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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Os medicamentos e o SUS 

 

A terapia medicamentosa é a mais comumente adotada no combate às doenças e 

seus sintomas. A disponibilidade dos medicamentos para a prevenção e tratamento fez 

destes, o suporte principal da prática médica. Os medicamentos ganharam, nos países 

ocidentais, um lugar proeminente seja entre profissionais de saúde ou junto ao público 

leigo. Como conseqüência desta credibilidade, criou-se na população uma falsa 

expectativa cultural e social de que há uma pílula (milagrosa) para cada doença. A 

prescrição de medicamentos tornou-se o produto final ou o ato final de uma consulta 

bem sucedida, ou seja, o símbolo da habilidade profissional do prescritor e de sua 

atenção para com o paciente (LEFÈVRE, 1991). Os medicamentos se apresentavam, 

desta forma, seguros, sem riscos para a saúde do paciente, que esperavam e teriam 

direito a uma terapia segura. O papel dos medicamentos foi crescendo, chegando ao 

ponto de constituírem um dos principais recursos para mitigar os padecimentos aos 

quais o indivíduo está sujeito (BÉRIA et al., 1993). O uso tão disseminado dos 

medicamentos pela sociedade os tornou responsáveis por um impacto substancial na 

economia mundial.  

Durante as duas últimas décadas os recursos financeiros alocados à saúde 

cresceram substancialmente na maioria dos países. Nos Estados Unidos dobrou no 

período de 1970 a 1997 e os gastos alcançaram a cifra de 1 trilhão de dólares.  Os gastos 

com prescrição medicamentosa totalizaram 62 bilhões de dólares em 1996, o que 

representou 6% do gasto total com saúde (MERCK, 1995), estimando o aviamento de 

um total de 1,5 bilhões de receitas/ ano, ou seja, 6 prescrições/ano/pessoa com um 
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dispêndio de US$160.00 per capita. A indústria farmacêutica passou a ter um papel 

significante no sistema de saúde e na economia mundial (MANASSE, 1989). 

A prescrição, às vezes excessiva, aliada ao hábito de consumo de medicamentos 

indicados por outros, que não só os profissionais habilitados a prescrever, possibilita o 

desenvolvimento de doenças iatrogênicas, resistência bacteriana e ocorrência de reações 

adversas. Estudos de padrões de uso de medicamentos têm mostrado que mesmo as 

crianças estão sujeitas a um consumo abusivo, sendo os médicos responsáveis pelas 

indicações (BÉRIA et al., 1993; HAAK, 1989; FEGADOLLI et al.,1999).  

A indústria farmacêutica instalada no Brasil cresceu 304% na década de 80 

(LAPORTE et al., 1989). Dados da Febrafarma  (2004) mostraram que o Brasil possui 

um total de 551 laboratórios farmacêuticos, e ocupa a 11a  posição no ranking do 

mercado farmacêutico mundial (varejo farmacêutico), com 1,498 bilhão de unidades 

(caixas) vendidas em 2003. O setor farmacêutico teve faturamento em torno de US$ 

5,56 bilhões em 2003.  

Até o início dos anos 30 era muito difícil perceber grandes diferenças 

qualitativas na produção  de medicamentos no Brasil em relação a outros países do 

mundo. A maior parte dos processos industriais desse setor estava limitado à 

manipulação de substâncias naturais, de origem animal ou vegetal, preparados em 

pequenos laboratórios, em farmácias ou boticas. A partir  da década de 30 , em virtude 

de maciços investimentos em pesquisa por parte das empresas americanas e européias, 

começou a se esboçar uma marcante diferença qualitativa entre a indústria de 

medicamentos nacional e no exterior. Nesse período, os medicamentos consumidos no 

Brasil provinham de um grande número de pequenos e médios laboratórios nacionais, 

poucos estrangeiros e das importações (GIOVANNI, 1980). 
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A interrupção dos fluxos de importação para o Brasil e a possibilidade de 

produção, em escala industrial, de antibióticos e sínteses medicamentosas que 

ocorreram nos anos da Segunda Guerra Mundial alterou este panorama, já que esses 

anos foram extremamente favoráveis à indústria brasileira, bem como à indústria 

farmacêutica de um modo geral. Mas, os fluxos de importação não foram totalmente 

interrompidos. Muitos dos ingredientes químicos necessários à indústria farmacêutica 

brasileira foram fornecidos, durante este período, pelas fábricas norte-americanas de 

matérias-primas, assim como aparelhos e máquinas, e algumas companhias estrangeiras 

passaram também a operar na produção. A partir dos anos 50, os setores mais 

sofisticados tecnologicamente da produção de medicamentos passam a ser ocupados por 

companhias estrangeiras que ingressam no país (GIOVANNI, 1980). 

Com a industrialização dos processos de produção dos medicamentos, os 

laboratórios magistrais das farmácias comunitárias ou institucionais, até então, local da 

atividade primordial do farmacêutico, definida pela sociedade e pelo âmbito profissional 

tornaram-se obsoletos, transformando o papel deste profissional de saúde. Criou-se a 

concepção errônea de que a presença do farmacêutico no ato de dispensar os 

medicamentos era desnecessária, uma vez que o medicamento vem pronto da indústria: 

bastaria entregá-lo ao usuário mediante autorização escrita dos prescritores, quando 

necessário. A industrialização “deu garantias” de que a produção ocorria sem problemas 

e o paciente recebia sua “pílula milagrosa” pronta para uso, sem a necessidade de 

qualquer orientação. Neste contexto, foram ignoradas as orientações ao uso correto, 

alertas ao uso indiscriminado, às interações medicamentosas e alimentares, os possíveis 

efeitos colaterais, reações adversas e contra-indicações (UETA et al., 1999). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS,1985), uso racional de 

medicamentos é a utilização da terapia medicamentosa somente quando necessária para 
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manter ou restaurar a saúde do indivíduo, empregando-se medicamentos seguros e 

eficazes na dose certa, na hora certa, pelo tempo necessário, a custo efetivo. A OMS 

reconhece mundialmente que o uso de medicamentos ocorre de forma irracional, seja 

por excesso, por falta, por uso desnecessário ou inadequado. 

Os dados da OMS são alarmantes nos países em desenvolvimento:  

- parcela substancial da população mundial não tem acesso aos medicamentos 

essenciais; 

-     somente metade da população sabe utilizar os medicamentos corretamente; 

- 10 a 20% de medicamentos amostrados falham nos testes de controle de 

qualidade em países em desenvolvimento;  

- 75% dos antibióticos são erroneamente prescritos, mesmo em hospitais 

escolas; 

- em virtude de insuficiência de recursos financeiros, quando usa antibióticos, 

esta população compra somente parte do que é necessário. 

Segundo Acurcio (2003), a partir da implantação do SUS, foi possível verificar 

avanços na área dos medicamentos e da assistência farmacêutica. A existência de 

grande parte da população sem acesso a qualquer tipo de atenção, inclusive 

farmacêutica, a existência de doenças típicas de países desenvolvidos e daquelas 

próprias de países em desenvolvimento, o envelhecimento da população e o aumento da 

demanda por medicamentos foram alguns fatores que indicaram a necessidade urgente 

do setor saúde de uma política voltada para os medicamentos. Diante disso, foi 

elaborada a Política Nacional de Medicamentos (Portaria no 3916/GM) que foi aprovada 

em 30/10/1998. 
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O propósito da Política Nacional de Medicamentos (PNM) é garantir a 

necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 

racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais. 

A PNM estabelece como principais diretrizes: a adoção da Relação Nacional de 

Medicamentos (RENAME), que é referência e serve de base para orientar as listas de 

medicamentos essenciais no âmbito estadual e municipal que será definida segundo a 

situação epidemiológica dos níveis locais e regionais; a reorientação da assistência 

farmacêutica, que engloba as atividades de seleção, programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização (administração e uso) 

de medicamentos. A assistência farmacêutica será reorientada de modo que sejam 

incluídas neste campo de assistência todas as atividades relacionadas à promoção do 

acesso da população aos medicamentos essenciais; e a promoção do uso racional de 

medicamentos, com a adoção dos medicamentos genéricos, estabelecidos pela Lei no  

9787 de 10/02/1999. 

 

1.2 Atenção Farmacêutica 

 

A atenção farmacêutica é um exercício em que o profissional farmacêutico 

assume a responsabilidade sobre o paciente em relação aos medicamentos, e com ele 

sela um compromisso mútuo (CIPOLLE et al.,1998). 

O farmacêutico pode e deve contribuir ativamente na promoção do uso racional 

de medicamentos, cabendo a ele assumir seu papel nas equipes de saúde como 

orientador e interventor nas questões relativas à farmacoterapia. Questionar a prescrição 

irracional por meio de evidências científicas bem fundamentadas, intervir na 

automedicação como educador no processo de saúde, auxiliar o usuário na aquisição do 
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medicamento mais indicado, orientar grupos específicos da população que necessitam 

de cuidados especiais, no sentido de permitir maior adesão ao tratamento e redução de 

reações adversas e incidentes com medicamentos, intervir mais ativamente na utilização 

de medicamentos no serviço público, buscando racionalização do uso, redução de 

custos, prevenção de efeitos indesejáveis e melhor aplicação dos recursos podem ser 

resumidamente colocados como papel do farmacêutico na promoção do uso racional do 

medicamento. 

Em países desenvolvidos, onde também se disseminaram práticas de uso 

irracional e de automedicação, a atividade profissional do farmacêutico evoluiu de 

forma a ser ele o responsável pela tecnologia do uso dos medicamentos, ou seja, o 

profissional responsável pelo uso e orientação sobre os medicamentos voltada para o 

paciente. Criou-se, na última década, o conceito de “pharmaceutical care”, ou seja, 

atenção farmacêutica. Fornecer atenção farmacêutica tem sido reconhecido como o 

elemento essencial da prática de saúde e da prática farmacêutica, focalizando as 

atividades do farmacêutico no aprimoramento dos cuidados ao paciente e assegurando 

os resultados pretendidos de uma terapia medicamentosa: os medicamentos corretos, na 

dose certa, na hora certa a custo efetivo. Este tipo de cuidado se voltou às necessidades 

específicas do paciente, no que se refere aos medicamentos. Estabeleceu-se a presença 

indispensável do farmacêutico não somente no ato de dispensar os medicamentos 

(farmacêutico na farmácia), mas o profissional dos medicamentos, integrante da equipe 

de saúde responsável pela saúde da população (UETA et al.,1999). Esta prática 

profissional pretende satisfazer a necessidade do sistema de saúde, em que há a presença 

de vários prescritores de medicações para um mesmo paciente, a explosão de produtos 

farmacêuticos e informação farmacológica existentes atualmente no mercado, a maior 

complexidade do tratamento farmacológico, o elevado grau de morbidade e mortalidade 
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relacionadas com os medicamentos e o alto custo humano e econômico dos problemas 

por isso causados (CIPOLLE et al.,1998 ). 

 As atividades de atenção farmacêutica junto ao paciente, à população ou 

comunidade são escassas, em geral, ausentes em nosso meio, e desconhecidas da 

população, dos profissionais de saúde e do pessoal de apoio.  

 A reforma sanitária trouxe uma hierarquização de serviços que inclui a atenção 

primária, que se caracteriza por uma assistência de “primeira linha”, centrada na pessoa 

e por ter um âmbito global, ao invés de se limitar aos episódios de enfermidades. A 

atenção primária tem uma função de integração, e equilibra as múltiplas exigências 

apresentadas pelo paciente, utilizando a informação obtida por várias fontes e 

desenvolvendo uma estratégia para ajudar cada indivíduo com o máximo grau de 

eficiência possível. A atenção farmacêutica, no âmbito da  atenção primária de saúde se 

caracteriza por desempenhar um papel importante no alívio da dor e  sofrimento. A 

farmácia, como profissão está repleta de “experts em medicamentos”, que devem ser 

aproveitados de maneira mais útil do que com a simples dispensação, distribuição e 

outras tarefas habitualmente realizadas. Para exercer a atenção farmacêutica é 

necessária uma capacidade de resposta e sensibilidade aos males alheios, assim como 

um compromisso fundamental com a ética da assistência. 

 Assim, a atenção farmacêutica configura-se como um componente essencial da 

assistência farmacêutica, coerente com o novo modelo assistencial e com o princípio da 

integralidade da atenção, definida como um conjunto articulado e contínuo de ações e 

serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em 

todos os níveis de complexidade do sistema. Pode contribuir decisivamente para a 

compreensão e para a adesão do usuário ao tratamento, aumentando sua efetividade, 

bem como para incrementar a racionalidade no uso dos medicamentos (ACURCIO, 
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2003). A integralidade implica que as unidades de atenção primária devem fazer 

arranjos para que o paciente receba todos os tipos de serviços de atenção à saúde, 

mesmo que alguns não possam ser oferecidos eficientemente dentro delas 

(STARFIELD, 2002).  

 

1.3 O Programa Saúde da Família  

 

Nas últimas décadas, o Brasil tem conquistado importantes avanços na área da 

saúde. O processo de construção do SUS (Sistema Único de Saúde), regulamentado pela 

Constituição Federal de 1988 e pelas Leis Complementares, vem, paulatinamente, 

ocorrendo sobre os pilares da universalização, da integralidade, da descentralização e da 

participação popular (SILVESTRE e COSTA NETO, 2003). 

O modelo assistencial vigente no país é fortemente caracterizado pela medicina 

voltada para uma abordagem biológica e intra-hospitalar, associada a uma utilização 

irracional dos recursos tecnológicos disponíveis, apresentando baixas cobertura e 

resolutibilidade. Assim, gera insatisfação por parte dos gestores do sistema, dos 

profissionais da saúde e da população usuária do serviço. O grande desafio para o 

sistema consiste em traduzir os avanços obtidos no campo legal em mudanças efetivas e 

resolutivas da prática da atenção à saúde da população (SILVESTRE e COSTA NETO, 

2003). 

Com o objetivo de reorganizar o modelo tradicional através da atenção básica à 

saúde, o Ministério da Saúde introduziu o Programa de Saúde da Família (PSF). 

O PSF foi criado em 1994 e as bases do programa destacam que ao contrário do 

modelo tradicional, centrado na doença e no hospital, este deve priorizar as ações de 

proteção e promoção à saúde dos indivíduos sadios ou doentes em todas as faixas etárias 
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e ambos os sexos, família e comunidade caracterizando-se por um atendimento 

ambulatorial contínuo e integral, baseado numa forte relação entre os componentes da 

equipe de saúde e o paciente (FRASER,1992).  

Quanto às bases do PSF, identifica-se um modelo voltado para a prevenção de 

doenças e promoção da saúde, além do atendimento domiciliar, com os seguintes 

aspectos: área de abrangência com adstrição da clientela (800 a 1000 famílias por 

equipe); equipe multiprofissional; ações preventivas e de promoção à saúde a partir de 

prioridades epidemiológicas à área adstrita, ênfase nas ações programáticas, visando 

reduzir a demanda sobre centros de saúde e hospitais; participação comunitária e 

controle social, centrado nos Conselhos Municipais de Saúde. 

A Gerência Técnica de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde aponta 

três estratégias para interação entre as ações básicas de saúde, comandadas pelas 

estratégias do Programa de Saúde da Família (PSF) e Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) e as de assistência farmacêutica, considerando a relevância que vem assumindo o 

PSF e dos ACS na implantação do modelo assistencial preconizado pelo SUS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

A primeira estratégia envolve a capacitação dos ACS, que como membros da 

comunidade assistida e tendo acesso aos domicílios dos usuários podem ser 

fundamentais na promoção do uso correto de medicamentos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). 

