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RESUMO 

 

 

O processo de envelhecimento traz consigo diversas modificação no âmbito pessoal e 

biológico do indivíduo. Expandindo-se essas transformações, para o âmbito populacional, na 

questão da saúde, delimita-se um crescente prevalências das denominadas doenças crônicas 

não transmissíveis. Nesta lógica, um maior número de moléstias crônicas, leva os indivíduos a 

ingerirem uma maior quantidade de fármacos, sejam eles prescritos por via clínica ou mesmo 

pela própria automedicação. Em vista disso, o presente trabalho objetivou realizar um 

levantamento epidemiológico para se traçar o perfil de saúde dos idosos de uma cidade do 

interior paulista, enfocando-se a presença de doenças crônicas não transmissíveis, 

medicamentos utilizados, a presença de polifarmácia e a qualidade de vida. A amostra foi 

composta por 241 idosos residentes da cidade de Duartina, SP. Primeiramente realizou-se um 

questionário geral para se determinar a presença de doenças e caracterização geral da amostra. 

Após, os idosos passaram pelo questionário de qualidade de vida e por um questionário sobre 

os medicamentos utilizados. A partir dos dados deste último, através do site drugs.com 

determinou-se a presença e os níveis de polifarmácia. Nos resultados, pode-se observar uma 

considerável prevalência de diabetes, dislipidemias e hipertensão, sendo as idosas as mais 

afetadas. Quanto ao uso dos fármacos, 22,7% utilizam, ao menos, cinco medicamentos 

distintos ao dia. Na análise da polifarmácia, 30% não apresentaram interações, 68% 

apresentaram nível moderado e 2% elevado. Através da correlação de Pearson, identificou-se 

que com o aumento do número de medicamentos utilizados, houve aumento do nível da 

intensidade da polifarmácia (p < 0,0001 e r = 0,81). Quanto à qualidade de vida, todos as 

áreas apresentaram índices relativamente altos, sendo o domínio físico com a melhor média e 

o ambiental com pior. Na análise por questão, os piores índices ficaram com dor, dependência 

de medicamentos e sentimentos negativos. Com a Correlação de Spearman, determinou-se 

que o aumento dos índices de polifarmácia diminuem a qualidade vida (p = 0,03 e r = -0,57). 

Deste modo, conclui-se que, nos idosos, há uma elevada prevalência de hipertensão, diabetes 

e das dislipidemias, bem como um considerável uso de diferentes medicamentos diariamente. 

Anexo a estes dados, a qualidade de vida apresentou índices adequados, sendo afetada 

negativamente pelo aumento do uso diários de medicamentos. 

 
Palavras-chave: Envelhecimento. Doenças crônicas não transmissíveis. Polifarmácia.  

 





ABSTRACT 

 

 

Epidemiological profile of the health conditions of the elderly in a city in the interior of 

São Paulo. 

The process of aging brings with it several modifications in the personal and biological scope 

of the individual. Expanding these transformations, for the population, in the health issue, 

delimits a growing prevalence of so-called chronic non-communicable diseases. In this logic, 

a greater number of chronic diseases, leads individuals to ingest a greater amount of drugs, 

whether they are prescribed clinically or even by self-medication. In view of this, the present 

study aimed to carry out an epidemiological survey to trace the health profile of the elderly in 

a city in the interior of the state of São Paulo, focusing on the presence of chronic 

noncommunicable diseases, medications used, the presence of polypharmacy and the quality 

of life. The sample consisted of 241 elderly residents of the city of Duartina, SP. Firstly, a 

general questionnaire was carried out to determine the presence of diseases and the general 

characterization of the sample. Afterwards, the elderly passed the quality of life questionnaire 

and a questionnaire about the medications used. From the data of the latter, through the 

website drugs.com was determined the presence and levels of polypharmacy. In the results, a 

considerable prevalence of diabetes, dyslipidemia and hypertension can be observed, with the 

elderly being the most affected. As for drug use, 22.7% use at least five different drugs a day. 

In the analysis of polypharmacy, 30% did not present interactions, 68% presented moderate 

level and 2% elevated. Through the Pearson correlation, it was identified that with the 

increase in the number of medications used, there was an increase in the level of 

polypharmacy intensity (p <0.0001 and r = 0.81). As for the quality of life, all the areas 

presented relatively high indexes, being the physical domain with the best average and the 

environmental one with worse. In the analysis by question, the worst indexes were pain, drug 

dependence and negative feelings. With Spearman's correlation, it was determined that the 

increase in polypharmacy indexes decreased the quality of life (p = 0.03 and r = -0.57). Thus, 

it is concluded that in the elderly, there is a high prevalence of hypertension, diabetes and 

dyslipidemias, as well as a considerable use of different drugs daily. Annexed to these data, 

the quality of life presented adequate indexes, being negatively affected by the increase in the 

daily use of medicines. 

 

Key words: Aging. Chronic noncommunicable diseases. Polypharmacy. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Em pleno andamento do século XXI, a população mundial presencia a sua própria 

reestruturação, marcada pela queda das taxas de fecundidade e das taxas de mortalidade, com 

uma crescente expectativa de vida, processo esse denominado transição demográfica (CLOSS 

e SCHWANKE, 2012). No caso brasileiro, o processo é assinalado, por um lado, pelo 

decaimento marcante da fecundidade, e por outro, pelo envelhecimento acelerado da 

população, fenômeno este não presente em nem um outro pais da esfera global. Corroborando 

com esta perspectiva, dados do Ministério da Previdência Social (2014), apontam que o taxa 

de envelhecimento da população brasileira passou de 37,8% em 2012 para 42,9% em 2014. 

Como aconteceu na maioria destes países, essas alterações acarretaram em um processo de 

2envelhecimento populacional aliado ao aumento da longevidade (ALVES et al., 2007).  

