesta ou em qualquer unidade de saúde. Você poderá solicitar aos pesquisadores o seu 

desligamento do estudo a qualquer momento. 

Para participar desta pesquisa o/a senhor(a) não terá gastos, despesas e nem terá nenhuma recompensa 

financeira. 

Com sua participação neste estudo você estará realizando uma série de testes e consulta farmacêutica 

que poderão identificar alterações que, tratadas, irão diminuir a chance de você desenvolver algumas 

doenças. Ou seja, o benefício desta pesquisa para o/a senhor(a) é que além de ser avaliado/a por um 

profissional farmacêutico e receber informações sobre seus medicamentos e sobre alguma doença, caso seja 

identificado algum problema em sua saúde, o/a senhor(a) será encaminhado para tratamento e 

acompanhamento pela equipe de saúde do Estratégia de Saúde da Família ou de especialista da UBS. 

 Para a realização do trabalho preciso que no ato da entrevista o/a senhor(a) traga as embalagens de 

todos os medicamentos (medicamentos com receita, medicamentos sem receita, medicamentos de uso tópico na 

pele, nariz, olhos dentre outros) que esteja utilizando, bulas e também as receitas médicas. Preciso das 

embalagens, bulas de todos os remédios, mesmo os que o sr. (a) saiba de cabeça. 

A sua participação no estudo é voluntária, sendo de extrema importância para a pesquisa. Espero que 

você participe e informo que o tempo de duração será cerca de 50 minutos. Esta entrevista será gravada. 

O material contendo os dados da pesquisa será arquivado, no Laboratório de Assistência e Atenção 

Farmacêutica, sob responsabilidade da Profª Dra Elza C. O. Sebastião, por um período de 5 anos após o final da 

pesquisa, o qual, findo este prazo, será incinerado. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, o/a senhor(a) poderá entrar em contato com a pesquisadora 

Cristiane de Paula Rezende - Farmacêutica CRF 28192 - por telefone (31) 9785-1747, e-mail: 

cris7paula@gmail.com, na UBS na qual o Sr. é cadastrado ou contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFOP (Morro do Cruzeiro, Fone:3559-1368; email: cep@propp.ufop.br).  

Muito obrigada! 

Atenciosamente, 

 

Cristiane de Paula Rezende 

Vanja Maria Veloso 

Elza C. Oliveira Sebastião 

Pesquisadoras da Escola de Farmácia-UFOP 

mailto:cris7paula@gmail.com
mailto:cep@propp.ufop.br
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PROJETO: Estudo farmacoepidemiológico de doenças iatrogênicas em idosos residentes em 

Ouro Preto 

Pesquisadoras: Cristiane de Paula Rezende, Profª Dra Vanja Maria Veloso e Profª Dra Elza Conceição de 

Oliveira Sebastião. 

DEFAR/EFar/UFOP. Rua Costa Sena 171, Centro, Ouro Preto, Minas Gerais. CEP: 35400-000, Telefone: 

(31) 3559-1649. 

 

A pesquisa que o(a) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar tem a intenção de avaliar sintomas que 

possam aparecer após tomar alguns medicamentos. Esta informação será levada aos profissionais de saúde 

permitindo uma escolha adequada dos medicamentos a serem usados e uma orientação sobre o uso destes. 

O(a) Sr(a) deverá responder a um questionário, a teste e será medida a pressão arterial por meio de um 

aparelho automático, se o(a) Sr(a) puder e quiser participar da pesquisa. Caso seja verificado algum sintoma 

grave devido ao uso dos medicamentos que o(a) Sr(a) estiver tomando, o(a) Sr(a) será encaminhado ao 

médico para que lhe examine. 

Ao participar desta pesquisa o Sr(a) estará permitindo que os pesquisadores utilizem alguns dados anotados 

em seu prontuário médico, caso seja necessário. 

Em nenhum momento deste estudo, as pessoas que trabalharão com o material onde constam as respostas 

fornecidas pelo Sr(a) saberão a quem ele pertence, sendo preservada sua identidade. 

A participação do Sr(a) nesta pesquisa não modificará o tipo e a qualidade do atendimento médico que o(a) 

Sr(a) está recebendo ou poderá receber no futuro. 