A segunda estratégia relaciona-se ao processo estruturante da Assistência 

Farmacêutica frente ao novo modelo de atenção à saúde, sendo necessário contar com 

profissionais farmacêuticos capacitados para o gerenciamento dessa assistência. O PSF 

constitui estratégia de reorganização da atenção básica, mas a resolutividade de suas 
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ações deve ser complementada por outros profissionais e serviços de apoio diagnóstico 

e terapêutico que compõem o sistema de saúde (ACURCIO, 2003). 

A terceira estratégia enfoca a prescrição de medicamentos no âmbito do SUS, 

entendida como uma das principais causas que colaboram para a inadequada utilização 

dos medicamentos, em especial na rede pública de saúde, quando as prescrições não 

utilizam o nome genérico dos medicamentos ou não consideram os medicamentos 

padronizados no nível local. É necessária a conscientização dos profissionais 

prescritores no sentido reverter essa situação, desestimular a medicalização e combater a 

desintegração existente na relação entre médico e pacientes, na busca de melhor 

qualidade e adequação da atenção à saúde (ACURCIO, 2003). 

O ensino de medicina ambulatorial, com ênfase em atenção primária, ainda é 

campo pouco explorado pelas escolas médicas. Campos (1998) realizou estudo sobre 

educação médica, Hospitais Universitários (HU) e SUS, a fim de verificar em que 

modalidades de serviços de saúde ocorreria a formação dos alunos de medicina no 

Brasil. Concluiu que, há uma inadequação do atual modelo de ensino e treinamento 

clínico, quando se pretende desenvolver no acadêmico de medicina capacidade de 

resolver problemas de saúde dentro de uma clínica ampliada, envolvendo saber e 

prática, sob os aspectos biológicos, subjetivos e sociais.  

O ensino na área de saúde é centrado nas especialidades e dentro dos HU, assim, 

fragmenta-se o saber para todos os profissionais de saúde (DUNCAN et al., 1996). 

Decorrente do citado, boa parte da atenção primária é feita por especialistas que 

deveriam ser referência em hospitais universitários e outros serviços especializados. 

Quando assumem o trabalho nas Unidades Básicas de Saúde sentem-se desmotivados e 

deslocados (FEUERWERKE, 1999).  
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O Programa de Saúde da Família (PSF) apresenta-se como uma possibilidade de 

reestruturação do ensino médico e da atenção primária, já que esta é o nível do sistema 

de saúde que fornece o acesso ao sistema para todas as novas necessidades e problemas; 

oferece atenção sobre a pessoa no decorrer do tempo. Este tipo de atenção tem uma 

abordagem  que forma a base e determina o trabalho de todos os outros níveis do 

sistema de saúde. Ela aborda os problemas mais comuns da comunidade, oferecendo 

serviços de prevenção, cura e reabilitação para maximizar a saúde e o bem-estar. A 

atenção primária integra a atenção no caso de haver mais de um problema  de saúde e 

lida com o contexto no qual a doença existe e influencia  a resposta das pessoas a seus 

problemas de saúde. É a atenção que organiza e racionaliza o uso de todos os recursos, 

básicos e especializados, direcionados para a promoção, manutenção e melhora da 

saúde.  (STARFIELD, 2002).  

 

1.3.1 O PSF no município de Ribeirão Preto 

 

A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), por meio de 

convênio com a Secretaria Municipal da Saúde é colaboradora no Distrito do Centro de 

Saúde Escola do Sumarezinho. Essas atividades iniciaram-se há 5 anos, tendo sido 

incluídas no processo de reestruturação do ensino médico.  

Em torno de 90% da carga horária ministrada aos alunos de Medicina é feita 

dentro dos “muros” da Universidade (laboratórios e hospital escola). São dados 

constantes da literatura (MACHADO et al., 1996) que, em cada mil pessoas, uma chega 

ao hospital escola, com isto, o ensino fica centrado em “casos raros”, comprometendo a 

formação geral, que é o objetivo terminal do curso médico. Os órgãos colegiados da 
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FMRP-USP decidiram aumentar as atividades “extra-muros” através do Estágio 

Integrado e Programa Saúde de Família tendo como base o Centro Saúde Escola (CSE).  

Deste modo, pretende-se diversificar os cenários de ensino e aprendizagem, e 

também ampliar a gênese de conhecimentos, através da pesquisa em atenção primária à 

saúde. Ir aos serviços de saúde localizados na comunidade, diagnosticar, estudar e dar 

resolutividade aos problemas detectados pela equipe, ou identificados pela comunidade 

é muito diferente dos atendimentos ambulatoriais especializados do Hospital das 

Clínicas.  

A FMRP em parceria com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) e 

o manifesto interesse das outras Unidades do campus de Ribeirão Preto, graduandos de 

todas as áreas de saúde estão tendo oportunidade de aprender a trabalhar em equipe, 

com abordagem multiprofissional. 

 

1.3.2 O Centro de Saúde Escola 

  

Na tentativa de compatibilizar as necessidades advindas do crescimento do 

município com a melhora do acesso da população aos serviços de saúde, organizou-se a 

assistência tomando-se por base cinco regiões geograficamente distintas, denominadas 

Distritos de Saúde. Estes estão localizados nas Regiões: Norte- Distrito do Simioni, Sul- 

Distrito de Vila Virgínia, Leste- Distrito de Castelo Branco, Oeste- Distrito de 

Sumarezinho e Região Central- Distrito Central. 

Os Distritos de Saúde são regiões com áreas e populações definidas a partir de 

aspectos geográficos, econômicos e sociais, que agrupam várias Unidades de Saúde e 

outros equipamentos sociais. A distribuição das Unidades em Distritos visa oferecer aos 

munícipes um atendimento básico e de pronto atendimento em urgência próximo à sua 
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residência e tornar mais acessível o atendimento de algumas especialidades encontradas 

nas UBDS. 

Cada Distrito de Saúde conta com uma Unidade Básica e Distrital de Saúde 

(UBDS), que além do atendimento básico para sua área de abrangência, será a 

referência de algumas especialidades para todo o distrito. Além disto, cada Distrito é 

composto por várias Unidades Básicas de Saúde (UBS), que têm como finalidade 

prestar atendimento básico nas áreas médicas, odontológicas, de enfermagem e 

farmacêuticas para a população de sua área de abrangência. 

Todas as Unidades de Saúde contam com a retaguarda de laboratório clínico, 

ultrassonografia, radiologia simples e eletrocardiografia. Nas distritais e ambulatórios 

de especialidades também são realizados exames mais sofisticados através dos serviços 

contratados e ou conveniados. 

No caso dos NSF da FMRP, a unidade distrital de referência é o Centro de 

Saúde Escola “Joel Domingos Machado”- Sumarezinho, que está localizado na Rua 

Cuiabá, 601 e funciona diariamente durante 24 horas. 

Oferece atendimento de emergência a crianças e adultos. Atendimento básico 

(segunda-feira à sexta-feira das 7h às 17h), nas áreas de clínica médica, pediatria, 

ginecologia e obstetrícia, enfermagem, odontologia, teste do pezinho, vacinação. Atende 

também às especialidades: cardiologia, saúde ocupacional, dermatologia, 

eletrocardiograma, fonoaudiologia, infectologia, oftalmologia, programa de hanseníase, 

psicologia, radiologia, serviço social. 

Esta unidade é referência para quatro Núcleos de Saúde da Família, 

estabelecidos dentro da área de abrangência e que realizam o acompanhamento das 

famílias cadastradas; fazem o atendimento básico (clínica médica, pediatria e 
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ginecologia) e desenvolvem trabalhos em grupo com a comunidade. Os endereços dos 

núcleos são: 

- Núcleo de Saúde da Família I 

R. São Salvador, 1293 

- Núcleo da Saúde da Família III 

Travessa Nossa Senhora da Penha, 55 

- Núcleo de Saúde da Família IV 

R. Salto Grande, 20 

- Núcleo de Saúde da Família V 

R. Martim Afonso de Souza, 858 

 O Núcleo de Saúde da Família II não faz parte desta área de abrangência, e se 

localiza na R. Gonçalves Dias, 790. 

 A área de abrangência desta UBDS inicia na R. Paraná com R. Rio Grande do 

Sul, por esta até a Av. Paranapanema seguindo por esta até a R. Carlos de Campos, 

segue pela Av. Luigi Rosiello, até a R. Lucien Lison, seguindo pela Av. Bandeirantes e 

por esta até o anel Viário Norte, por este até a junção com a projeção da R. Paraná e por 

esta até o ponto inicial. 

 Os bairros que fazem parte da área de abrangência do CSE são: Sumarezinho, 

Alto do Ipiranga, Vila Maria Luiza, Vila Amélia, Jardim Kennedy, Vila Japoritinga, 

Cidade Universitária, parte da Vila Monte Alegre, Campus Universitário da USP, 

Jardim Emir Garcia, Jardim Mário Paiva Arantes, Jardim Paiva I e Jardim Dr. Paulo 

Gomes Romeo (Mapa na página 16). 
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Mapa do município de Ribeirão Preto: 
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2. O USO DE MEDICAMENTOS POR IDOSOS 

 

 Como mostra Chaimowicz (1997), a população brasileira vem envelhecendo de 

forma rápida desde o início da década de 60. O aumento da população idosa vem sendo 

associado com a transição demográfica e a melhoria nas condições de vida; essas 

transições afetaram significativamente e de forma direta a estrutura etária da população. 

Passados anos, a sociedade se depara com um tipo de demanda por serviços médicos e 

sociais antes característica de países industrializados. O Estado não foi capaz de aplicar 

estratégias para a efetiva prevenção e tratamento das doenças crônico-degenerativas e 

suas complicações. Uma das características marcantes da população que envelhece no 

Brasil é a pobreza. Aposentadorias e pensões são a principal fonte de renda da 

população idosa. Em um contexto de importantes desigualdades sociais, idosos não 

encontram amparo adequado no sistema público de saúde e previdência, acumulam 

seqüelas daquelas doenças, desenvolvem incapacidades, perdendo autonomia e 

qualidade de vida.  

  Segundo Teixeira e Lefèvre (2001), a tendência é o aumento do número 

absoluto de idosos com doenças crônicas não infecciosas. É estimado que 23% da 

população brasileira consuma 60% da produção nacional de medicamentos e que, 64,5 

milhões de pessoas em condições de pobreza não têm como custear suas necessidades 

básicas e não têm acesso aos medicamentos, a não ser os da rede pública.  Os pacientes 

idosos são os principais consumidores e maiores beneficiários da terapia medicamentosa 

moderna. Mais de 80% tomam pelo menos um medicamento diariamente. 

 Estudos brasileiros têm demonstrado que, entre idosos, a maioria (mais de 85%) 

apresenta pelo menos uma enfermidade crônica e cerca de 15% têm pelo menos cinco 

dessas doenças, como a hipertensão e a diabetes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 
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 Segundo Rozenfeld (2003), o uso dos medicamentos varia conforme a idade, o 

sexo, as condições de saúde e outros fatores da natureza social, econômica ou 

demográfica, podendo-se afirmar que, mais do que em qualquer outro grupo etário, os 

medicamentos são indicados para os idosos sem haver clara correspondência entre a 

doença e a ação farmacológica. 

  Para atender às necessidades desse grupo populacional, é importante uma 

adequação na política social, adoção de medidas urgentes, estudos profundos para 

atender às suas principais necessidades voltadas à saúde, pois é maior o número de 

consultas médicas, assim como internações hospitalares e o tempo de permanência nos 

hospitais, já que o envelhecimento aumenta a morbidade e co-morbidade. No 

envelhecimento, também o consumo de medicamentos apresenta significativo aumento 

e, como conseqüência, aumentam os efeitos indesejados e os problemas negativos 

relacionados ao uso de medicamentos (SIMÕES e FALVO, 2000). 

Estudos populacionais a respeito do consumo de medicamentos no Brasil têm 

demonstrado que há um uso crescente com a idade, tanto em pequenos povoados do 

interior (HAAK,1989), como também em grandes centros urbanos (BARROS, 1983; 

FRANCO et al., 1986/1987). Veras (1994) verificou que, no Rio de Janeiro, 80,19% dos 

idosos do município usam medicamentos prescritos regularmente, sendo que este uso é 

maior entre as mulheres e após os 70 anos de idade. Aproximadamente 30% consomem 

medicamentos sem prescrição, sem diferenças entre os gêneros, sendo a maioria dos 

consumidores mais jovem, entre 60 e 69 anos. 

Há evidências de que com o aumento da idade são comuns os erros de auto-

administração dos medicamentos, causados pelas alterações de memória, visão e 

destreza manual, somando-se a isso a difícil compreensão das informações contidas nas 
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embalagens e das fornecidas pelos profissionais prescritores e dispensadores, em razão, 

principalmente, do curto período de atendimento (TEIXEIRA, 1997). 

Segundo Silvestre e Costa Neto (2003), cabe ao profissional de saúde do PSF, a 

atenção ao perfil populacional em sua área de abrangência, com o aumento progressivo 

da população idosa, a quem é requerida uma atenção especial e uma ativa participação 

na melhoria de sua qualidade de vida, tratando-a, como preconiza a estratégia em 

destaque, com medidas de proteção específica, de identificação precoce de seus agravos 

mais freqüentes, como também com medidas de reabilitação voltadas a evitar a sua 

separação do convívio familiar. Ainda segundo os autores: “visualizar e defender como 

fundamental a presença da pessoa idosa na família e na sociedade de forma alegre, 

participativa e construtiva é uma das importantes missões daqueles que abraçaram a 

proposta da atenção básica resolutiva, integral e humanizada. Não devem aceitar 

apenas a longevidade do ser humano como a principal conquista da humanidade 

contemporânea, mas que esse ser humano tenha garantida uma vida com qualidade, 

felicidade e ativa participação em seu meio. As ‘coisas da idade’ não devem ser vistas 

como uma determinação, mas, sim, como possibilidade.” (p. 844). 

Tendo em vista importância da prescrição adequada, e o entendimento das 

informações sobre os medicamentos pelos pacientes, resolvemos estudar em nosso 

meio, algumas características dessa prescrição e o uso de medicamentos pelos idosos. 

 A atividade farmacêutica junto a equipes de saúde do PSF pode contribuir para 

o aprimoramento do uso de medicamentos e a implementação de programas de uso 

racional de medicamentos. Para que esta atividade possa ser viabilizada torna-se 

necessário obter informações a respeito do uso de medicamentos junto aos locais que 

prescrevem, dispensam medicamentos e da população que faz uso dos medicamentos. 

Inúmeros estudos sobre o uso de medicamentos têm sido realizados em diferentes 
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locais. Tognoni e Laporte (1989); Arnau e Laporte (1989) e a OMS recomendam a 

realização destes estudos quando se pretende desenvolver atividades de educação da 

população sobre o uso racional de medicamentos. 

O CSE/PSF na FMRP-USP caracteriza-se como local onde acontece ensino, 

pesquisa e serviços de extensão à comunidade, o tripé que sustenta as atividades-fim da 

Universidade. As faculdades de saúde do campus USP-RP, desenvolvendo um novo 

modelo assistencial para a saúde, e fornecendo serviços de qualidade, estará 

revolucionando o modelo assistencial do município e criando um modelo para o PSF no 

país (TRAD e BASTOS, 1998). 