Esta perspectiva de transição, principalmente referenciada a questão do aumento da 

demanda da população idosa, tem ocasionado amplas discussões e debates no meio científico 

e acadêmico, principalmente quanto a presença das desigualdades que enfrentam a população 

brasileira, as quais, acabam por se refletir no âmbito das perspectivas das políticas de saúde 

(VERAS, 2009; FARIAS e SANTOS, 2012). 

Deste modo, em vista desta cascata de reflexos, a transição demográfica é 

acompanhada pela transição epidemiológica. Tal processo é composto, basicamente, por três 

itens: substituição das doenças transmissíveis por doenças não-transmissíveis, deslocamento 

da carga de morbimortalidade dos jovens aos idosos e transferência de uma perspectiva de 

mortalidade para a de morbidade (SCHRAMM et al., 2004). 

Em outras palavras, o perfil infectocontagioso, comumente encontrado em países 

predominantemente compostos por populações mais joviais, vem se alterando 

progressivamente, dando lugar a um perfil crônico e múltiplo, onde o paradigma se centra na 

compensação contínua do processo saúde-doença, marcado por disfunções, dependências e 

quedas biológicas, as quais exigem cuidados e exames constantes. (NASRI, 2008; BRITO, 

2008; VERAS, 2009). Em si, o próprio processo de senescência é marcado por modificações 

orgânicas, onde os órgãos e sistemas biológicos sofrem perdas progressivas, levando a 

possibilidades de manifestação de distintas patologias (TARTAZONA et al., 2002).  
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Nesta via, entram em discussão as denominadas doenças crônicas não-transmissíveis. 

Por definição, são moléstias que acompanham os indivíduos por um longo período temporal, 

podendo inclusive apresentar melhora, piora ou manutenção clínica. De tal maneira, as 

doenças crônicas não transmissíveis têm aumentado a demanda dos serviços de saúde, 

principalmente no grupo etário dos idosos, reforçando o cenário anteriormente exposto 

(ALMEIDA et al., 2002). Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, dentre as 

doenças crônicas não transmissíveis, destacam-se as de cunho cardiovascular, hipertensão, 

acidente vascular cerebral, diabetes, doenças musculoesqueléticas, demência, cegueira e 

diminuição da visão, doenças mentais e depressão (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DE SAÚDE, 2005). 

Isto leva a um tema novo, mas de suma relevância para a saúde: um maior número de 

moléstias crônicas, leva os indivíduos a ingerirem uma maior quantidade de fármacos, sejam 

eles prescritos por via clínica ou mesmo pela própria automedicação. Nesta situação, com a 

presença de mais de uma enfermidade ou problemática, comum nesta faixa etária, justamente 

pela presença de disfunções e agravos em diferentes sistemas biológicos do corpo humano, 

pode haver o uso simultâneo múltiplos medicamentos. Neste cenário, pode haver o 

surgimento de uma conjuntura denominada polifarmácia, coloquialmente referenciada como 

“interações medicamentosas” (BERNSTEIN, 1989; LINJAKUMPU et al., 2002; 

CARVALHO, 2003; BUSHARDT et al., 2008).  

A polifarmacoterapia favorece desdobramentos adversos, sejam eles neutros, 

benéficos ou maléficos ao indivíduo e ao tratamento em si, além de poder gerar 

sintomatologias que podem vir a confundir o diagnóstico terapêutico, exigindo maior 

demanda dos sistemas médicos. (ROZENFELD, 2003; BRITO, 2008; BUSHARDT et al., 

2008). 

Em vista deste cenário e dos reflexos que estas novas demandas podem ocasionar na 

população, o objetivo deste trabalho é apresentar e descrever as condições de saúde de idosos 

de uma cidade do interior paulista, enfatizando as doenças crônicas presentes, os fármacos 

utilizados e a qualidade de vida dos mesmos. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 QUALIDADE DE VIDA  

 

2.1.1 A Saúde e a Qualidade de Vida 

 

O conceito de saúde não é algo exato. Sua construção depende de inúmeros fatores, 

diretos e indiretos, podendo ser inclusive, diferentes entre determinadas sociedades em torno 

do globo terrestre. Por exemplo, para A Organização Mundial da Saúde (1946), define o 

conceito de saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

apenas a ausência de doença ou enfermidade”. Nesta linha, Deliberato (2002) salienta que 

saúde é um sistema, em equilíbrio dinâmico, entre a forma e a função do organismo, o qual 

sempre tende a se reequilibrar quando perturbado. 

 Para Scliar (2007), a saúde não possui a mesma acepção para diferentes indivíduos 

que compõe uma população, refletindo, inclusive, o panorama social, político, econômico e 

cultural da época, local e da classe social pertencente. Martin e Ângelo (1998) afirmam que 

cada ser humano se direciona a objetivos para se autodesenvolver, sendo, aqui, a saúde a 

condição e o meio para isto.  

Para Ayres (2007), o conceito de saúde envolve: 

“ (...) a busca contínua e socialmente compartilhada de meios para 

evitar, manejar ou superar de modo conveniente os processos de 

adoecimento, na sua condição de indicadores de obstáculos 

encontrados por indivíduos e coletividades à realização de seus 

projetos de felicidade”. 

Integrado a esta definição, permeia-se a noção de qualidade de vida. No âmbito do 

processo saúde-doença, a crescente preocupação com a qualidade de vida vem de uma 

integração das grandes áreas das ciências com o intuito de se controlar sintomas, diminuir a 

mortalidade com o aumento da expectativa de vida (PEREIRA et al., 2012). Além disto, tal 
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termo, é amplamente utilizada tanto pela população como pelos meios midiáticos atualmente, 

seja pela própria significação da mudança do estilo de vida, seja pela propaganda de artefatos 

que prometem aprimorar a saúde dos indivíduos (GIMENES, 2013). No setor da saúde, o 

interesse se relaciona aos novos paradigmas que tem influenciado as políticas e práticas da 

área (SEIDL e ZANNON, 2004).  