Se o(a) Sr(a) não quiser ou não puder mais participar da pesquisa, poderá pedir aos pesquisadores o seu 

desligamento do estudo a qualquer momento. 

Informamos também que o(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa para participar da pesquisa. 

Se estiver de acordo em participar do estudo, assine logo abaixo, na linha pontilhada. 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido e ter entendido o que me foi explicado, aceito participar da 

pesquisa. 

 

Ouro Preto, _____ de ______________ de 201_. 

 

Assinatura do paciente (ou a rogo) 
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ANEXO 2 - Carta de Anuência do Secretário Municipal de Saúde – Ouro Preto 
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ANEXO 3 - Termo de Cooperação Interinstitucional 
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ANEXO 4 – Avaliação Cognitiva 
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ANEXO 5 – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Questionário de Rozenfeld (1997) adaptado 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Escola de Farmácia 

 

1 IDENTIFICAÇÃO 

Número de identificação do participante:________ 

Nome do participante:________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

Sexo: (  ) 1 – Masculino; (  ) 2 – Feminino. 

Data da entrevista: ___/___/201__. 

ESF que o participante está cadastrado: __________________________________ 

 

2 MEDICAMENTOS  

(quero saber quais são os medicamentos utilizados pelo (a) senhor (a) nas duas últimas semanas, nos últimos 15 dias, 

para isso preciso que o(a) senhor(a) traga para mim as embalagens dos medicamentos). 

a) Identificação do 

medicamento 

Nome completo 

Forma farmacêutica 

Concentração dos 

princípios ativos (mg) 

b) Quantos dias 

(d) usou nas 

últimas duas 

semanas? 

01) 2d ou menos; 

02) entre 3 e 7d; 

03) entre 8 e 14d 

04) todos os dias 

99) não sabe/ não 

se aplica. 

c) Quantas vezes por 

dia, em média, ele 

foi tomado? 

01) uma vez; 

02) duas vezes; 

03) três vezes; 

04) acima de três; 

99) não sabe/ não se 

aplica. 

d) Há quantos meses 

(m) o(a)  Sr.(a) usa? 

01) 1m ou menos; 

02) entre 1 e 3m; 

03) 4 e 6m; 

04) entre 7 e 12m; 

05) mais de 12 m; 

99) não sabe/ não se 

aplica. 

e)Foi recomendado 

ou receitado?  

01) na rádio/TV 

02) na farmácia 

03) por seu médico 

04) por outro médico 

10) outro 

99) não sabe/ não se 

aplica. 

1 -     

2 -     

3 -     

4 -     

5 -     

6 -      

7 -     

 

 

3 CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Com relação a sua saúde o (a) Sr(a) apresentou ou tratou algum problema nos últimos 12 meses?  

1 _______________________________________________________ 

2_______________________________________________________ 

3_______________________________________________________ 
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4_______________________________________________________ 

5_______________________________________________________ 

6_______________________________________________________ 

7_______________________________________________________ 

4 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

Qual a data de nascimento? ____/____/_____ 

Qual a sua situação conjugal? 

(  ) 01 solteiro; (  ) 02 casado/amasiado; (  ) 03 viúvo; (  ) 04 divorciado/separado; (  ) 99 NS/NR. 

Quantos anos que o (a) Sr (a) estudou?          _______ anos de estudo; (  ) 99 NS/NR. 

Como o (a) Sr (a) define sua ocupação principal ou seu trabalho nos últimos 12 meses? 

(  ) trabalha; (  ) não trabalha. 

Quantas pessoas vivem com o (a) Sr (a) na mesma casa? 

(  ) nenhuma; (  ) entre uma e três pessoas; (  ) acima de quatro pessoas. 

Por favor, agora eu gostaria de saber o total mensal dos rendimentos das pessoas que vivem na mesma 

casa que o (a) Sr (a). Não preciso saber o valor exato; só preciso saber o valor aproximado de renda 

mensal recebida regularmente pelas pessoas. 

(  ) renda de até três salários mínimos; (  ) mais de três salários mínimos. 

Eu gostaria de saber se o (a) Sr (a) possui casa própria? (  ) Sim; (  ) Não. 

O (a) Sr.(a) considera a sua cor da pele como: ____________________; (  ) 99 NS/NR. 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA, KATZ 

 



56 

 

 
 

 

  