Considerando os fatos anteriormente relatados sobre a medicalização da 

sociedade, será relevante definir os diferentes parâmetros que tem contribuído para o 

uso irracional de medicamentos, já evidenciado pelas equipes do PSF e CSE.    

Segundo a OMS (OMS, 1985), o uso racional de medicamentos é definido 

como:  “os pacientes recebem a medicação adequada a suas necessidades clínicas, nas 

doses correspondentes a seus requisitos individuais, durante um período de tempo 

adequado e ao menor custo possível para eles e para a comunidade.” O uso irracional é 

o uso de medicamentos em desacordo com esta definição. Os tipos mais freqüentes de 

uso irracional de medicamentos são: 

- número exagerado de medicamentos por paciente (polifarmácia); 

- uso inadequado de antibióticos, freqüentemente em doses incorretas, para infecções 

não bacterianas; 

- uso excessivo de injetáveis em casos em que seriam mais adequadas formulações 

orais; 

- prescrição em desacordo com os medicamentos padronizados; 
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- automedicação inadequada, freqüentemente com medicamentos que requerem receita 

médica ( OMS ). 

O estudo da utilização de medicamentos por idosos no Centro de Saúde Escola 

através de uma metodologia própria, permitirá conhecer como os profissionais e a 

comunidade local utilizam os medicamentos, detectar problemas relacionados com 

medicamentos e assim, revelar informações que possibilitem prescrições cada vez mais 

racionais, e terapias mais eficazes, seguras e confiáveis e, desta forma contribuir para 

que sejam traçadas diretrizes que resultem no consumo racional de medicamentos no 

qual a orientação farmacêutica e a educação sejam fatores transformadores da conduta 

da população e dos prescritores frente ao uso de medicamentos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Investigar o perfil de utilização de medicamentos por idosos usuários dos 

Núcleos de Saúde da Família (I, III, IV e V) da FMRP-USP, e algumas características 

da prescrição e dispensação de medicamentos pelos profissionais dos núcleos. 

 

3.2 Específicos 

 

1. Caracterizar os idosos e seu conhecimento sobre o uso de medicamentos. 

2. Descrever as práticas de prescrição de medicamentos encontradas. 

3. Determinar alguns indicadores selecionados do uso de medicamentos. 

4. Identificar o conhecimento dos idosos sobre os medicamentos em relação às variáveis 

sexo, idade, cor/raça, estado marital, escolaridade, pessoas com quem mora e 

periodicidade do uso do medicamento.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Esta investigação realizou-se por meio de dois componentes: 

1. Verificação e transcrição das receitas médicas, trazidas pelos pacientes idosos, a fim 

de obter parâmetros para balizar o conhecimento do paciente e algumas práticas de 

prescrição dos profissionais dos NSF.  

2. Um estudo transversal, realizado no período de 03/05/2004 a 05/08/2004, baseado em 

uma investigação fundamentada na avaliação do conhecimento sobre o uso dos 

medicamentos prescritos, entre idosos cadastrados em um dos Núcleos de Saúde da 

Família da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto (I, III, IV e V) localizados 

na área de abrangência e atendidos pela farmácia do CSE da FMRP-USP. 

 

4.1.1 Local do estudo 

 Este estudo realizou-se na farmácia do CSE-FMRP, que funciona de segunda à 

sexta- feira, das 7 horas da manhã às 17 horas, horário em que fecha. Reabre às18 horas 

e fica aberta até às 10 horas da noite. Ela conta com três farmacêuticos, duas auxiliares 

de farmácia e conta também com estagiários do curso de farmácia.  

 Os medicamentos são fornecidos gratuitamente, aos pacientes que tenham 

passado por consultas nas Unidades da Secretaria Municipal da Saúde, confirmadas pela 

existência de prontuário, folha de pronto-atendimento ou registro no sistema de 

informática (sistema Hygia). 

As farmácias do serviço público de saúde funcionam com uma rede integrada de 

computadores, através dos quais é possível controlar estoques, dar entradas e saídas dos 
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medicamentos, fazer a relação dos medicamentos controlados, e também controlar a 

saída de medicamento para cada paciente. 

  Os pacientes possuem um cartão com nome e número de matrícula. Através 

desse número, é possível saber se ele está retirando o medicamento na data certa e se 

retirou em outra farmácia da rede. Depois desta conferência pelo atendente da farmácia, 

os medicamentos prescritos são pegos nas prateleiras e é dada saída no sistema.  

 Somente são entregues os medicamentos mediante apresentação do Cartão de 

Matrícula do paciente e do receituário da Secretaria Municipal da Saúde em duas vias, 

contendo:  

a) Carimbo da Unidade de Saúde; 

b) Nome completo do paciente; 

c) Número de registro do paciente na unidade; 

d) Medicamentos prescritos, pelo nome genérico (lei 9787/99), quantidade, posologia e 

tempo de tratamento, obrigatoriamente com letra legível; 

e) Data, carimbo com número de registro no Conselho Regional e assinatura do 

profissional. 

A dispensação do medicamento deve seguir as normas padronizadas pela Divisão de 

Farmácia e Apoio Diagnóstico da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. 

 As receitas de medicamentos de uso contínuo têm validade de seis meses, porém 

os medicamentos são entregues para trinta dias, para que seja feito um controle dos 

medicamentos retirados pelos pacientes. É marcado no verso da receita a data do retorno 

do paciente à farmácia para retirar medicamentos para mais trinta dias, até que se 

completem os seis meses de validade da receita, quando a pessoa deve passar 

novamente por uma nova consulta médica.   

 O CSE- FMRP conta com uma Lista Padronizada de Medicamentos (Anexo 1). 
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4.1.2 População 

 

A população-alvo para o desenvolvimento desta pesquisa foi a de idosos 

cadastrados em um dos quatro Núcleos de Saúde da Família da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto, encaminhados ao serviço de farmácia do CSE da FMRP-USP, para a 

retirada de medicamentos prescritos pelo serviço de atenção primária à saúde do 

município. A população total é de 1602 idosos, definida como pessoas com 60 anos ou 

mais e residentes na área de abrangência. Esse dado foi conseguido através do Sistema 

de Informação de Assistência Básica dos núcleos antes do início da coleta dos dados. 

 

(i) Amostragem  

 

A seleção de um tamanho de amostra que fosse representativo da população 

estudada tornaria o estudo inviável, já que o fluxo desses pacientes na farmácia do CSE 

é baixo. Definiu-se, assim, uma amostra com 100 idosos, levando-se em conta o fato de 

não haver outros estudos desse tipo com esta população. Para essa amostra, com nível 

de significância de 0,05 e p = 0,5, o erro de amostragem (d) é 9,49%. 

Foram entrevistados 100 idosos. 

  A seleção baseou-se nos seguintes critérios:  

      -     ter 60 anos ou mais; 

- ser cadastrado em um dos NSF da FMRP-USP; 

- Ter sido atendido na farmácia do CSE no período de 03/05/2004 a 05/08/2004 

no horário das 7h às 17h de segunda a sexta-feira. 
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(ii) Seleção dos participantes 

Entre o mês 05/2004 e o mês 08/2004 foi realizada a coleta dos dados. A 

pesquisadora permaneceu no local da coleta dos dados, farmácia do CSE, durante o 

período em que ela ficava aberta, ou seja, das 7h às 17h. A farmácia também fica aberta 

no período das 18h às 22h, mas optamos por não ficar à noite porque, neste horário 

ocorre mais atendimentos de urgência e emergência, portanto a perda seria muito 

pequena. Os pacientes chegavam à farmácia do CSE-FMRP para a retirada dos 

medicamentos trazendo a prescrição médica e o cartão de identificação, que contém a 

data do nascimento e a unidade de saúde em que ele foi atendido. Através deste cartão 

foi possível identificar os possíveis participantes da pesquisa, que foram convidados a 

participar no momento da entrega dos medicamentos. No caso do paciente aceitar 

participar da pesquisa, era pedido a ele que lesse e assinasse o termo de consentimento 

livre e esclarecido. Então a entrevista era realizada.  Primeiramente ocorria a transcrição 

da receita médica. As entrevistas duraram de dez a quinze minutos. Às pessoas que 

estavam retirando medicamentos para pacientes idosos dos NSF-FMRP, foi pedida 

permissão para entrar em contato com o idoso para convidá-lo a participar da pesquisa 

com agendamento da entrevista em sua casa; a receita médica já era transcrita.  

 

4.1.3 Conhecimento dos idosos sobre o uso dos medicamentos prescritos 

 

As variáveis estudadas foram aquelas que poderiam indicar a consistência da 

informação ministrada aos pacientes idosos, que foram questionados sobre o uso de 

medicamentos. Consideramos essas variáveis como condição mínima para que os 

pacientes pudessem utilizar os medicamentos da forma correta. 

- O paciente sabe qual o medicamento que está tomando? 



 30 

- O paciente sabe para que é indicado o medicamento? 

- O paciente sabe a dosagem do medicamento? 

- O paciente sabe a quantidade de formas farmacêuticas a ser administrada a cada vez? 

- O paciente a freqüência em que o medicamento deve ser administrado? 

O quadro hipotético a seguir foi construído para observar se existem relações 

entre as variáveis selecionadas. 

 

Quadro 1. Relações entre as variáveis do estudo 
 
Variáveis dependentes Variáveis independentes 
•Conhecimento do paciente sobre o nome 
do medicamento 
•Conhecimento do paciente sobre a 
indicação terapêutica do medicamento 
•Conhecimento do paciente sobre a 
dosagem do medicamento 
• Conhecimento do paciente sobre a 
quantidade de forma farmacêutica a ser 
tomada a cada vez 
•Conhecimento do paciente sobre a 
freqüência da administração do 
medicamento 

• Idade 
• Sexo 
• Escolaridade 
• Renda 
• Cor/Raça 
• Estado civil 
• Com quem mora 
• Número de medicamentos prescritos por paciente 
•Número de medicamentos prescritos pelo nome 
genérico 
• Número de antibióticos prescritos 
• Número de injeções prescritas 
• Número de medicamentos prescritos de acordo 
com a Lista Padronizada de Medicamentos do CSE 
• Número de medicamentos dispensados 

 

 

A) Variáveis dependentes 

 

A falta de entendimento, pelos pacientes, das informações sobre os 

medicamentos pode contribuir para um uso inadequado dos medicamentos. 

Neste estudo, o uso  de medicamentos pelos idosos foi avaliado através do 

entendimento desses pacientes sobre o uso dos medicamentos, utilizando-se as seguintes 

variáveis: 
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• Conhecimento do paciente sobre o nome do medicamento: se o paciente sabe qual o 

medicamento que está tomando. Foram consideradas respostas corretas, aquelas em que 

a resposta do paciente não permitiu que houvesse confusão entre o medicamento 

prescrito com o nome de outro medicamento qualquer. Respostas dadas em nome 

comercial para medicamento prescrito pelo nome genérico e vice-versa foram aceitas 

como corretas. 

• Conhecimento do paciente sobre a indicação terapêutica do medicamento: se o 

paciente sabe para que serve o medicamento que está tomando. Foram avaliadas como 

corretas as respostas relativas à indicação, aquelas que corresponderam ao principal 

órgão ou sistema do organismo em que o medicamento atua ou onde se situa o sintoma 

tratado, independente da terminologia utilizada. 

• Conhecimento do paciente sobre a dosagem do medicamento: se o paciente conhece a 

dosagem do medicamento que está tomando. Foram julgadas corretas as respostas que 

se referiram à mesma quantidade em unidades de medida (mg, g, ml).  

• Conhecimento do paciente sobre quantidade de forma farmacêutica a ser tomada a 

cada vez: foram consideradas corretas as respostas que se referiram a mesma quantidade 

de forma farmacêutica (comprimidos, cápsulas, colheres, gotas) a ser utilizada em cada 

horário ou turno, estabelecida pelo médico e confirmada na receita. 

• Conhecimento do paciente sobre a freqüência da administração do medicamento: se o 

paciente sabe quantas vezes ao dia irá tomar o medicamento. Foram consideradas 

corretas as respostas dadas em número de vezes ao dia ou intervalo entre as doses, de 

acordo com a receita. 
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B) Variáveis independentes 

 

As variáveis independentes aqui selecionadas são aquelas que, segundo 

Rozenfeld (2003) determinam o padrão de consumo de medicamentos, que varia 

conforme a idade, o sexo, as condições de saúde e outros fatores de natureza social, 

econômica ou demográfica, e ainda alguns Indicadores Selecionados do Uso de 

Medicamentos da OMS em estabelecimentos de atenção primária. 

Essas variáveis são: 

• Idade: anos de vida do entrevistado, colhida pela idade atual. 

• Sexo: masculino ou feminino, segundo o entrevistado. 

• Cor/raça: cor/raça do entrevistado segundo auto-classificação utilizando as categorias 

do IBGE: branca, negra, pardo, oriental, indígena. 

• Escolaridade: em anos completos por freqüência escolar. 

• Estado marital: estado marital do entrevistado de acordo com as categorias casado, 

mora junto, solteiro, separado/divorciado, viúvo. 

• Critério de classificação econômica Brasil: estima o poder de compra do entrevistado 

por um sistema de pontos baseado em itens de consumo presentes em seu domicílio. 

• Chefe da família: de acordo com o entrevistado. 

• Escolaridade do chefe da família: até que ano da escola o chefe da família estudou. 

• Pessoas com quem mora: quem são as outras pessoas que moram com o entrevistado. 

• Duração do tratamento: se os medicamentos que utiliza são de uso contínuo, eventual 

ou as duas opções. 

• Doenças: doença (s) que o paciente tem, por ele referida. 

• Número de medicamentos prescritos: quantidade em números absolutos de 

medicamentos prescritos pelo médico durante a consulta. 



 33 

• Número de medicamentos prescritos pelo seu nome genérico: quantidade, em números 

absolutos, de medicamentos prescritos pelo nome genérico. 

• Número de antibióticos prescritos: quantidade, em números absolutos, de antibióticos 

prescritos por paciente. 

• Número de injeções prescritas: quantidade, em números absolutos, de injeções 

prescritas por paciente. 

• Número de medicamentos prescritos de acordo com a lista padronizada de 

medicamentos: quantidade, em números absolutos, de medicamentos prescritos de 

acordo com a lista padronizada de medicamentos. 

• Número de medicamentos dispensados: quantidade, em números absolutos, de 

medicamentos dispensados ao paciente. 

 

4.1.4 Verificação e Transcrição das Receitas Médicas 

 

Através da transcrição das receitas médicas foram obtidos dados para se 

determinar os indicadores de prescrição e de atenção ao paciente, que segundo a OMS 

são utilizados para investigar o uso de medicamentos em estabelecimentos de atenção 

primária à saúde e a capacidade do serviço em fornecer os medicamentos prescritos. 

Foram verificadas as seguintes variáveis: 

• Número de medicamentos prescritos para o paciente. 

•Número de medicamentos prescritos por seu nome genérico. 

• Número de antibióticos prescritos. 

• Número de injeções prescritas. 

•Número de medicamentos prescritos de acordo com a lista de medicamentos 

padronizados do CSE da FMRP-USP. 
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• Número de medicamentos dispensados. 

Os dados acima foram registrados em uma planilha previamente elaborada. 