Ainda nesta conjuntura, segundo Campos e Rodrigues-Neto (2008), as definições de 

qualidade de vida englobam duas situações: uma onde a acepção liga-se a aspectos mais 

amplos, sem referências as disfunções ou agravos e outra relacionada as especificidades do 

estado de saúde. Rodrigues-Neto e Ferreira (2005) salientam que apesar de não ser um 

conceito novo, a qualidade de vida vem sendo usado em inúmeros contextos e, por isso, tem 

aumentando sua importância. 

Assim, seu conceito propriamente dito, leva a uma gama de discussões por inúmeros 

autores. Em seus primórdios, o termo qualidade de vida, segundo Beck et al. (1999), surgiu 

antes de Aristóteles, sendo associado a outros conceitos como felicidade, virtude, “boa vida”, 

bem-estar, satisfação e aspiração. Para Minayo et al. (2000), qualidade de vida reflete-se em 

um conceito polissêmico e humano, o qual possui profunda relação com a vida familiar, 

amorosa, social, ambiental e com a própria existência humana, sendo uma síntese cultural dos 

elementos que são determinantes para os padrões de conforto e bem-estar.  

Corroborando com tais pressupostos, a Organização Mundial da Saúde (1988), salienta 

que a qualidade de vida se baseia percepção da posição do indivíduo em sua vida, 

considerando a cultura e valores que são determinantes para ele, além de seus objetivos, 

expectativas e preocupações. Seidl e Zannon (2004) acrescentam que este termo é muito 

utilizado na literatura científica, apresentando escopos similares ao da conceituação geral, 

focando nas enfermidades e nas intervenções na área da saúde. 

Nesta esfera, Romano (1993), afirma que a qualidade de vida engloba as dimensões 

quantitativa, que se expressa através das taxas de morbidade, mortalidade e de indicadores 

epidemiológicos basais, e qualitativa, vinculado a crenças e valores individuais. Nesta linha, 

considerando uma linha mais subjetiva, a qualidade de vida pode ser compreendida como a 

auto percepção da vida imersa em um sistema de valores, relacionadas aos objetivos 

almejados, expectativas, padrões e preocupações propagados pela sociedade (WHOQOOL, 

1994).  



2 Revisão de Literatura 31 

Novamente, Beck et al. (1999), pondera que a própria natureza abstrata da definição 

da qualidade de vida explica a razão de diferentes visões para distintos indivíduos em 

determinadas épocas e sociedades, o que acaba por gerar e agregar valores e percepções 

díspares. Esta conjuntura acaba por dificultar sua mensuração. 

Na mesma perspectiva Baraldi et al. (2015), sintetiza que a falta de uma explicação 

formal e ampliada não limita sua compreensão, bem como sua aplicação na área da saúde, 

mas ao contrário, norteia a conceituação de saúde pelo uso de indicadores que não se limitam 

apenas ao ser biológico.  

Todavia, como ressalta Pereira et al. (2012), que ao se estudar a qualidade de vida, 

inúmeros estudos mostram-se limitados, pois somente atuam descrevendo os indicadores sem 

investigar o objetivo e a relação destes com a qualidade de vida dos indivíduos relacionados. 

Tal panorama desconsidera a própria subjetividade de cada ser humano ao avaliar sua própria 

condição de vida, o qual pode ser agregado dependendo dos valores de cada pessoa. 

 

2.1.2 A Qualidade de Vida e o Processo de Envelhecimento 

 

 A qualidade de vida, bem como a saúde, no grupo etário dos idosos, sofrem a 

influência de inúmeros fatores, dentre eles, físico, psicológico, social e cultural. De tal 

maneira, avaliar e promover a saúde do idoso se reflete em considerar distintas variáveis, em 

uma atuação multidimensional (ANDERSON et al., 1998).  

Assim, avaliar a qualidade de vida de um idoso permeia a utilização de diversos 

critérios que abordem as facetas biológica, psicológica e sociocultural, considerando que são 

inúmeros os fatores relevados na determinação do bem-estar nesta faixa de idade, tal como a 

longevidade, a própria saúde no âmbito biológico, cognição, condição social, renda, papéis da 

família, condição ocupacional, as relações entre amigos, dentre outras características (NERI, 

1993).  

De acordo com este contexto, Alencar et al., (2010), ao analisar a qualidade de vida de 

idoso que residem em áreas urbanas e rurais, concluiu não haver diferenciação, ou seja, um 

grupo que apresentasse um melhor status. Em outras palavras, isso se traduz que mensurar a 
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qualidade de vida, depende diretamente do modo como os indivíduos se sentem bem, sendo 

mais relacionado a subjetividade e intrínseco ao fator pessoal. 

Conexo a estas bases, Xavier et al., (2003) argumenta que a qualidade de vida, na 

questão do envelhecimento, pode apresentar duas configurações bem demarcadas, ou muito 

adequada ou ruim, dependendo das questões que estão mais interligadas ao fator emocional 

bem como caracterizam sua condição vida, conforme já mencionado anteriormente. De tal 

maneiras, atividades diversificadas são de grande relevância para prover a qualidade de vida, 

e por consequência, sua saúde.  

Os estudos de Pereira et al. (2011), determinaram que em condições 

sociodemográficas ruins, há grandes possibilidades de uma piora na qualidade de vida. Por 

isso, conforme já dito, é importante políticas públicas voltadas para pessoas expostas a 

situações perniciosas, assim como a inserção deste idoso na sociedade, e em atividades que 

possibilitem a melhora de suas visões em si próprios.  

Neste sentido, Toscano e Oliveira (2009), citam que atividades físicas, sem cunho 

infantilizador são extremamente benéficos para a saúde mental e física, não devendo ser vistas 

e empregadas como métodos de ocupar o tempo livre ocioso. Na mesma linha Barham et al. 