 

4.2 Questionário 

 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados para obtenção das variáveis 

dependentes um questionário (anexo 2), desenvolvido pela própria pesquisadora. A 

primeira parte do questionário é composta por doze questões que permitem caracterizar 

os idosos de acordo com algumas condições sócio-econômicas e foi baseado no 

questionário de Vieira (1994).  

A segunda parte do questionário, composta por quinze questões que permitem 

avaliar o conhecimento do idoso a respeito dos medicamentos que utiliza. Nesta parte, 

as questões foram divididas entre algumas doenças prevalentes, para as quais havia 

opções de medicamentos: 

1. Hipertensão  

2. Diabetes  

3. Problemas respiratórios  

4. Problemas “do coração”  

5. Problemas hormonais  

6. Dores  

7. Inflamação  

8. Sistema Nervoso Central 

9. Problemas oftalmológicos  

10. Problemas dermatológicos  

11. Problemas digestivos  
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12. Infecções  

13. Vitaminas  

14. Outro 

Dentro de cada grupo farmacológico é perguntado sobre o nome, a dosagem, a 

quantidade e freqüência do medicamento, para avaliar o conhecimento. 

 

4.3  Instrumento de análise da receita médica 

 

Foi montado um formulário (anexo 3), no qual a receita médica foi transcrita e 

possibilitou a obtenção dos indicadores de prescrição e de atenção ao paciente. 

 

4.4 Procedimento da Coleta de Dados 

 

A) Pré-teste do Questionário 

 

Foi realizado pela pesquisadora um pré-teste do questionário com vinte 

pacientes idosos, no mesmo local em que se realizou o estudo, no período de 

12/04/2004 a 21/04/2004, com o objetivo de verificar a inteligibilidade, clareza e 

seqüência das questões do questionário e também a duração de sua aplicação. A partir 

disto, a questão 14 do questionário foi desdobrada em duas (14 A e 14 B), para que 

houvesse a separação das classes de medicamentos hipertensivos e diuréticos. 

 

B) As entrevistas 
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 O fluxo de pacientes dos NSF na farmácia do CSE é pequeno, variando de cinco 

a nenhum paciente por dia. Houve uma greve de funcionários da Universidade de São 

Paulo (USP), que influenciou significativamente no tempo de coleta dos dados. O CSE 

conta com funcionários da prefeitura e da universidade, e apesar de somente os 

funcionários da USP terem aderido ao movimento de greve, esse fato fez com que 

muitos pacientes deixassem de comparecer para a retirada de medicamentos por 

acharem que a farmácia não estava funcionando. Durante o período da greve, a farmácia 

funcionava das 7h e 30min às 17h. A greve começou no dia 27/05/2004 e terminou no 

dia 30/07/2004.  

As entrevistas começaram no dia 03/05/2004 e foram até o dia 20/07/2004 no 

CSE. Do dia 21/07/2004 ao dia 05/08/2004 foram realizadas as entrevistas domiciliares 

agendadas por telefone daqueles pacientes que não haviam ido pessoalmente retirar seus 

medicamentos conforme mencionado na p. 30. 

Foram abordadas 104 pessoas, das quais 4 recusara-se a participar do estudo. 

 

C) Análise dos dados 

 

Os questionários foram digitados e arquivados no programa EpiData. A busca de 

associações estatísticas entre as variáveis dependentes e independentes foi realizada 

através do teste do Qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher, sendo a hipótese 

de associação aceita quando o p encontrado foi menor ou igual a 0,05.  
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1 – Critério de classificação econômica 

 

Foi utilizado o Critério de Classificação Econômica Brasil, que estima o poder 

de compra das pessoas e famílias urbanas, através dos itens de consumo que possuem 

em seu domicílio. A definição de mercado é de classes econômicas (item 8a do anexo 

2).  

Quadro 2: Cortes do Critério Brasil 
Classe Pontos 

A1 30 – 34 

A2 25 – 29 

B1 21 – 24 

B2 17 – 20 

C 11 – 16 

D 6 – 10 

E 0 - 5 

Fonte: Associação Nacional de Empresas e Pesquisa, 2000. 

 

2 – Conhecimento 

Para avaliar o conhecimento do idoso sobre o medicamento foi construída uma 

escala que variou de 0 a 2. O conhecimento foi analisado para cada participante, que 

recebia os pontos da seguinte maneira: para cada medicamento prescrito havia cinco 

questões que abordavam cinco categorias de conhecimento (indicação, nome, dosagem, 

quantidade a ser administrada e freqüência de administração). Se o paciente soubesse as 

informações de cada categoria de conhecimento para todos os medicamentos prescritos 

ele recebia 2 pontos. Se deixasse de saber a informação de apenas um dos 

medicamentos prescritos recebia 1 ponto. Se ele não soubesse nenhuma informação 
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acerca dos medicamentos, naquela categoria ele não recebeu pontos, portanto foi 

utilizada uma escala rigorosa. 

Assim, o conhecimento total foi obtido através da soma dos pontos recebidos em 

cada categoria, variando de 0 a 10 pontos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos Éticos 
___________________________________ 
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5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo passou por análise do Comitê de Ética em Pesquisa do CSE. A 

participação dos entrevistados foi voluntária, com a assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido (anexo 4). A identidade do entrevistado está 

preservada.  Os dados foram mantidos anônimos, gravados através de código no 

computador. 

Este estudo não apresentou riscos para a saúde dos participantes e as entrevistas 

foram feitas com total privacidade. 

No caso dos pacientes que respondiam às questões de forma incorreta, a 

pesquisadora esclarecia dúvidas e dava informações corretas sobre os medicamentos em 

questão após a entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características dos entrevistados 

Sexo 

 As proporções observadas de homens e mulheres na amostra (34% e 66% 

respectivamente) foram condizentes com as proporções da população (41,7% e 58,3% 

respectivamente), tendo sido realizado teste estatístico através do qui-quadrado de 

Pearson que não mostra diferença estatística significante entre as proporções de sexo 

masculino e feminino na população estudada e na população dos idosos cadastrados nos 

Núcleos de Saúde da Família (χ2 = 2,44 e p > 0,10). 

Os resultados da tabela 1 mostram o predomínio do sexo feminino na população 

estudada. 

Tabela 1 – Distribuição dos idosos segundo sexo, Ribeirão Preto, 2004. 
 
Sexo Freqüência % 

Masculino 34 34 

Feminino 66 66 

Total 100 100 

 

Idade 

Verificou-se na amostra, que a maioria dos idosos que participou do estudo tem 

entre 60 e 69 anos (67%). A média de idade encontrada entre os entrevistados é 67,8 

anos, sendo a mediana 67 e a moda 61, com idade mínima de 60 anos e máxima de 92 

anos (Tabela 2). 

 
 
 
 
 



 43 

 
 
Tabela 2 – Distribuição dos idosos segundo idade, Ribeirão Preto, 2004. 
 
Idade (anos) Freqüência % 

60 a 64  36 36 

65 a 69 31 31 

70 a 75 21 21 

76 e mais 12 12 

Total 100 100 

 

Estado marital 

A tabela 3 apresenta dados relativos ao estado marital, que aqui foram 

classificados em casados e sozinhos (viúvo, separado/divorciado, solteiro). 

 
Tabela 3 – Distribuição dos idosos segundo o estado marital, Ribeirão Preto, 2004. 
 
Situação conjugal Freqüência % 

Casado 52 52 

Sozinho 48 48 

Total 100 100 

 

Cor/raça 

Foi observado o predomínio de idosos que declararam ter a cor de pele branca, 

79%. Já o restante da população estudada, 21%, declarou ter outra cor de pele (negra, 

parda, oriental e indígena). 
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Tabela 4 – Distribuição dos idosos segundo a cor/raça, Ribeirão Preto, 2004. 

Cor/raça Freqüência % 

Branca 79 79 

Não- branca 21 21 

Total 100 100 

 

Escolaridade 

Observou-se predomínio de idosos que têm quatro anos completos de estudo, ou 

seja, têm o primário completo (41%). Aqueles que têm o primário incompleto (de 1 a 3 

anos de estudo)  somam 33%. Uma parcela pequena da população pesquisada estudou 

mais de quatro anos, sendo que 5% têm o ginásio incompleto, 3% o ginásio completo, 

3% o colegial completo e 3% têm o superior completo. A população analfabeta é de 

12%. 

Tabela 5 – Distribuição dos idosos segundo a escolaridade, Ribeirão Preto, 2004. 

Escolaridade Freqüência % 

Analfabeto 12 12 

Primário incompleto 33 33 

Primário completo 41 41 

> que primário 14 14 

Total 100 100 

 

Critério de Classificação Econômica Brasil 

Foi observado que 67% da população estudada pertencem às classes D e E. 

Cerca de 27% pertencem à  classe C. O restante, 6%, pertencem às classes B2, B1 e A2. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos idosos segundo a classe econômica 
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Chefe da Família 

Observou-se que 63% das pessoas entrevistadas eram o chefe da família. Em 

26% dos casos, o chefe da família era o cônjuge (esposo ou esposa). Em 11% das 

entrevistas constatou-se que o chefe da família era o filho ou genro. 

Tabela 6-  Chefe da família dos idosos, Ribeirão Preto, 2004. 
 
Chefe da família Freqüência % 

Entrevistado 63 63 

Esposo (a) 26 26 

Filho 8 8 

Genro 3 3 

Total 100 100 
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Pessoa com quem o idoso mora 

Foi verificado que 52% dos entrevistados moram com o esposo (a), que 20% 

deles moram sozinhos, 22% moram com filhos, e que 3% moram com irmãos ou netos, 

e ainda 3% moram com outra pessoa.  

Tabela 7 – Pessoas com quem os idosos moram, Ribeirão Preto, 2004. 
 
Idoso mora com Freqüência  % 

Sozinho 20 20 

Esposo (a) 52 52 

Filhos 22 22 

Outras pessoas 6 6 

Total 100 100 

 

 

6.2 Conhecimento 

 O conhecimento da população foi verificado através das variáveis dependentes, 

conhecimento da indicação terapêutica, conhecimento do nome do medicamento, 

conhecimento da dosagem do medicamento, conhecimento da quantidade de forma 

farmacêutica a ser tomada a cada vez e conhecimento da freqüência de administração do 

medicamento. Para cada variável foram atribuídos os pontos 0, 1 e 2 conforme o 

conhecimento do entrevistado  a respeito de cada uma delas: 

- o paciente conhece a indicação terapêutica de todos os medicamentos prescritos, 

portanto recebe 2 pontos para esta variável; isso quer dizer que ele conhece a 

indicação terapêutica do medicamento; 
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- o paciente não conhece a indicação terapêutica de nenhum medicamento prescrito, 

portanto recebe 0 pontos, ou seja, ele não conhece a indicação terapêutica do 

medicamento; 

- o paciente deixa de conhecer 1 ou mais medicamentos prescritos, portanto recebe 1 

ponto, ou seja, ele conhece parcialmente a indicação terapêutica do medicamento. 

Para as outras variáveis dependentes adotou-se o mesmo procedimento. 

 

Conhecimento sobre a indicação do medicamento 

Foi verificado que 4% da população estudada não têm conhecimento sobre a 

indicação dos medicamentos prescritos, 9% conhecem parcialmente, ou seja, deixa de 

conhecer a indicação terapêutica de 1 ou mais medicamentos prescritos  e 87% têm um 

bom conhecimento.  

 

Conhecimento sobre o nome do medicamento 

Pode-se observar que 29% dos idosos não conhecem o nome dos medicamentos 

prescritos, 26% conhecem parcialmente (não conhecem o nome de um ou mais 

medicamentos) e 45% conhecem totalmente.  

 

Conhecimento sobre a quantidade de unidades do medicamento a ser tomada 

Observou-se que 6% dos idosos não conhecem a quantidade de medicamento 

que deve ser tomada, 7% conhecem parcialmente (não conhecem a quantidade de um ou 

mais medicamentos) e 87% conhecem totalmente.  
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Conhecimento da freqüência de administração do medicamento 

Foi observado que 5% da população em estudo não conhecem a freqüência de 

administração do medicamento, 10% têm conhecimento parcial, ou seja, não conhecem 

a freqüência de administração de um ou mais medicamento prescrito e 85% têm 

conhecimento total.  

 

Conhecimento sobre a dosagem do medicamento prescrito 

Verificou-se que 34% dos idosos não conhecem a dosagem dos medicamentos 

prescritos, 27% conhece parcialmente, ou seja, não conhece a dosagem de um ou mais 

medicamento prescrito e 39% conhecem totalmente.  

 Pode-se verificar, na tabela a seguir, todos os resultados obtidos a respeito do 

conhecimento, sendo assim possível ter uma visão geral do que foi encontrado nesse 

estudo. 

Tabela 8 – Conhecimento sobre o uso de medicamentos, Ribeirão Preto, 2004. 
 
Conhecimento Não conhece 

% 
Conhece parcialmente 
% 

Conhece 
% 

Indicação  4 9 87 

Nome  29 26 45 

Dosagem  34 27 39 

Quantidade   6 7 87 

Freqüência  5 10 85 

 

Conhecimento geral 

O conhecimento geral foi obtido através da soma dos pontos conseguidos nas 

variáveis dependentes, e variou de 0 a10. A média de conhecimento geral foi de 7,59, a 
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mediana 8, e a moda 10. Assim, ficou estabelecido que obter de 0 a 6 pontos 

correspondia a ter um baixo conhecimento, obter 7 e 8 pontos correspondia a ter um 

conhecimento médio e obter 9 e 10 pontos correspondia a ter um bom conhecimento 

sobre os medicamentos. 

 Foi verificado que 44% da população estudada têm um bom conhecimento 

sobre os medicamentos prescritos nos Núcleos de Saúde da Família, pois somaram de 9 

a 10 pontos. A tabela 14.  mostra a freqüência dos pontos obtidos para o conhecimento 

geral. 

Tabela 9 - Conhecimento geral sobre os medicamentos, Ribeirão Preto, 2004. 

 

Conhecimento geral Freqüência  % 

0 1 1 

1 3 3 

2 1 1 

3 2 2 

4 2 2 

5 1 1 

6 24 24 

7 7 7 

8 15 15 

9 12 12 

10 32 32 

Total 100 100 
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A tabela 10. mostra a freqüência do nível de conhecimento da população 

Tabela 10 – Nível de conhecimento sobre os medicamentos, Ribeirão Preto, 2004. 
 
Conhecimento geral Freqüência % 

Baixo (0 a 6 pontos) 34 34 

Médio (7 e 8 pontos) 22 22 

Bom (9 e 10 pontos) 44 44 

Total 100 100 

 

 

6.3 Indicadores Selecionados do Uso de Medicamentos 

Número de medicamentos prescritos 

O número total de medicamentos prescritos para os 100 participantes do estudo 

foi 276. Esse número por paciente variou de 1 a 7. A média de medicamentos prescritos 

é de 2,76 medicamentos por  paciente, a mediana é 3 e a moda, 2. Foi verificado que em 

71% das receitas o número de medicamentos prescritos variou de 1 a 3. Em 18% das 

receitas o número de medicamentos prescritos foi 4, e em 11% o número variou de 5 a 7  

Tabela 11 – Número de medicamentos prescritos por paciente, Ribeirão Preto, 2004. 