(2010), pondera que os idosos estão em potencial risco com as perdas fisiológicas, de 

correntes da senescência, bem como na vulnerabilidade pelas demandas sociais, afetivas e 

econômicas. Os vínculos emocionais e as relações familiares estão diretamente afins com a 

qualidade de vida. 

Já Linden Júnior e Trindade (2013), em um estudo com os idosos de um município da 

região sul brasileira, constatou que como o incremento da idade, há uma deterioração 

progressiva da qualidade vida, o qual não deve ser visto como natural, mas sim associado a 

outros fatores, como a presença de doenças, principalmente as crônicas, e as incapacidades 

advindas. Corroborando com estes achados, Oliveira-Campos et al. (2013), em seus estudos, 

confirmou a associação entre uma pior qualidade de vida e a presença de fatores de risco para 

o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. 

Na mesma esfera, um estudo de Souza et al. (2016) determinou que idosos hipertensos 

possuem uma qualidade de vida mais comprometida principalmente nos eixos psicológicos e 

ambiental. 
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De qualquer maneira, retomando ao ponto inicial, o processo de envelhecimento pode 

ser uma experiência prazerosa e com uma boa qualidade de vida. Porém é errôneo contabilizar 

que exista só um único caminho: há diferentes padrões e estilos de vida com distintos 

comportamentos que influenciam tais pleitos. Por isso atividades diversificadas e ações que 

façam o idoso se sentir bem e útil são de suam importância, sempre levando em questão a 

heterogeneidade e complexidade social, biológico e econômica que a senescência trás (LIMA 

et al., 2008). 

 

2.2  DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS  

 

2.2.1. Panorama Geral 

 

 Retomando o contexto anterior, a transição demográfica, e por consequência, a 

epidemiológica, determinaram uma mudança no perfil de saúde da população com um rápido 

progresso, comparado a outros países, na prevalência das denominadas doenças crônicas não 

transmissíveis (TOSCANO, 2004).  Reforçando essa premissa, Gottileb et al. (2011), afirma 

que junto ao envelhecimento, há uma maior probabilidade do acometimento por doenças 

crônicas não transmissíveis, pelo simplório fato da maior longevidade. 

Neste âmbito, conceitualmente, as doenças crônicas não transmissíveis envolvem um 

grupo de moléstias majoritariamente que envolvem doenças cardiovasculares, metabólicas, 

diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas, os quais podem apresentar fatores de risco 

comuns (ACHUTTI e AZAMBUJA, 2004). Barros et al. (2006), acrescenta que elas 

acompanham os indivíduos por um longo período de tempo, podendo apresentar momentos de 

pior ou melhora. Associado a estes dados, hoje as doenças crônicas não transmissíveis são a 

principal causa da incapacidade orgânica, bem como a razão da progressiva demanda a 

serviços de saúde, respondendo, assim, por grande parte dos gastos no setor (ALMEIDA et 

al., 2002).  

Mundialmente, as doenças crônicas não transmissíveis são, atualmente, as principais 

motivações de óbito no campo da saúde, sendo que hábitos inadequados de alimentação 
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contribuem potencializando seus efeitos degenerativos (GOTTLIEB et al., 2011). Segundo 

dados da OMC, elas consideradas o principal agente precursor de 59,5% das mortes em todo o 

globo terrestre, além de ser responsável por 45,9% da carga de doença, ou em outras palavras, 

dos anos de vida perdidos pela presença de uma doença crônica (OMC, 2003). 

Além disto, na óptica brasileira, o envelhecimento combinado com a heterogeneidade 

socioeconômica tem se refletido em padrões distintos de morbimortalidade por doenças 

crônicas, fora as próprias especificidades de cada região e localidade, exigindo ações que 

respeitem e levem em consideração estas peculiaridades. Isso leva a situação referenciada na 

introdução, onde os serviços de saúde devem ser adaptados à nova realidade, com capacitação 

e inclusão de tecnologias aliadas a políticas públicas adequadas à nova realidade (BRASIL, 

2006).  

Assim, dentre as principais doenças crônicas não transmissíveis, destacam-se as de 

âmbito cardiovascular, diabetes e metabólicas, como as dislipidemias, as quais, são o foco da 

revisão e discussão deste estudo (SCHMIDT et al., 2011). 

 

2.2.2 Fatores de risco para as DCNT 

  

 Os fatores de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis 

podem ser classificados em modificáveis ou não. Dentre os fatores presentes na primeira 

modalidade estão inclusos hábitos pessoais, tal como ingestão de álcool, sedentarismo, 

tabagismo, estresse e o perfil nutricional. Já nos fatores não modificáveis, estão 

compreendidos a idade, os fatores hereditários e a etnia. Dentro desta perspectiva, é notável 

observar, ainda, que há uma clara correlação entre a senescência e o risco do desenvolvimento 

de enfermidades (CASADO et al., 2009). 

 Salientando ainda sua importância, Oliveira-Campos et al. (2013), determinou, em 

seus estudos, que o tabagismo, a obesidade e consumo excessivo de álcool estão relacionados 

a uma piora na saúde geral dos indivíduos. Além disto, segundo dados da OMC (2011), as 

mortes por tabagismo chegaram a 6 milhões ao ano, seguida pelo sedentarismo com 3,2 

milhões, obesidade com 2,8 milhões e uso excessivo de álcool causando 2,3 milhões de óbitos 

ao ano.  
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No rol relacionado a obesidade e dislipidemias, Glaner et al. (2011), confirmou em 

seus estudos que a obesidade e o aumento da gordura na região abdominal estão relacionadas 

a aumento nas taxas lipídicas no sangue, confirmando que sua presença se relaciona ao 

desenvolvimento das doenças crônicas. Nesta mesma linha Gus et al. (2015), afirma que o 

aumento total de massa corpórea associada a má alimentação fazem com que a diabetes 

aumente sua perspectiva de abrangência. Além disto, complementa que a taxa de mortalidade 

do indivíduo diabético é maior, corroborando com os pressupostos expostos acima. 

Quanto ao tabagismo, McEvoy et al. (2015), comprovou em suas pesquisas que 

fumantes possuem uma probabilidade de 70% maior, de desenvolverem doenças do âmbito 

coronariano, como arteriosclerose, além de contribuir para o aumento dos níveis pressóricos 

sanguíneos e aumentar a taxa de colesterol.  

Corroborando com este panorama, o próprio tabagismo e o aumento da taxa lipídica na 

corrente sanguínea contribuem para uma disfunção do endotélio. Simplificadamente, estes 

fatores de risco podem provocar um aumento na permeabilidade lipoprotéica endotelial e, por 

consequência, provocar a retenção de lipídeos ao longo do espaço subendotelial. Este é o 

processo inicial da arteriosclerose, o qual pode originar complexos problemas 

cardiovasculares (XAVIER et al., 2013). Na mesma linha, Martins (1996), salienta que dietas 

pobres em nutrientes e mais lipídicas podem explicar, ainda, as prevalências de hipertensão na 

população. 

Complementando esta discussão e corroborando com os dizeres desta seção, nos 

estudos de Leite-Cavalcanti et al. (2009), sobre a saúde de idosos, diagnosticou que dentre os 

fatores de risco mais observáveis estavam o sedentarismo (56,4%), ingestão de álcool (9,4%) 

e o tabagismo (4,3%), sendo que as doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes são 

a hipertensão arterial (56,4%), seguida pelas dislipidemias (33,3%) e o diabetes (20,5%). 

 Assim, perante este cenário, Malta et al., (2011) ressalta a relevância dos saberes e das 

informações advindas dos fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis para o 

desenvolvimento de políticas públicas adequadas, as quais, se refletem no apropriado 

atendimento à população. 
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2.2.3 Hipertensão Arterial 

 

 Conceitualmente, a 7ª Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), afirma que 

a hipertensão arterial é uma condição multifatorial com elevação pressórica igual ou acima de 

90 ou 140 mmHg, as quais podem estar associadas a outras moléstias crônicas. Além disto, o 

seu desenvolvimento está relacionado à fatores de risco, os quais incluem idade, etnia, 

obesidade, sedentarismo, tabagismo, ingestão de sal, alcoolismo, fatores socioeconômicos e 

hereditários.  

Mundialmente, ela é um dos problemas de saúde com as mais elevadas taxas de 

prevalência na população em geral, e em especial em pessoas idosas, sendo determinantes na 

morbimortalidade. (PESCATELLO et al., 2004; LIBERMAN, 2007). Na América Latina, 

entre os adultos, há uma prevalência de 29,6% em homens e 29,9% em mulheres. Nos idosos 

norte-americanos com idade entre 65 e 74 anos a prevalência estava entre 62,7% para os 

homens e 68% para as mulheres e para idosos acima de 75 anos, as taxas foram 76,4% e 

79,9%, respectivamente (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2010). 

 Anexo a estes dados, salienta-se que o risco de se desenvolver hipertensão arterial 

aumenta com o envelhecimento, apresentando, na população em geral, uma prevalência de 

60% nos países da Américas Latina e Caribe (KEARNEY et al., 2005). No Brasil, segundo 

Scala et al. (2015), a hipertensão abrangia 60% dos idosos, sendo ainda a causa de óbito, 

mesmo que indiretamente, em cerca de 50% dos casos. Além disso, suas complicações podem 

ainda ocasionar doenças cerebrovasculares, outros transtornos cardíacos e complicações 

renais (VII DIRETRIZES BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2016). 

 Biológica e funcionalmente, a hipertensão arterial possui uma evolução silenciosa, 

progressiva e paulatina. Sua conduta clínica envolve desde mudanças de hábitos cotidianos, 

como a dieta e os comportamentos, até o próprio rigor terapêutico, quando prescrito pelo 

médico, com o intuito de se prevenir desfechos perniciosos a longo prazo, os quais envolvem 

mortalidade e lesões nos órgãos-alvo (GUSMÃO et al., 2009).  

Em grande parte dos casos, pela problemática em questão ser assintomática, o idoso 

reluta em realizar o tratamento medicamentoso a rigor, podendo isso originar efeitos 

colaterais (LEME, 1998). Assim, dentre as possíveis complicações advindas pode-se 
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referenciar as moléstias cerebrovasculares, coronarianas, insuficiências cardíaca e renal, além 

das doenças vasculares das extremidades corpóreas (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL).  

Deste modo, o conhecimento da hipertensão arterial tem como principal alvo a 

terapêutica precoce além da prevenção das complicações, afim de se evitar altos índices de 

morbimortalidade. Porém o tratamento não deve ser encarado somente como o controle de 

número, mas também da reversão de possíveis lesões em órgãos vitais (JOBIM, 2008). 

 Com a senescência o diâmetro da aorta aumenta e tanto ela como os demais vasos 

sanguíneos perdem sua elasticidade natural, pelo aumento do depósito de colágeno. Estas 

alterações, refletem no aumento da velocidade do fluxo sanguíneo, ocasionando maior 

pressão. Esta alteração, por sua vez, se reflete no enrijecimento das paredes do ventrículo 

esquerdo. Em outras palavras, há uma sequência de eventos que culminam no surgimento da 

hipertensão (WEI, 1992; IZZO, et al., 2000). 