No de med prescritos Freqüência % 

1 20 20 

2 29 29 

3 22 22 

4 18 18 

5 e mais 11 11 

Total 100 100 
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Número de medicamentos dispensados 

O número médio de medicamentos dispensados por paciente foi de 2,47, a 

mediana foi 2 e a moda, 2.  O total de medicamentos entregues foi 247, o que representa 

89,49% dos medicamentos prescritos. O número de medicamentos dispensados por 

paciente variou de 1 a 6.  

Tabela 12 – Número de medicamentos dispensados por paciente, Ribeirão Preto, 2004. 
 

No de med dispensados Freqüência % 

1 27 27 

2 28 28 

3 25 25 

4 14 14 

5 e mais 6 6 

Total 100 100 

 

Os 10,51% da população que não receberam os medicamentos, para terem sua 

necessidade atendida, tiveram que retornar à farmácia do CSE em outra data, quando o 

estoque fosse reposto, ou no caso do medicamento prescrito não fazer parte da Lista de 

Medicamentos Padronizados, tiveram que comprar seu medicamento em drogarias. 

 

Número de medicamentos prescritos pelo nome genérico 

Verificou-se que o número de medicamentos prescritos pelo nome genérico foi 

de 252, 91,30% do total. O número médio de medicamentos prescritos pelo nome 

genérico é 2,52, a mediana é 2 e a moda ,2. O número de medicamentos prescritos pelo 

nome genérico variou de 0 a 7. 
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Tabela 13 – Número de medicamentos prescritos pelo nome genérico por paciente, 

Ribeirão Preto, 2004. 

No de medicamentos prescritos pelo 
nome genérico 

Freqüência % 

0 1 1 

1 26 26 

2 27 27 

3 21 21 

4 20 20 

5 e mais 5 5 

Total 100 100 

 

Número de medicamentos prescritos de acordo com a Lista Padronizada de 

Medicamentos (LPM) 

Observou-se que o número de medicamentos prescritos de acordo com a LPM 

foi de 251 (90,94% do total). O número médio por paciente foi 2,51, a mediana, 2 e a 

moda,2. Esse número variou de 1 a 7. 

Tabela 14 - Número de medicamentos prescritos de acordo com a LPM por paciente, 
Ribeirão Preto, 2004. 

No  med de acordo com LPM Freqüência % 

1 26 26 

2 28 28 

3 26 26 

4 13 13 

5 e mais 7 7 

Total 100 100 
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Número de antibióticos prescritos 

 O número de antibióticos prescritos que foi encontrado neste estudo foi de 

apenas 1, o que representa 0,36% dos medicamentos. Este antibiótico foi a amoxicilina 

500mg em cápsula. 

Número de medicamentos injetáveis prescritos 

 O número de medicamentos injetáveis prescritos foi de apenas 2, o que 

representa 0,72% das prescrições. 

Medicamentos Prescritos 

Os medicamentos mais prescritos foram: hidrclortiazida, que estava presente em 

45 prescrições, enalapril em 33 prescrições, ácido acetilsalicílico em 27 prescrições e 

captopril em 23. Esses medicamentos estiveram em 46,36% das prescrições. 

Tabela 15 – Medicamentos prescritos, Ribeirão Preto, 2004. 

Medicamento prescrito Freqüência % 

Hidroclortiazida  45  16,3 

Enalapril 33 11,9 

Ácido acetilsalicílico 27 9,8 

Captopril 23 8,3 

Sinvastatina 11 3,9 

Propranolol 11 3,9 

Diazepam 10 3,6 

Metformina 9 3,3 

Fluoxetina 7 2,5 

Outros 100 36,3 

Total 276 100 
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Duração do tratamento 

Verificou-se o predomínio de prescrições de medicamentos de uso contínuo. 

Tabela 16 – Distribuição de prescrições segundo a duração do tratamento, Ribeirão 

Preto,2004. 

Duração do tratamento Freqüência % 

Contínuo 238 86,2 

Eventual 38 13,8 

Total 276 100 

 

6.4 Associação entre as variáveis 

Para que fosse possível a busca de associações estatísticas entre as variáveis 

dependentes, conhecimento da indicação terapêutica, conhecimento do nome, 

conhecimento da dosagem, conhecimento da quantidade de forma farmacêutica a ser 

tomada a cada vez, conhecimento da freqüência da administração, conhecimento geral, 

e as variáveis independentes tais como sexo, idade, estado marital, cor/raça, 

escolaridade, pessoas com quem o idoso mora e periodicidade do uso do medicamento 

utilizamos na análise a recodificação das variáveis em  

  1 - Estado marital: 

Neste item, optou-se por agrupar os entrevistados em dois grupos segundo a 

condição de ter (N = 52 e porcentagem = 52%) ou não um companheiro, 

esposo/amasiado e solteiro/viúvo (N = 48 e porcentagem = 48%). 

2 – Cor/raça 

Os entrevistados foram reunidos em dois grupos: brancos (N = 80 e porcentagem 

= 80%) e não-brancos, negro, pardo, oriental, indígena (N = 20 e porcentagem = 20%) 
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3 - Pessoa com quem o idoso mora 

Os idosos que não moravam sozinhos, ou seja, moravam com esposo (a), filhos, 

cunhados, genros foram agrupados em uma categoria e representam 80% da população 

estudada ( N = 80) e os que moravam sós em outra (N = 20 e porcentagem = 20%) 

4 - Critério de classificação econômica Brasil 

Os pertencentes às classes D e E foram reunidos em um grupo que representa 

67% da população estudada (N = 67) e os pertencentes às classes C, B e A em outro que 

representa 33% da população (N = 33). 

5 - Escolaridade 

Aqueles que eram analfabetos e tinham o primário incompleto foram reunidos 

em uma categoria (N = 45 e porcentagem = 45%), os que tinham primário completo em 

outra (N = 41 e porcentagem = 41%) e aqueles que tinham o ginásio incompleto, 

ginásio completo, colegial incompleto, colegial completo, superior incompleto e 

superior compleo foram reunidos em outra categoria (N = 14 e porcentagem = 14%). 

6 - Periodicidade do tratamento 

Os medicamentos de uso contínuo formaram um grupo (N = 79 e porcentagem = 

79%) e os de uso eventual ou as duas opções formaram outro (N = 21 e porcentagem = 

21%). 

7 - Conhecimento 

Para o conhecimento da freqüência, aqueles que não sabiam ou sabiam 

parcialmente foram reunidos em um grupo (N = 15 e porcentagem = 15%) e os que 

sabiam totalmente em outro (N = 85 e porcentagem = 85%). Para o conhecimento da 

quantidade de forma farmacêutica a ser administrada a cada vez, os que não sabiam e 
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sabiam parcialmente foram reunidos em um grupo (N = 13 e porcentagem = 13%) e os 

que sabiam totalmente em outro (N = 87 e porcentagem = 87%). Quanto ao 

conhecimento da indicação terapêutica, os que sabiam totalmente formaram um grupo 

que representa 87 % da população estudada (N =87) e os que não sabiam e sabiam 

parcialmente em outro que representa 13% da população (N=13). 

 Os teste estatísticos utilizados para verificar associação entre as variáveis foram 

o qui-quadrado de Pearson e o teste exato de Fisher, sendo a hipótese de associação 

aceita quando o p encontrado foi menor ou igual a 0,05. 

6.4.1 Conhecimento da indicação terapêutica do medicamento 

 Não foi encontrada associação entre o conhecimento da indicação terapêutica e 

as variáveis: idade, sexo, estado marital, cor/raça, classe econômica, pessoas com quem 

o idoso mora e periodicidade do uso do medicamento. 

Foi encontrada associação estatisticamente significante entre conhecimento da 

indicação terapêutica e escolaridade, ou seja, encontrou-se uma proporção maior de 

pessoas com escolaridade de pelo menos o primário completo (52%) que conheciam 

totalmente a indicação do medicamento. Entre os que não conheciam ou conheciam 

parcialmente a indicação terapêutica apenas 3% tinham o mesmo nível de escolaridade. 

Tabela 17 – Nível de conhecimento da indicação terapêutica por escolaridade, Ribeirão 
Preto, 2004. 

Escolaridade                      Conhecimento  

    Não + parcial                           Sim   

 N                      %               N                  %          

Total 

Analfabeto + Primário 
incompleto 

10 10 35 35 45 

Primário completo 2 2 39 39 41 

> que primário 1 1 13 13 14 

Total  13 13 87 87 100 

Fisher = 0,05 
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6.4.2 Conhecimento da dosagem do medicamento 

 Não foi encontrada associação entre a variável dependente conhecimento da 

dosagem do medicamento e as variáveis independentes: sexo, idade, estado marital, cor 

da pele, classe econômica e pessoas com quem o idoso mora. 

 Foi encontrada associação estatisticamente significante entre a variável 

conhecimento da dosagem do medicamento e escolaridade, o que quer dizer que mais 

pessoas com maior nível de escolaridade conheciam a dosagem do medicamento que 

utilizam, pois 34% dos entrevistados que não conheciam a dosagem do medicamento 

apenas 1% tinha escolaridade maior que o primário, enquanto dos 39% que conheciam a 

dosagem do medicamento, 29% ou tinham o primário completo ou incompleto ou eram 

analfabetos. 

Tabela 18 - Nível de escolaridade por nível de conhecimento da dosagem do 
medicamento, Ribeirão Preto, 2004. 
 

Escolaridade                         Conhecimento  

      Não                 Parcial                     Sim 

N         %           N           %               N           % 

Total 

Analfabeto + Primário 

incompleto 

22 22 11 11 12 12 45 

Primário completo 11 11 13 13 17 17 41 

> que primário 1 1 3 3 10 10 14 

Total  34 34 27 27 39 39 100 

Fisher = 0,013 

Foi encontrada também associação estatisticamente significante entre o 

conhecimento da dosagem e a variável independente periodicidade do uso do 

medicamento, ou seja, mais pessoas que utilizam medicamentos continuamente (35%) 

conhecem a dosagem do medicamento. 
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Tabela 19 - Periodicidade do uso do medicamento por nível de conhecimento da 
dosagem do medicamento, Ribeirão Preto, 2004. 
 

Periodicidade do uso do 

 medicamento 

           Conhecimento 

      Não                 Parcial                     Sim 

N         %           N           %            N            % 

Total 

Contínuo 29 29 15 15 35 35 79 

Contínuo + Eventual 5 5 12 12 4 4 21 

Total  34 34 27 27 39 39 100 

Fisher = 0,004 

 

6.4.3 Conhecimento do nome do medicamento 

Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre o 

conhecimento do nome do medicamento prescrito e as variáveis: idade, sexo, estado 

marital, classe econômica, pessoas com quem o idoso mora e periodicidade do uso do 

medicamento. 

Foi encontrada associação estatisticamente significante entre o conhecimento do 

nome do medicamento e a escolaridade do entrevistado, ou seja, uma proporção maior 

de pessoas com maior escolaridade conheciam o nome do medicamento. Também foi 

encontrada associação entre conhecimento do nome e a cor/raça, pois dos 45% dos 

entrevistados que conhecem o nome do medicamento, 41% são brancos e apenas 4% 

são não-brancos. 
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Tabela 20 - Nível de escolaridade por nível de conhecimento do nome do medicamento, 
Ribeirão Preto, 2004. 

Escolaridade                     Conhecimento  

     Não                 Parcial                       Sim 

N         %               N         %            N            % 

Total 

Analfabeto + primário 

incompleto 

21 21 10 10 14 14 45 

Primário completo 7 7 14 14 20 20 41 

> que primário 1 1 2 2 11 11 14 

Total  29 29 26 26 45 45 100 

Fisher = 0,003 

 

Tabela 21 – Cor/raça por nível de conhecimento do nome do medicamento, Ribeirão 
Preto, 2004. 
 
Cor/raça                  Conhecimento  

     Não                  Parcial                     Sim 

N           %           N           %            N            % 

Total 

Branca  20 20 19 19 41 41 80 

Não- branca 9 9 7 7 4 4 20 

Total  29 29 26 26 45 45 100 

Fisher = 0,032 

 

6.4.4 Conhecimento da quantidade de forma farmacêutica a ser administrada a 

cada vez 

Não se encontrou associação estatisticamente significante entre o conhecimento 

da quantidade de forma farmacêutica a ser administrada a cada vez e as variáveis: idade, 

sexo, estado marital, escolaridade, classe econômica e periodicidade do medicamento. 
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Foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o conhecimento da 

quantidade de formas farmacêuticas e cor/raça (Fisher = 0,021). Isso quer dizer que dos 

87% dos idosos que conhecem a quantidade de forma farmacêutica, 73% são brancos. 

Tabela 22 – Conhecimento da quantidade de forma farmacêutica a ser administrada a 
cada vez por cor/raça, Ribeirão Preto, 2004. 

 

Cor/raça            Conhecimento 

    Não + parcial                          Sim   

 N                      %               N                  %          

Total 

Branca 7 7 73 73 80 

Não-branca 6 6 14 14 20 

Total  13 13 87 87 100 

 

 6.4.5 Conhecimento da freqüência de administração do medicamento 

 Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre o 

conhecimento da freqüência de administração e as variáveis: sexo, idade, estado marital, 

cor da pele, escolaridade, classe econômica e periodicidade do uso do medicamento, ou 

seja, o conhecimento da freqüência é independente dessas variáveis e está disperso na 

população estudada homogeneamente. 

 

6.4.6 Conhecimento geral 

 O conhecimento geral foi obtido através da soma dos pontos conseguidos nas 

variáveis dependentes (conhecimento da indicação terapêutica, do nome, da dosagem, 

da quantidade e da freqüência de administração do medicamento). 

 Não foram encontradas associações estatisticamente significante entre 

conhecimento geral e as variáveis sexo, idade, estado marital, cor da pele, classe 

econômica. Encontrou-se associação estatisticamente significante entre o conhecimento 
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geral e a escolaridade, e o conhecimento geral e a periodicidade do uso do 

medicamento; ou seja, mais pessoas com maior nível de escolaridade tem um bom 

conhecimento sobre o medicamento que utilizam comparado com aqueles de menor 

escolaridade. Maior proporção de pessoas que utilizam o medicamento continuamente 

tem maior conhecimento do que os que o fazem de forma eventual. 

Tabela 23 -  Nível de escolaridade por nível de conhecimento geral sobre o 
medicamento, Ribeirão Preto, 2004. 

 

Escolaridade               Conhecimento Geral 

      Não                Parcial                      Sim 

N          %           N          %            N           % 

Total 

Analfabeto + Primário 

incompleto 

23 23 7 7 15 15 45 

Primário completo 10 10 12 12 19 19 41 

> que primário 1 1 3 3 10 10 14 

Total  34 34 22 22 44 44 100 

Fisher  = 0,009 

 
Tabela 24 – Periodicidade do uso do medicamento por nível de conhecimento geral, 
Ribeirão Preto, 2004. 

 

Periodicidade do uso do 
medicamento 

               Conhecimento Geral 

      Não                 Parcial                     Sim 

N         %           N           %            N           % 

Total 

Contínuo 30 30 11 11 38 38 79 

Contínuo + Eventual 4 4 11 11 6 6 21 

Total  34 34 22 22 44 44 100 

Fisher = 0,002 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussão 
___________________________________ 
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7. DISCUSSÃO  

 

Rozenfeld (2003), em uma revisão, conclui que a prevalência de uso de 

medicamentos, ajustada por idade, é maior entre as mulheres. 