 A conduta do tratamento medicamentoso deve considerar possíveis outros fármacos já 

utilizados, além da farmacocinética e farmacodinâmica do mesmo no indivíduo. Assim, para o 

tratamento há uma série de classes de medicamentos, cada um com suas características 

próprias. Dentre eles, destacam-se: Diuréticos, fármacos de primeira linha com baixo custo, 

os quais devem ser utilizados com moderação em idosos com incontinência urinária; 

Betabloqueadores, que são indicados para casos de taquiarritmias, insuficiência coronária e 

cardíaca, apresentando menos efeitos colaterais; Bloqueadores de cálcio, que reduzem eventos 

cerebrovasculares, aumentando a vasodilatação; Inibidores de ECA (enzina conversora de 

angiotensina), os quais possuem atividade semelhantes aos anteriores em idosos e 

Antagonistas de Angiotensina II, com ação semelhante e com menor risco de efeitos 

colaterais, retardando lesões de âmbito renal (MIRANDA e PERROTI, 2002; VII DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2016). 

 Nesta perspectiva, em uma pesquisa realizadas por Akashi et al. (1998), determinou 

que os fármacos anti-hipertensivos mais usados eram os diuréticos seguidos pela metildopa, 

inibidores de ECA, bloqueadores de canais de cálcio e propranolol. Corroborando com estes 

dados, na pesquisa de Gontijo et al. (2012), a classe de medicamentos mais utilizados eram, 

também, os diuréticos, e dentre eles, o mais usado foi o Hidroclorotiazida. Após os mais 

usados foram Enalapril (inibidores de enzina conversora de angiostensina), Nifedipina 
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(bloqueadores de canais de cálcio), Propanolol (betabloqueadores) e Losatana (antagonistas 

de receptores de angiostesina). Além disso, um fato encontrado a se considerar neste estudo é 

a não utilização de nem um medicamento, mesmo com a hipertensão comprovado por falta de 

condições socioeconômicas, tanto pessoal como falta no SUS e mesmo pois houve melhora 

dos sintomas.  

Nos achados de Schroeter et al. (2007), a sequência de fármacos mais usados foi 

inibidores de ECA, betabloqueadores, diuréticos, bloqueadores de canais de cálcio e 

antagonista de receptor de angiotensina. Além disso, a maioria dos idosos, (40,1%) fazia uso 

de dois medicamentos no controle da hipertensão.  

 

2.2.4 Diabetes Mellitus 

 

 O diabetes mellitus é uma disfunção metabólica de múltipla etiologia caracterizada por 

hiperglicemia crônica resultante da deficiência na secreção de insulina, ação da insulina ou 

ambos (TOSCANO, 2004). Nesta questão, chama-se a atenção para o fato do aumento de sua 

prevalência estar associado ao aumento dos casos de obesidade, mas também como resultado 

da maior esperança de vida (HARRIS, 1998). O diabetes pode se apresentar na forma 1, 

ocasionada pela deficiência de insulina pela deficiência das células beta pancreática sou do 

tipo 2, pela resistência à insulina ou advindo de problemáticas secretórias (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2006). Porém, segundo dados da Sociedade Brasileira de 

Diabetes, cerca de 90% dos casos correspondem ao tipo II da enfermidade. 

 Um ponto essencial a se considerar é a condição assintomática que está moléstia pode 

apresentar por um longo período, e, por isso, seu diagnóstico precoce possibilita intervenções 

preventivas, o que poderia minimizar suas implicações (TOSCANO, 2004). Aliado a esta 

questão, Barreto (1997) salienta que metade da população idosa desconhece ser portadora 

desta doença, o que a expõe a complicações como a hiperglicemia e hiperinsulimia. 

 Assim, avaliando dados científicos, nos estudos de Coeli et al. (2002) e Francisco et al. 

(2010), demonstraram a associação entre o aumento dos anos vividos, sua maior prevalência e 

maior risco de óbito. Corroborando com estes dados, os estudos de Malerbi et al. (1992) 

apresentaram que na faixa etária de 60 a 69 anos, na época, a doença apresentava uma 
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prevalência de 17%, sendo que 11% já demonstravam tolerância à glicose diminuída, ou seja, 

uma fase inicial antes da diabetes. Francisco et al. (2010), ao estimar a diabetes auto referida, 

determinou uma prevalência de 15,4% em idosos. Na mesma linha no Projeto Saúde, Bem-

estar e Envelhecimento, realizada na cidade de São Paulo, a diabetes auto referida ficou em 

17,9% (LEBRÃO, 2003).  

Já nos estudos de Bosi et al. (2009), acrescenta que em seus estudos a Diabetes 

Mellitus apresentou prevalência de 13,5%, enquanto a tolerância a glicose diminuída, ficou 

em 5%. Em outra pesquisa, de base populacional, a diabetes auto referida e confirmada por 

laboratório ficou em 7,1% (COSTA et al., 2006). Anexo a estes dados, segundo Wild et al. 

(2004), até 2030 o Brasil contará com cerca de 9 milhões de pessoas diagnosticadas com 

diabetes, ocupando a sexta posição mundial.  

Ademais, outras complicações advindas da diabetes incluem doenças cardiovasculares, 

cerebrovasculares, dos vasos periféricos, além de retinopatia, nefropatia e neuropatia (COELI, 

et al., 2002; FRANCISCO et al, 2010). Scheffel et al. (2004), ao analisar as complicações 

crônicas advindas do diabetes, encontrou que, dentre as macrovasculares destacavam-se a 

cardiopatia isquêmica, acidente vascular cerebral e doenças vasculares periféricas e dentre as 

microvasculares, nefropatia diabética, neuropatia sensitiva distal e retinopatia diabética.  

Também Viegas-Pereira et al. (2008), alerta para a associação com problemáticas 

cardiovasculares, inclusive a hipertensão arterial. O mesmo foi confirmado por Leco et al. 

(2003), onde afirma que o diabetes está associado não somente ao infarto agudo e cerebral, 

mas ao aumento da aterosclerose e trombose, bem como gangrenas de membros inferiores, 

sendo sua incidência duas vezes maiores que na população não diabética. 

Nesta perspectiva, Beckham et al. (2002) acrescenta que as principais causas de óbito 

de indivíduos diabéticos são complicações advindas de eventos cardiovasculares agudos, 

como infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais, seguido de complicações 

circulatórias, conforme explicitado acima. Segundo. Já Coeli et al. (2001), cerca de 10% dos 

óbitos em idosos no Rio de Janeiro foram em consequência ou relacionados, a presença desta 

moléstia. 

Desta forma, a partir do panorama apresentado, Viegas-Pereira et al. (2008), afirma 

que o aumento da prevalência no Brasil pode ser atribuído a transição demográfica e 
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epidemiológica somados aos processos de industrialização e urbanização ao longo das 

décadas. 

 

2.2.5 Dislipidemias 

 

 Segundo a V Diretrizes Brasileiras de Dislipidemias (2013) , no metabolismo lipídico, 

são importantes, biologicamente, os fosfolipídios, constituintes das membranas celulares; o 

colesterol, precursor de substâncias como hormônios, bile vitamina D e responsável por ativar 

enzimas; as triglicérides, forma ativa de reserva de energia e os ácidos graxos, advindos da 

alimentação, podendo ser saturados, com uma única ligação entre seus átomos de carbonos, 

ou mono e poli-insaturados, conforme a quantidade de duplas ligações. Por exemplo, o ômega 

3 e 6 são ácidos graxos poli-insaturados. 

 Biologicamente, dislipidemia é um quadro caracterizado como um conjunto clínico de 

concentrações atípicas de lipídios ou lipoproteínas no sangue, como triglicérides, colesterol e, 

lipoproteínas de alta e baixa densidade – HDL e LDL (FRANCA e ALVES, 2005). Ela pode 

ser classificada, conforme a V Diretrizes Brasileiras de Dislipidemias (2013) em 

hipercolesterolemia isolada com elevação LDL igual ou maior que 160 mg/dl; 

hipertrigliceridemia isolada com elevação dos triglicérides igual ou maior que 150 mg/dl; 

hiperlipidemia mista, quando há hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia; HDL baixo, 

menor igual a 40 mg/dl em homens e 50 mg/dl em mulheres, devido ao aumento do LDL e/ou 

dos triglicérides. Em vista desta classificação e da relevância do controle lipídico no sangue, 

estudos norte-americanos mostram que níveis de colesterol total acima de 240 mg/dl são o 

maior risco ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares (NATIONAL CENTER FOR 

HEALTH STATISTICS, 2004). 

 Frente ao cenário exposto acima, exemplificando a ação do colesterol, concentrações 

elevadas de LDL na corrente sanguínea fazem com que ela entre do endotélio dos vasos 

sanguíneos e libere radicais livres, o que por fim, lesionam o próprio endotélio e a 

musculatura vascular.  Com o avanço deste processo, pode haver a formação da aterosclerose 

(DIAZ et al., 1997). Aliado a isso, no geral, tais condições acabam por formar blocos lipídicos 
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(ateromas) que se depositam nas paredes do endotélio, obstruindo a passagem do fluxo 

sanguíneo (FRANCA e ALVES, 2006). 

 A luz de estudos científicos, em Souza et al. (2006), a prevalência total de 

dislipidemias ficou em 24,2%, sendo observadas hipercolesterolemia em 4,2%, LDL-c em 

3,5%, HDL-c em 18,3% e hipertrigliceridemia em 17,1%. Além disso, ao considerar as faixas 

etárias a prevalência entre indivíduos de 50 a 59 anos ficou em 37,7%, havendo uma decaída 

para 31% para a faixa etária acima de 70 anos. Porém, sempre com valores acima da 

prevalência geral. Concomitante a isso, observa-se a presença do diabetes em 16,2% dos 

indivíduos com alguma alteração lipídica.  

Em outro estudo realizado em Salvador em indivíduos adultos, resultou na prevalência 

de 24% de hipercolesterolemia, 27,6% com hipertrigliceridemia, para homens e uma taxa de 

30% e 31,1%, respectivamente, para mulheres (LESSA et al., 1997). Já em um estudo 

realizado no Rio de Janeiro, a prevalência de dislipidemias gerais foi de 24,2% em adultos, 

havendo uma correlação positiva dela com aumento da faixa etária. Moretti et al. (2009), ao 

realizar uma pesquisa com enfoque em idosos, determinou que somente 9,23% das mulheres e 

17,65% dos homens não apresentavam dislipidemias, corroborando com os achados 

anteriores. Ademais, dentre o total de idosos 70% apresenta ao menos sobrepeso, havendo 

correlação com a presença da alteração lipídica no sangue a alteração de massa corporal. 

 Geralmente utiliza-se o tratamento medicamentoso sozinho ou aliado ao não 

medicamentoso, o qual inclui perda de peso, redução de alimentos com ácidos graxos 

saturados, ingestão alimentos ricos de fitoesteróis, fibras solúveis e aumento da atividade 

física (V DIRETRIZES BRASILEIRAS DE DISLIPIDEMIAS, 2013). 

 Deste modo, dentre os fármacos utilizados para o controle dislipidêmico, destacam-se 

sinvastatina e benzafibratos (SANTOS DA SILVA et al., 2013; PETRIS et al., 2016).  

 

2.3 POLIFARMÁCIA 

  

 Conceitualmente, polifarmácia possui dois significados base: uso concomitante de 

fármacos por contagem simplificada ou uso de mais medicamentos que os clinicamente 
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prescritos (NUNES et al., 1999). Para tanto, também se considera que o uso de medicamentos 

fitoterápicos, assim como vitaminas e minerais em geral comumente não são incluídos nesta 

contagem (MEDEIROS-SOUZA et al., 2007).  

Ainda neste panorama, dentre outros eventos, podem ocorrer as denominadas 

interações medicamentosas, as quais, resultam na alteração do efeito do fármaco, sendo que 

este pode resultar na diminuição, anulação ou aumento de seu efeito (LIMA e CASSIANI, 

2009). 