 Segundo a OMS, os estudos de utilização de medicamentos são aqueles que se 

relacionam com a comercialização, distribuição, prescrição e uso de medicamentos em 

uma sociedade, com destaque sobre as conseqüências médicas, sociais e econômicas 

resultantes (WHO,1977). 

No presente estudo, optou-se por avaliar alguns aspectos de prescrição e uso de 

medicamentos em um serviço de saúde do município de Ribeirão Preto, com o objetivo 

de conhecer as práticas existentes e colaborar para o desenvolvimento e aprimoramento 

destas. 

O valor dos indicadores selecionados de uso de medicamentos é dependente de 

fatores como perfil epidemiológico das doenças da região em estudo, características do 

sistema de saúde, presença ou não de uma lista padronizada de medicamentos (OMS, 

1993). 

Hogerzeil et al.(1993) afirmam que para alguns indicadores o valor ideal é 

óbvio. Esta afirmação pode ser aplicada para a prescrição por nome genérico, número 

de medicamentos fornecidos, medicamentos de acordo com a LPM, e para o 

conhecimento do paciente sobre o medicamento. Para esses indicadores, presume-se que 

valores próximos a 100%, indicam melhores condições de gerenciamento e uso do 

medicamento na região estudada (SANTOS, 1999). 

 

7.1 Conhecimento do uso correto dos medicamentos 
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O grau de informação que os pacientes possuem sobre o seu diagnóstico e 

tratamento influi muito em sua conduta frente a sua enfermidade e às alternativas do 

processo terapêutico. E ainda, o acesso à informação necessária para a tomada de 

decisões a respeito de sua própria saúde é um direito do paciente, ainda que alguns 

pesquisadores duvidem que se possa chegar a esse ideal (ROIZBLATT et al., 1984). 

Assim, o nível de informação pode ser um fator determinante para a não-adesão 

involuntária do paciente ao tratamento.   

 

A) Conhecimento da indicação terapêutica 

Foi verificado neste estudo que 87% da população estudada conhece totalmente 

a indicação terapêutica dos medicamentos prescritos. Silva et al. (2000) em estudo 

realizado em Porto Alegre com pacientes maiores de 18 anos encontraram um valor 

próximo (81%) para este item. Tempier (1996) em estudo realizado com pacientes 

psiquiátricos no Canadá verificou que 79% dos participantes de sua pesquisa sabiam a 

indicação do primeiro medicamento em uma prescrição, e que esse número caía para 

67% quando se perguntava sobre o segundo medicamento prescrito (quando havia). 

Aqui a idade variou de 20 a 62 anos. 

Roizblat et al. (1984), verificaram que 48,3% dos pacientes psiquiátrico em 

Valparaíso (Chile) tinham esse conhecimento.  

Verificou-se também que 9% dos idosos sabia parcialmente a indicação dos seus 

medicamentos e 4% não sabia. 

 

B) Conhecimento do nome dos medicamentos prescritos 
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 Neste item, verificou-se que 45% dos idosos entrevistados sabiam corretamente 

o nome dos medicamentos prescritos, 26% sabiam parcialmente e 29% não sabiam. O 

porcentual de acerto para esse item foi inferior ao encontrado por Silva et al. (2000) que 

estudaram pacientes maiores de 18 anos em Porto Alegre (69%), e por Tempier (1996), 

em um estudo que envolvia pacientes ambulatoriais psiquiátricos que alcançou 93%. 

Roizblat et al. (1984) encontraram um valor de 75,83% para pacientes psiquiátricos em 

Valparaíso. 

Akici et al. (2004) encontrou um valor de apenas 10,9% em Istambul, e verificou 

uma associação estatística entre este conhecimento e a escolaridade, assim como o 

encontrado no presente estudo.  

 

C) Conhecimento da dosagem do medicamento 

Para que haja um bom conhecimento do medicamento que se usa, julgamos 

necessário também o conhecimento da dosagem dele, para que assim se evitem erros e 

confusões. 

Neste item, verificou-se que 39% dos idosos conheciam a dosagem dos 

medicamentos. Aqui, foram julgadas corretas as respostas quando se referiam a mesma 

quantidade em unidades de medida. Não foram encontrados outros estudos que faziam 

referência somente a esse tipo de conhecimento. 

Silva et al. (2000) consideravam correta  a resposta referente à dose também 

quando esta era dada em quantidade de forma farmacêutica, diferentemente do que foi 

realizado neste estudo, tendo encontrado 81% dos pacientes que sabiam corretamente a 

dose do medicamento. 
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D) Conhecimento da quantidade de formas farmacêuticas a serem tomadas 

a cada vez  

A porcentagem de pacientes que tem conhecimento total da quantidade de 

formas farmacêuticas a ser tomada a cada vez é de 87%. Como já foi descrito 

anteriormente, Silva et al. (2000) encontraram um valor de 81% para este conhecimento 

que era somado ao conhecimento da dosagem, para pacientes maiores de 18 anos em 

Porto Alegre. 

 

E) Conhecimento da freqüência de administração do medicamento 

A porcentagem de pacientes idosos que conheciam a freqüência de 

administração dos medicamentos usados foi de 85%, valor acima do encontrado por 

Silva et al. (2000) em Porto Alegre com pacientes maiores de 18 anos, que foi de 69%. 

Este é um conhecimento considerado importante, juntamente com o conhecimento da 

quantidade de forma farmacêutica, para que haja o uso correto do medicamento e a 

terapia medicamentosa tenha sucesso. 

 

F) Conhecimento geral 

O critério da OMS no que se refere ao conhecimento envolve apenas o 

conhecimento de dias e quantos medicamentos por vez deve-se tomar. Porém, como 

afirma Santos (1999), a utilização correta do medicamento implica em muito mais do 

que saber somente o horário e a quantidade a ser tomada; é fundamental para o sucesso 

do tratamento, o usuário receba, tanto no ato da consulta médica como na dispensação, 

informações acerca de possíveis, reações adversas, interações medicamentosas e 
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alimentares, importância da manutenção do tratamento durante o período definido e 

compreensão correta do esquema terapêutico. 

O conhecimento geral foi obtido através da soma dos pontos referentes aos 

conhecimentos de indicação, nome, dosagem, quantidade e freqüência. 

Silva et al. (2000), encontraram um valor de 34% para um bom conhecimento 

sobre os medicamentos, 57% para um conhecimento regular e 9% para conhecimento 

insuficiente. Deve-se ser levado em conta que, em seu estudo, os autores consideraram 

outras variáveis para formar o conhecimento geral (nome, indicação, freqüência de 

administração, duração do tratamento, efeitos adversos e precauções), e atribuíram  

pesos diferentes para cada uma dessas variáveis. Deve-se considerar também o grupo 

populacional dos dois estudos, Silva et al.(2000) trabalham com pacientes maiores de 18 

anos e no presente estudo, optamos por trabalhar com idosos. 

Santos (1999) obteve um valor de 70% de pessoas que conheciam a dose correta 

do medicamento no município de Ribeirão Preto, porém na construção dessa variável 

foram utilizadas outras, tais como horário e quantidade a ser tomada. Em seu estudo, 

Santos (1999) trabalhou com prescrições de clínicas pediátricas e clínicas médicas. 

Azevedo (1987), verificou que 11,25% dos pacientes internados que faziam uso 

de digitálicos tinham um bom conhecimento sobre esse medicamento. Neste estudo 

foram utilizados outro grupo populacional e outras variáveis para a construção da nova 

variável conhecimento geral. 

No município de Campo Grande, Cunha et al. (2002) verificaram que 56,7% dos 

participantes de sua pesquisa faziam uso correto do medicamento, utilizando para a 

obtenção deste dado as variáveis dose, intervalo e duração do tratamento. Bastava o 

desconhecimento de uma dessas orientações sobre a posologia de pelo menos um dos 

medicamentos indicados para ser codificado como desconhecimento do uso correto. 
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Cunha et al. (2002) não incluíram em seu estudo pacientes que utilizavam 

medicamentos de uso contínuo. 

Hogerzeil et al. (1993), em estudos realizados em 12 países em 

desenvolvimento, verificaram que 27% (Indonésia), 56% (Equador), 81% (Nepal) e 

82% (Bangladesh)  dos pacientes tinham conhecimento sobre o medicamento. 

   Atribuímos, neste estudo, a não associação do conhecimento, de forma geral, e 

outras variáveis independentes ao fato do grupo populacional ser muito homogêneo 

quanto à idade, classe econômica, cor/raça e estado marital. 

 Rozenfeld (2003), afirma que “o conhecimento dos padrões de uso e de 

prescrição entre os idosos constitui uma medida indireta da ocorrência dos efeitos 

danosos. É o primeiro passo para se conhecerem os riscos subjacentes à terapêutica 

farmacológica.” (p.722) 

 A estratégia do Programa de Saúde da Família, pelo menos no que se refere aos 

idosos parece estar atingindo seus objetivos em relação ao uso de medicamentos, porém, 

deve ser levado em conta que, apesar dos valores sobre conhecimento encontrados neste 

estudo ser considerados altos, eles ainda podem e devem melhorar, pois estamos falando 

do uso de medicamentos, que quando não utilizados  da forma correta podem acarretar 

em mais agravos à saúde e conseqüentemente no aumento no número de internações 

hospitalares. Sullivan et al. (1990), em estudo realizado no Estados Unidos verificaram 

que uma média de 5,3% das admissões hospitalares na população em geral estava 

relacionada ao não cumprimento da medicação prescrita. 

Segundo Romano-Lieber et al. (2002), os farmacêuticos vêm buscando reduzir 

custos ou aumentar a efetividade dos tratamentos, a partir de intervenções na forma 

como o idoso, o médico prescritor ou mesmo os próprios farmacêuticos lidam com o 

medicamento ou com suas informações, o que acontece às vezes com algum conflito. 
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Ainda, esses autores mostram que a rejeição do apoio do farmacêutico, ou a 

‘resistência’ do médico, cai quando as ações são conjuntas, quando ambos fazem parte 

do mesmo projeto ou da mesma equipe de saúde. 

 

7.2 Os indicadores selecionados do uso de medicamentos 

Número médio de medicamentos prescritos 

Neste estudo, o número médio de medicamentos prescritos por receita foi 2,76. 

Em estudos realizados fora do Brasil, segundo Hogerzeil et al. (1993) foram 

encontrados valores que variaram de 1,3 medicamentos no Zimbabwe, 1,4 no Sudão, 

Bangladesh e Guatemala e chegaram a 3,8 na Nigéria.  

O valor aqui encontrado é semelhante aos 2,4 encontrados por Santos (1999) em 

Ribeirão Preto, devendo-se levar em conta que neste último foram avaliadas receitas de 

clínicos e pediatras. Em Campo Grande, Cunha et al. (2002) constataram que o número 

médio de medicamentos prescritos em clínicas médicas e pediátricas foi de 2,3. Silva et 

al. (2000), em Porto Alegre encontraram em seu estudo um número médio de 

medicamentos igual a  2,4, para pacientes maiores de 18 anos. 

Ramos (1987) encontrou em seu estudo com pacientes com mais de 65 anos um 

valor de 1,5 medicamentos por paciente em Salvador. Em seu estudo, Mosegui et al. 

(1999) encontraram um valor médio de 4, 0 medicamentos por mulher com mais de 60 

anos no Rio de Janeiro. Coelho et al. (2004) encontraram valores que variaram, média 

de 1,3 a 2,3 medicamentos por idoso em Fortaleza. Simões e Falvo (2000) encontraram 

um valor médio de 2,6 medicamentos por receita de idoso cadastrado no Programa da 

Saúde do Idoso no município de Araraquara 
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Levando-se em conta que nem todos os estudos foram realizados com 

prescrições apenas para idosos, pode-se supor que há uma grande concordância quanto a 

este indicador, mesmo em realidades diferentes. 

 

Prescrição pelo nome genérico 

 

Neste estudo, a porcentagem obtida de medicamentos prescritos pelo nome 

genérico foi de 91,30%, número bem acima dos encontrados em outros estudos. 

Hogerzeil et al. (1993), em seu estudo encontraram valores que variaram de 37% no 

Equador a 94% no Zimbabwe. 

 Santos (1999) encontrou um resultado de 30,5% para este item no município de 

Ribeirão Preto e Cunha et al. (2002) encontraram um valor de 84,3% em Campo 

Grande, para pacientes de clínicas médicas e pediátricas. 

 O valor encontrado por Simões e Falvo (2000) foi de 60,9% para idosos no 

município de Araraquara.  

O número encontrado neste estudo é alto quando se compara com outros estudos 

e pode ser explicado por se tratar de prescrições de médicos do Programa de Saúde da 

Família dos NSF ligados à Faculdade de Medicina. Porém, este número deveria ser 

100%, constatando-se que há um descumprimento da legislação, que obriga que as 

prescrições nos serviços públicos sejam todas feitas pelo nome genérico (Lei 9787/99). 

 

Prescrição de acordo com a Lista Padronizada de Medicamentos (LPM) 
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O resultado obtido neste estudo, de 2,51 medicamentos em média, de acordo 

com a LPM  representa 90,94% das prescrições. Hogerzeil et al. (1993) encontraram 

valores que variaram de 85 (Bangladesh) a 88% (Tanzânia). Em Campo Grande, Cunha 

et al. (2002) verificaram que este número era de 92,7% e Santos (1999) encontrou um 

valor de 80,1% em Ribeirão Preto, para pacientes das clínicas médica e pediátrica 

Simões e Falvo (2000) encontraram valores de 61,3% para idosos de Araraquara. 

Lunde (1989) afirma que as listas padronizadas de medicamentos podem refletir 

um alto nível profissional no trabalho de seleção de fármacos, porém, as discussões 

causadas por interesses econômicos mostram que o prestígio dos prescritores e dos 

dispensadores envolvidos no processo podem constituir um importante obstáculo para 

sua implantação efetiva.  

 

Porcentagem de medicamentos dispensados 

 

Este é um indicador de assistência ao paciente, que determina o nível de 

adequação das práticas à Política Nacional de Medicamentos, em função da tendência a 

se prescrever baseando-se na lista de medicamentos adotada no serviço estudado. 

Hogerzeil et al. (1993) verificaram valores que variaram de 70% na Nigéria a 

83% no Nepal. 

  O valor encontrado neste estudo foi de 91,30%, número mais alto que os 

encontrados por Santos (1999), 60,3% em Ribeirão Preto e por Cunha et al. (2002), 

80,7% em Campo Grande, para pacientes de clínica médica e clínica pediátrica. 
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 Simões e Falvo (2000) encontraram um valor de 71,6% para idosos em 

Araraquara.  

Porcentagem de antibióticos prescritos 

Neste estudo, a quantidade de antibióticos prescritos foi baixíssima, 0,36%, o 

que pode ser explicado pelo tipo de população estudada,  pelo fato de ser um grupo 

inserido em um programa específico, e pelo padrão de doenças que acometem essa 

população. 

Em estudos realizados fora do Brasil, segundo Hogerzeil et al. (1993), 

encontraram valores que variaram de 25% em Bangladesh a 63% no Sudão. 

Santos (1999) encontrou em seu estudo um valor de 28,9% entre pediatras e 

13,7% entre clínicos no município de Ribeirão Preto. Em Campo Grande, Cunha et al. 

(2002) encontraram um valor de 27,4%para pacientes de clínicas médicas e pediátricas.  

Em Araraquara, Simões e Falvo (2000) encontraram para um grupo de idosos o 

valor de 4,2% . 

 

Porcentagem de injeções prescritas 

A porcentagem de injeções prescritas foi muito baixa, apenas 0,72%, e isso 

ocorreu somente no caso da prescrição de insulina, que apresenta-se na forma injetável. 

Hogerzeil et al. (1993), encontraram valores que variaram de 5% no Nepal a 

48% em Uganda. 

Cunha et al.(2002) encontraram em Campo Grande o valor de 10,2 e em 

Ribeirão Preto, Santos (1999) encontrou o valor de 8,2% para pacientes de clínicas 

pediátricas e médicas.  
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Simões e Falvo (2000) encontraram um valor de 5,4% de injeções prescritas para 

idosos de Araraquara. 

Uma crítica que pode ser feita aos indicadores selecionados para o uso de 

medicamentos é a falta de valores ideais padronizados, para que se possa realizar uma 

classificação dentro de um gradiente de ruim a muito bom. Isso torna difícil a 

comparação entre estudos realizados em lugares diferentes. 

Como afirma Santos (1999), o conhecimento do paciente sobre indicação, nome 

e posologia do medicamento é um indicativo importante para um diagnóstico da 

situação, porém são necessários mais estudos tanto quantitativos como qualitativos, pois 

o fato dele conhecer horário, dia e quantidade, não dá garantias de que o mesmo 

conheça todas as outras informações pertinentes para que ocorra o uso correto do 

medicamento. 

 

7.3 As associações estatísticas 

 

Buscou-se associações estatísticas entre as variáveis dependentes (conhecimento 

da indicação terapêutica do medicamento, conhecimento do nome, conhecimento da 

dosagem, conhecimento da quantidade de forma farmacêutica a ser administrada, 

conhecimento da freqüência de administração) e as variáveis independentes (sexo, 

idade, estado marital, cor/raça, escolaridade, pessoas com quem o idoso mora, 

periodicidade do uso do medicamento).  

O conhecimento da indicação terapêutica está associado à escolaridade, assim 

como o conhecimento da dosagem do medicamento, conhecimento do nome e o 

conhecimento geral desta população. Esta associação é de se esperar, já que podemos 
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supor que quem tem maior escolaridade tem um maior entendimento sobre sua doença e 

sobre o uso dos medicamentos. 

Foram encontradas também associações estatisticamente significantes entre 

cor/raça e os conhecimentos do nome do medicamento e da quantidade de formas 

farmacêuticas a serem administradas a cada vez. Essa associação também é esperada, já 

que escolaridade está associada a cor/raça, pois os negros e pardos estudam menos que 

os brancos no Brasil. Para comprovar essa situação, buscou-se associação entre 

escolaridade e cor/raça através do teste exato de Fisher, no qual o p encontrado foi de 

0,001. Quando se fez o teste exato de Fisher, buscando associação entre conhecimento 

geral e escolaridade por grupo de cor, verificou-se que para os brancos essa associação 

era estatisticamente significante (p = 0,009), o que não ocorreu para o grupo de não-

brancos (p = 0,466). 

Verificou-se também associação estatisticamente significante entre a 

periodicidade do tratamento e conhecimento da dosagem do medicamento e 

periodicidade do tratamento e conhecimento geral sobre o uso do medicamento. Espera-

se que aqueles que utilizam os medicamentos de forma contínua tenham maior 

conhecimento sobre o medicamento utilizado do aqueles que o fazem de forma 

eventual. 

Supomos que outras associações estatisticamente significantes não tenham sido 

encontradas pelo fato da população estudada ser homogênea quanto às classes 

econômicas, estado marital e idade. Quanto às pessoas com quem o idoso mora, deve-se 

considerar também que pode haver diferença no fato dele morar com o esposo (a), 

geralmente outro idoso, ou morar com outra pessoa mais jovem (filhos, netos), que pode 

auxiliá-lo de maneira mais eficiente quanto ao uso do medicamento, embora este 

aspecto não tenha sido explorado neste estudo. 
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7.4 Limitações do estudo 

 Os resultados encontrados nesse estudo não podem ser extrapolados para outras 

populações, por se tratar de uma população específica, idosos cadastrados em Núcleos 

de Saúde da Família e ainda, ligados a uma faculdade de medicina. 

 

7.5  Recomendações 

 

O fato de nossos resultados serem melhores daqueles encontrados por outros 

pesquisadores não devem ser interpretados como ótimos, mas sim que os outros 

estejam muito deficientes. Dessa forma, para que tenhamos um sistema de atenção 

primária realmente efetivo, recomendamos: 

- a realização de estudos quantitativos e qualitativos sobre o uso de 

medicamentos para obtenção de valores ideais. 

- a realização de outros estudos com diferentes populações para efeito de 

comparações. 

- estímulo aos prescritores a prescreverem pelo nome genérico, fazendo assim 

com que cumpram a legislação vigente. 

-  estímulo aos prescritores para que façam sua prescrição de acordo com a 

Lista Padronizada de Medicamentos. 

- investimento na educação continuada para os funcionários da dispensação de 

medicamentos, para que haja uma melhora  na qualidade da atenção 

farmacêutica, em particular visando aumentar informação sobre a dosagem e 

o nome dos medicamentos, dois indicadores encontrados muito baixos neste 

estudo. 
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- a inserção do profissional farmacêutico no PSF, atuando em conjunto com os 

outros profissionais para que se possa obter uma melhoria na qualidade da 

atenção ao paciente no que se refere aos medicamentos, principalmente junto 

à população de baixa escolaridade.  
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8. CONCLUSÕES 

  

 • A porcentagem de medicamentos dispensados é 84,49%. 

 • A porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome genérico é 91,30%. 

• A porcentagem de medicamentos prescritos de acordo com a Lista Padronizada 

de Medicamentos é 90, 94%. 

 • A porcentagem de antibióticos prescritos é 0,36. 

 • A porcentagem de medicamentos injetáveis é 0,72% 

• 87% dos idosos conhecem a indicação terapêutica do medicamento prescrito 

pelo médico do PSF. 

 • 45% dos idosos conhecem o nome do medicamento prescrito pelo médico do 

PSF. 

• 39% dos idosos conhecem a dosagem do medicamento prescrito pelo médico 

do PSF. 

• 87% dos idosos conhecem a quantidade de forma farmacêutica a ser tomada a 

cada vez do medicamento prescrito pelo médico do PSF. 

• 85% dos idosos conhecem a freqüência de administração do medicamento 

prescrito pelo médico do PSF. 

• 44% dos idosos têm um bom conhecimento, 22% têm um conhecimento médio 

e 34% têm um baixo conhecimento sobre os medicamentos prescritos pelo 

médico do PSF. 

 • A escolaridade influencia o conhecimento sobre os medicamentos.  

• O PSF é uma estratégia de atenção à população que tem uma boa 

resolutividade em relação ao uso de medicamentos por idosos. 
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Anexo 1 
LISTA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS 

 
PSICOTRÓPICOS : 

- ÁCIDO VALPRÓICO 250 mg 
- AMITRIPTILINA 25 mg 
- BIPERIDENO 2 mg 
- CARBAMAZEPINA 2% SOL. ORAL 
- CARBAMAZEPINA 200 mg 
- CARBONATO DE LITIO 300 mg 
- CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 mg 
- CLORPROMAZINA 100 mg 
- CLORPROMAZINA 25 mg  
- CLORPROMAZINA 4 % ( SOL. ORAL ) 
- DIAZEPAM 10 mg 
- DIAZEPAM 5 mg 
- FENITOINA 100 mg 
- FENOBARBITAL 100 mg 
- FENOBARBITAL 4 % (SOL. ORAL) 
- HALOPERIDOL 1 mg 
- HALOPERIDOL 2 % ( SOL. ORAL) 
- HALOPERIDOL 5 mg 
- HALOPERIDOL DECANOATO 
- IMIPRAMINA 25 mg 
- LEVODOPA + CARBIDOPA 
- LEVOMEPROMAZINA 4% SOL. ORAL 
- NITRAZEPAM 5 mg 
- PERICIAZINA 1 % ( SOL. ORAL ) 
- PERICIAZINA 4 % ( SOL. ORAL ) 
- VALPROATO DE SODIO 500 mg 
- VALPROATO XAROPE 250 mg/5 ml 

 
OBSERVAÇÃO : A Fluoxetina 20 mg (Cápsula) esta padronizada pelo Programa 
Estadual de Saúde Mental, portanto só será dispensada aos pacientes tratados pelos 
Núcleos de Saúde Mental e Saúde da Família. 
 

 

PROGRAMA DA SAÚDE DA MULHER 
- * BUTILESCOPOLAMINA 10 mg – Comprimidos 
- * HIOSCINA 20 mg/ml – Injetável 
- * PARACETAMOL 500 mg – Comprimido 
- DIU 
- DOXICICLINA 100 mg 
- ESTRADIOL/ESTRADIOL + NORGESTIMATO (Prefest) 
- ESTROGENOS CONJUGADOS 0,30 mg 
- LEVONORGESTREL 0,15 mg + ETINILESTRADIOL 0,03 mg 
- MEDROXIPROGESTERONA 150 mg ( INJETÁVEL ) 
- METRONIDAZOL GELÉIA VAGINAL 
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- MICONAZOL CREME VAGINAL  
- NORETISTERONA 0,35 mg 
- TETRACICLINA + ANFOTERICINA B - CREME 
- TINIDAZOL 500 mg 

 
OBSERVAÇÃO :  Os produtos identificados por ( * ) estão padronizados para pacientes 
gestantes e puérperas. 

 
 

CLINICA MÉDICA / CARDIOLOGIA 
 

- AAS 100 mg 
- AAS 500 mg 
- AMIODARONA, CLORIDRATO 200 mg 
- CAPTOPRIL 25 mg 
- CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 mg 
- CLOROQUINA 150 mg 
- DIGOXINA 0,25 mg 
- FUROSEMIDA 40 mg 
- GLIBENCLAMIDA 5 mg 
- GLICAZIDA 80 mg 
- HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg 
- INSULINA HUMANA NPH 
- INSULINA HUMANA REGULAR 
- ISOSSORBIDA 10 mg  
- ISOSSORBIDA 5 mg SL 
- MALEATO DE ENALAPRIL 10 mg 
- METFORMINA 850 mg 
- METILDOPA 500 mg 
- NIFEDIPINA 20 mg 
- PROPRANOLOL 40 mg 
- SINVASTATINA 20 mg 

 

OBSERVAÇÃO : 1 -  Os medicamentos acima descritos com exceção ao 
AAS necessariamente requerem vínculo a algum  dos ambulatórios, a 
Núcleos,  Ligas de H.A. e Diabetes e  Amb. Integrado. 

2 – Para o Ambulatório de Ortopedia encontra-se disponível ACETATO DE 
METILPREDINISOLONA 40 mg, para Infiltração. 

 
 
 

ANTIBIÓTICOS 
 

- AMOXICILINA 250 mg/ 5 ml  ( SUSP. ORAL ) 
- AMOXICILINA 500 mg 
- AMPICILINA 500 mg 
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- CEFALEXINA SUSP. 125 mg/ 5ml 
- CEFALEXINA 500 mg 
- CLORANFENICOL 5 mg/ml  ( SOL. OFTÁLMICA ) 
- DOXICICLINA 100 mg 
- ERITROMICINA 2,5 %  (SUSP. ORAL ) 
- ERITROMICINA 250 mg 
- NEOMICINA + BACITRACINA  ( POMADA ) 
- NORFLOXACINO 400 mg 
- OTOMISYN  ( SULF. POLIMIX. B + SULF. NEOM. + CLOR. LID. ) 
- SULFAMETOX. 40 mg/ml + TRIMET. 8 mg/ml 
- SULFAMETOX. 400 mg + TRIMET. 80 mg 
- TINIDAZOL 500 mg 
 
 

DIVERSOS 
 

- AMINOFILINA 100 mg 
- CIMETIDINA 200 mg 
- DELTAMETRINA LOÇÃO  
- DEXAMETASONA 0,1 % CREME 
- DEXTROCLORFENIRAMINA 2 mg 
- DEXTROCLORFENIRAMINA XAROPE 
- DICLOFENACO DE SÓDIO 50 mg 
- HIDRÓXIDO DE ALUMINIO 6,2 % 
- METOCLOPRAMIDA 10 mg 
- NISTATINA  ( SUSP. ORAL ) 
- ÓLEO MINERAL 
- PERMANGANATO DE POTASIO 100 mg 
- POLIVITAMINICO GOTAS 
- PREDNISONA 20 mg 
- PREDNISONA 5 mg 
- PROMETAZINA 25 mg  ( APENAS PARA PACIENTES EM TRATAMNETO 

PSIQUIÁTRICO) 
- RETINOL + CALCIFEROL + OX. ZINCO CREME  
- SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL 
- SALBUTAMOL 2 mg 
- SALBUTAMOL XAROPE 
- SULFATO FERROSO 40 mg 
- SULFATO FERROSO GOTAS 
- VITAMINAS DO COMPLEXO B 

 
ANTI-HELMINTICOS 

 
- MEBENDAZOL 100 mg 
- MEBENDAZOL 2 % ( SUSP. ORAL ) 
- METRONIDAZOL 250 mg 
- METRONIDAZOL 4 %  ( SUSP. ORAL ) 
- PRAZIQUANTEL 600 mg 
- TIABENDAZOL  ( SUSP. ORAL ) 
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DST / AIDS 
 

- ACICLOVIR 200 mg 
- AZITROMICINA 500 mg 
- CETOCONAZOL 200 mg 
- CIPROFLOXACINA 500 mg 
- FLUCONAZOL 100 mg 
- FOLINATO DE CALCIO 15 mg 
- PIRIMETAMINA 25 mg 
- SULFADIAZINA 500 mg 

 
ANTIRETROVIRAIS 

 
- ABACAVIR 300 mg 
- AMPRENAVIR 150 mg 
- ATAZANAVIR 150 mg 
- DIDANOSINA 25 mg 
- DIDNOSINA 100 mg 
- EFAVIRENZ 600 mg 
- ESTAVUDINA PÓ P/SOLUÇÃO ORAL 
- ESTAVUDINA 30 mg 
- ESTAVUDINA 40 mg 
- INDINAVIR 400 mg 
- LAMIVUDINA SOL. ORAL 
- LAMIVUDINA 150 mg 
- LAMIVUDINA  + ZIDOVUDINA  (BIOVIR) 
- LOPINAVIR + RITONAVIR (KALETRA) 
- NELFINAVIR 250 mg 
- NEVIRAPINA 200 mg 
- RITONAVIR 100 mg 
- SAQUINAVIR 200 mg 
- TENOFOVIR 300 mg 
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Anexo 2 
PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ENTRE IDOSOS EM UM SERVIÇO DE 
SAÚDE EM RIBEIRÃO PRETO  
Filtro: Ter 60 anos ou mais, ter vindo de um dos 5 núcleos da FMRP. 

INFORMAÇÕES SÓCIO DEMOGRÁFICAS 
 
1. NOME 
 
2.    SEXO   1. Masculino 

2. Feminino 
3.    DATA DE NASCIMENTO       ____/____/____   4. IDADE ______ 

 
 
          (ANOS COMPLETOS) 

5.   ESTADO MARITAL 
 
      (Ler as alternativas)                                                  

1. Casado 
2. Mora junto 
3. Solteiro 
4. Separado/ divorciado 
5. Viúvo 
                                                                                         

6.   Qual é a sua cor ? 
        
       (Ler as alternativas) 

1. Branca  
2. Parda 
3.  Negra 
4. Oriental 
5. Indígena 

7a.    ESCOLARIDADE Até que ano da escola o sr. estudou? 
Analfabeto                           (1) .......0 
Primário incompleto            (2) .......0 
Primário completo               (3) .......1 
Ginásio incompleto              (4) .......1 
Ginásio completo                 (5) .......2 
Colegial incompleto             ( 6) ......2 
Colegial completo                ( 7) ......3 
Superior incompleto             (8) ......3  
Superior completo                (9) ......5 

7b.    Anos completos de escolaridade ______ (use dois dígitos) 
8a.                                                        O sr. possui em sua casa? Quantos? 
 
 TEM 
Itens de conforto Não tem 1 2 3 4 ou + 
a. TV a cores 0 2 3 4 5 
b. rádios 0 1 2 3 4 
c. banheiro 0 2 3 4 4 
d. automóvel 0 2 4 5 5 
e. empregada mensalista fixa 0 2 4 4 4 
f. aspirador de pó 0 1 1 1 1 
g. máquina de lavar roupas/ tanquinho 0 1 1 1 1 
h. vídeo-cassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 
i. geladeira 0 2 2 2 2 
j. freezer duplex ou separado 0 1 1 1 1 
8b. CCEB Total de Pontos  ______ 
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9 a . Quem é o chefe da família? ____________ 
 Se for o entrevistado, pular para a Q. 10 

9b.  Até que ano o chefe da família estudou? Analfabeto                           (1) .......0 
Primário incompleto            (2) .......0 
Primário completo               (3) .......1 
Ginásio incompleto              (4) .......1 
Ginásio completo                 (5) .......2 
Colegial incompleto             ( 6) ......2 
Colegial completo                ( 7) ......3 
Superior incompleto             (8) ......3  

Superior completo                (9) ......5 
10.   Com quem o sr. mora? 1. sozinho 

2. esposa 
3. filho 
4. irmão 
5. neto 
6. outro : ______________ 
 

11.  Em qual núcleo de saúde o sr. faz o 
atendimento      médico? 

  

1. I 
2. II 
3. III 
4. IV 
5. V 

USO DE MEDICAMENTOS 
12. Os medicamentos que o sr. está retirando são 

de uso contínuo ou para algum problema de saúde 
atual? 

1. uso contínuo 
2. uso ocasional 
3. as duas alternativas 

Medicamento de uso contínuo: aquele empregado no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, 
utilizados continuamente. 

13. Por favor, diga-me para que servem os 
medicamentos que está retirando. 

15.  hipertensão (Q.14) 
16. diabetes (Q.15) 
17. problemas respiratórios (Q.16) 
18. problemas “do coração” (Q.17) 
19. problemas hormonais (Q.18) 
20. dores (Q.19) 
21. inflamação (Q.20) 
22. SNC (Q.21) 
23. problemas oftalmológicos (Q.22) 
24. problemas dermatológicos (Q.23) 
25. problemas digestivos (Q.24) 
26. infecções (Q.25) 
12.  vitaminas (Q.26) 
13.  outro: ___________________ (Q.27) 
14.   não sabe  

problemas resp.: asma, tosse; probl. do coração: insuficiência cardíaca, arritmias, angina; SNC: 
convulsões, Parkinson, ansiedade, pânico, insônia, depressão, mania; probl. dig.: úlcera, gastrite, 
acidez, náuseas, espasmos, diarréias;  infecções: bacterianas, tuberculose, hanseníase, parasitas, vírus, 
fungos. 
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c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 
 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
______________ 

14 A . a Qual o nome dele? 
1. propranolol 
2. doxazosina 
3. metildopa 
4. verapamil 
5. nifedipina 
6. hidralazina 
7. nitroprussiato de 

sódio 
8. captopril 
9. outro: 

       12.   não sabe 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
________________ 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 
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c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 
 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
______________ 

14 B a Qual o nome dele? 
       1. espironolactona  
       2.hidroclorotiazida 
       3. furosemida 
       4. outro:    
       5. não sabe  

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
________________ 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
______________ 

15. a Qual o nome dele? 
1. acarbose 
2. glibenclamida 
3. glicazida 
4. isulina 
5. metformina 
6. outro: 

       7.     não sabe 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
 
 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
________________ 

16. a Qual o nome dele? 
1. aminofilina 
2. beclometasoan 
3. cromoglicato de 

sódio 
4. fenoterol 
5. hidrocortisona 
6. prednisona 
7. salbutamol 
8. teofilina 
9. outro: 

       10.   não sabe 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_______________ 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_________________ 

17. a Qual o nome dele? 
1. digoxina 
2. propranolol 
3. quinidina 
4. verapamil 
5. ac. acetilsalicílico 
6. dinitrato de 

isossorbida 
7. nifedipina 
8. outro: 

       9.     não sabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 
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c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 

18. a  Qual o nome dele? 
1. levotiroxina 
2. estrogênios 

conjugados 
3. etinilestradiol 
4. testosterona 
5. clomifeno 
6. tamoxifeno 
7. outro: 

       8.     não sabe 
 
 
 
 
 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 
 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 

19. a . Qual o nome dele? 
1. ac. acetilsalicílico 
2. dipirona 
3. paraceatmol 
4. codeína 
5. outro: 

       6.     não sabe 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 
 
 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 

20. a . Qual o nome dele? 
1. ac. acetilsalicílico 
2. ibuprofeno 
3. dexametasona 
4. prednisona 
5. outro: 

       6.     não sabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 
 
 
 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 
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c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 

21. a . Qual o nome dele? 
1. ac. valpróico 
2. carbamazepina 
3. clonazepam 
4. diazepam 
5. etossuccimida 
6. fenitoína 
7. fenobarbital 
8. biperideno 
9. levodopa + 

carbidopa 
10. clomipramina 
11. prometazina 
12. clorpromazina 
13. haloperidol 
14. amitriptilina 
15. carbonato de lítio 
16. nortriptilina 
17. outro: 
18. não sabe 
 

 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 
 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

22. a.  Qual o nome dele? 
1. gentamicina 
2. tetraciclina 
3. dexametasona 
4. tetracaína 
5. acetazolamida 
6. pilocarpina 
7. timolol 
8. atropina 
9. outro: 

       10.   não sabe 
 
 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe Comprimido 

1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 

_______________  

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 

23. a . Qual o nome dele? 
1. neomicina + 

bacitracina 
2. sulfadiazina de 

prata 
3. tiabendazol 
4. dexametasona 
5. hidrocortisona 
6. outro: 

       7.     não sabe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 
 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 
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c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 

24. a. Qual o nome dele? 
1. ranitidina 
2. cimetidina 
3. hidróxido de 

alumínio e 
magnésio 

4. metoclopramida 
5. brometo de n-

butilescopolamina 
6. loperamida 
7. glicerol 
8. outro: 
9. não sabe 
 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 
 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 

25. a . Qual o nome dele? 
1. amoxicilina 
2. ampicilina 
3. benzilpenicilina 
4. benzilpenicilina 

benzatina 
5. cefalexina 
6. gentamicina 
7. nitrofurantoína 
8. sulfadiazina 
9. sulfametoxazol + 

trimetoprima 
10. ciprofloxacina 
11. cloranfenicol 
12. claritomicina 
13. aciclovir 
14. outro: 

        15.  não sabe 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 

c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 

26. a. Qual o nome dele? 
1. calcitriol 
2. piridoxina 
3. retinol 
4. tiamina 
5. outro: 
6. não sabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 
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c. Quantos comp. ou ml devem 
ser tomados a cada vez? 

Comprimido 
1.1 2.2 3.1/2 4. ¼ 5. ns 6. outro 
_______________ 
 
 
 

27. a . Qual o nome dele? 
 

b. Qual a dose? 
 
1. sabe 
2. não sabe 

 

Ml  
1. 5 2. 10 . 7,5 4. ns 5. outro 
_________________ 
 
 

d. Quantas vezes ao dia 
deve ser tomado cada 
medicamento? 
 
1. 6/6 horas (4x ao dia) 
2. 8/8 horas (3x ao dia ) 
3. 12/12 horas (2x ao dia) 
4. 24/24 horas (1x ao dia) 
5.não sabe 
6. outro: ____________ 
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Anexo 3 
Transcrição da Receita 
1. Número de medicamentos prescritos 1. 1                      6.   6 

2. 2                      7.   7 
3. 3                      8.   8 
4. 4                      9.   Outro: 
5. 5 

2. Número de medicamentos dispensados 1. 1                      6.   6 
2. 2                      7.   7 
3. 3                      8.   8 
4. 4                      9.   Outro: 
5.    5 

3. Número de medicamentos prescritos pelo nome 
genérico 

1. 1                      6.   6 
2. 2                      7.   7 
3. 3                      8.   8 
4. 4                      9.   Outro: 
5.    5 

4. Número de medicamentos  de acordo com a lista 
padronizada de medicamentos 

1. 1                      6.   6 
2. 2                      7.   7 
3. 3                      8.   8 
4. 4                      9.   Outro: 
5.     5 

5. Número de antibióticos prescritos 1. 0  
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. outro: ________ 

6. Número de injeções prescritas 1. 0 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
5. outro:_______ 
 

 Dose  
 
 

7.a Medicamento1 
 

Duração do 
tratamento 

1. contínuo 
2. eventual 
 

Forma Farmacêutica 
1. oral sólido 
2. oral líquido 
3. injetável 
4. oftálmico 
5. tópico 
6. outro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posologia 
1. 4/4 horas (6x ao dia) 
2. 6/6 horas (4x ao dia) 
3. 8/8 horas (3x ao dia) 
4. 12/12 horas (2x ao dia) 
5. 24/24 horas ( 1x ao dia) 
6. outro: ______________ 
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Dose 
 
 

b. Medicamento 2 

Duração do 
tratamento 

1. contínuo 

       2. eventual 

Forma Farmacêutica 
1. oral sólido 
2. oral líquido 
3. injetável 
4. oftálmico 
5. tópico 
6. outro: 

_______________ 

Posologia 
1. 4/4 horas (6x ao dia) 
2. 6/6 horas (4x ao dia) 
3. 8/8 horas (3x ao dia) 
4. 12/12 horas (2x ao dia) 
5. 24/24 horas ( 1x ao dia) 
6. outro: ______________ 

 
 

Dose  
 

c. Medicamento 3 

Duração do 
tratamento 

1. contínuo 
        2. eventual 

Forma Farmacêutica 
1. oral sólido 
2. oral líquido 
3. injetável 
4. oftálmico 
5. tópico 
6. outro: 

_______________ 
 

Posologia 
1. 4/4 horas (6x ao dia) 
2. 6/6 horas (4x ao dia) 
3. 8/8 horas (3x ao dia) 
4. 12/12 horas (2x ao dia) 
5. 24/24 horas ( 1x ao dia) 

       6.   outro: ______________ 

Dose  
 

d. Medicamento 4 

Duração do 
tratamento 

1. contínuo 
       2. eventual 

Forma Farmacêutica 
1. oral sólido 
2. oral líquido 
3. injetável 
4. oftálmico 
5. tópico 
6. outro: 

_______________ 
 

Posologia 
1. 4/4 horas (6x ao dia) 
2. 6/6 horas (4x ao dia) 
3. 8/8 horas (3x ao dia) 
4. 12/12 horas (2x ao dia) 
5. 24/24 horas ( 1x ao dia) 

      6.  outro: ______________ 

Dose  
 

e. Medicamento 5 

Duração do 
tratamento 

1. contínuo 

      2. eventual 

Forma Farmacêutica 
1. oral sólido 
2. oral líquido 
3. injetável 
4. oftálmico 
5. tópico 
6. outro: 

_______________ 
 

Posologia 
1. 4/4 horas (6x ao dia) 
2. 6/6 horas (4x ao dia) 
3. 8/8 horas (3x ao dia) 
4. 12/12 horas (2x ao dia) 
5. 24/24 horas ( 1x ao dia) 

      6.  outro: ______________ 

Dose  
 

f. Medicamento 6 

Duração do 
tratamento 

1. contínuo 
        2. eventual 

Forma Farmacêutica 
1. oral sólido 
2. oral líquido 
3. injetável 
4. oftálmico 
5. tópico 
6. outro: 

_______________ 
 
 

Posologia 
1. 4/4 horas (6x ao dia) 
2. 6/6 horas (4x ao dia) 
3. 8/8 horas (3x ao dia) 
4. 12/12 horas (2x ao dia) 
5. 24/24 horas ( 1x ao dia) 

      6.  outro: ______________ 
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Dose  
 

g. Medicamento 7 

Duração do 
tratamento 

1. contínuo 
       2. eventual 

Forma Farmacêutica 
1. oral sólido 
2. oral líquido 
3. injetável 
4. oftálmico 
5. tópico 
6. outro: 

_______________ 
 

Posologia 
1. 4/4 horas (6x ao dia) 
2. 6/6 horas (4x ao dia) 
3. 8/8 horas (3x ao dia) 
4. 12/12 horas (2x ao dia) 
5. 24/24 horas ( 1x ao dia) 

      6.outro: ______________ 

Dose  
 

h. Medicamento 8 

Duração do 
tratamento 

1. contínuo 

      2. eventual 

Forma Farmacêutica 
1. oral sólido 
2. oral líquido 
3. injetável 
4. oftálmico 
5. tópico 
6. outro: 

_______________ 
 

Posologia 
1. 4/4 horas (6x ao dia) 
2. 6/6 horas (4x ao dia) 
3. 8/8 horas (3x ao dia) 
4. 12/12 horas (2x ao dia) 
5. 24/24 horas ( 1x ao dia) 

      6.  outro: ______________ 
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Anexo 4 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Está sendo realizada uma pesquisa sobre o uso de medicamentos, sob a responsabilidade 

da Profa . Dr a . Elisabeth Meloni Vieira, professora do Departamento de Medicina Social 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar a capacidade deste serviço de saúde 

em promover o uso racional de medicamentos entre idosos. 

Será utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário que deve ter a 

duração máxima de............minutos. 

O nome do entrevistado que participar desta pesquisa jamais será divulgado, nem 

conhecido por outras pessoas além da pesquisadora, inclusive após a publicação da 

mesma. Todas as informações serão gravadas em computador, em código. Os 

entrevistados que participarem desta pesquisa não receberão qualquer benefício direto 

por isto. 

Não haverá nenhum prejuízo para o entrevistado que depois de decidir participar da 

pesquisa, desista. Todos entrevistados que aceitarem participar também têm o direito de 

não responder alguma ou algumas perguntas, se desejarem fazê-lo. 

Será solicitado ao entrevistado que aceitar participar da pesquisa que assinem um 

certificado de consentimento, para documentar sua decisão.  

 

Certificado de Consentimento 

 

Eu,                                                                                    , declaro haver recebido os 

esclarecimentos acima e que pude esclarecer minhas dúvidas sobre o assunto. Outras 

dúvidas poderão ser esclarecidas pelo telefone 602-2538. Aceito participar da pesquisa 

acima referida, sob responsabilidade da  Profa . Dr a . Elisabeth Meloni Vieira, conforme 

esclarecimentos e condições descritas acima. Ribeirão Preto,       de                         de 

2004. 

Nome do entrevistado: 

Assinatura: ______________________ 

Assinatura da pesquisadora:____________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável:______________________ 
 