De modo sucinto, Pereira et al. (2006), traz um esquema prático que resume as fases 

de ação farmacológica. Primeiramente na fase farmacêutica, há a desintegração do princípio 

ativo e sua dissolução. Na fase farmacocinética, há a sua absorção, distribuição, 

metabolização e excreção. Por fim, na fase farmacodinâmica, ocorre a interação do 

medicamento com o tecido ou órgão alvo, o qual trará o efeito esperado pelo seu uso. 

 Neste contexto, ressalta-se o uso de medicamentos, considerado uma epidemia entre 

os idosos no cenário atual, o qual está associado ao aumento da prevalência de doenças 

crônicas e das próprias consequências da senescência (SECCOLI, 2010). Estudos comprovam 

que com o aumento da expectativa de vida e das doenças crônicas não transmissíveis, 

assistência médica contínua e os medicamentos passar a ter um papel importante na vida dos 

idosos (MACHADO et el, 2012). Neste panorama, salienta-se que cerca de 14% dos custos da 

área da saúde estão conexos ao tratamento medicamentoso, sendo que mais de um quarto está 

relacionado aos idosos, os quais podem chegar a consumir três vezes mais medicamentos que 

uma pessoa jovem ou adulta (GOMES e CALDAS, 2008). 

 Machado et al. (2012), em seus determinou uma taxa de polifarmácia em 36% dos 

idosos, dos quais utilizavam mais de cinco medicamentos diariamente, sendo ainda associada 

com o aumento da idade. Além disto, no mesmo estudo, as hospitalizações foram associadas a 

estes idosos, podendo se considerar que neles há uma piora do quadro de saúde geral. Em um 

estudo semelhante, 72% dos idosos utilizavam ao mínimo dois medicamentos diários e 14,3% 

faziam uso de cinco. Semelhante ao outro estudo, o número aumentava com o progresso dos 

anos (LOYOLA-FILHO, 2006).  

Em outra pesquisa do mesmo autor, as os mesmos achados foram corroborados: 70,4% 

dos idosos faziam de uso ao menos dois medicamentos, 44,8% de dois a quatro e 25,5% de ao 

menos cinco. Dado interessante aqui foram as associações significativas do uso 
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medicamentoso com baixa disfunção cognitiva, situação conjugação, gênero, número de 

doenças crônicas não transmissíveis, incapacidades funcionais, número de consultas médicas 

e intervenções hospitalares nos últimos 12 meses (LOYOLA-FILHO, 2008).  

Na mesma linha, nos estudos de Marin et al. (2008), somente 14,3% não faziam uso de 

medicamentos e 15,9% utilizavam somente um ao dia. Lima e Cassiani (2009) também 

atribuíram aos idoso o maior número de distintos fármacos utilizados, podendo haver ainda 

aqui potenciais interações medicamentosas. 

 Dentre os medicamentos mais utilizados, destacam-se os relacionados os relacionados 

ao sistema cardiovascular, como os diuréticos, inibidores de renina-angiotensina, 

betabloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio e cardioterápicos. Relacionados ao 

metabolismo, destaca-se medicamentos para diabetes. Para problemas sanguíneos, os 

antiplaquetários e contra anemias (LOYOLA-FILHO, 2006). Em estudo com idosos 

institucionalizados, Lucheti et al. (2010), os medicamentos mais utilizados foram os 

cardiovasculares, seguido pelos psicotrópicos, gastrointestinais e por fim vitaminas. Em outro 

estudo com idosos de áreas urbanas do Nordeste, dentre os medicamentos mais utilizados há 

os cardiovasculares (29,3%), seguidos pelos associados a distúrbios do sistema nervoso 

(13,5%), ao metabolismo (12,6%) e relacionados ao trato alimentar (12,3%) (COELHO-

FILHO et al, 2004).  Uma relevância a se considerar é o papel dos medicamentos 

cardiovasculares, os quais estão sempre dentre os mais usados e este grupo terapêutico possui 

efeitos e interações adversas mais potenciais aos idosos (COELHO-FILHO et al., 2004) 

 Todavia, apesar de a proporção de medicamentos empregados ser um indicador de 

prescrição e assistência médica, a exposição a inúmeros fármacos não é necessariamente 

reflexo de uma possível ineficiência ou mesmo de uma prescrição inadequada, já que em um 

mesmo indivíduo podem haver mais de uma moléstia, com diversos fatores intrínsecos. Em 

qualquer caso, é considerável ponderar que a polifarmacoterapia favorece o surgimento de 

sinergismo e antagonismos indesejáveis, ou seja, situações benéficas e maléficas para o 

indivíduo, os além de interferir na terapêutica do tratamento, podendo determinar gastos 

desnecessários (ROZENFELD, 2003).  

Neste ponto, Gomes e Caldas (2008), também salientam que as alterações fisio-

metabólicas, reações atípicas, prescrições inadequadas e a não observação de esquemas 

terapêuticos podem auxiliar na maior toxicidade farmacológicas para a pessoa idosa. 
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 Além disto, Hayes et al. (2007) disserta que o próprio processo de envelhecimento, 

através das transformações morfofisiológicas, pode alterar os mecanismos farmacológicos de 

ação dos medicamentos, podendo estes apresentar uma maior duração, efeitos tanto 

maximizados como minimizados que os usualmente, além da própria toxicidade aumentada 

conforme explicado anteriormente.  

De qualquer maneira, a terapia medicamentosa em idosos deve ser encarada como 

uma atuação estratégica justamente para tentar compensar, mesmo que minimamente, as 

transformações advindas do processo de envelhecimento ou mesmo para o controle das 

doenças crônicas não transmissíveis e outras moléstias (MARIN et al., 2008). 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1  GERAL 

 

 Caracterizar e analisar a presença da polifarmácia em idosos de uma cidade do interior 

paulista, averiguando presença de doenças crônicas não transmissíveis. 

 

3.2  ESPECÍFICAS 

 

 Verificar o uso de medicamentos, bem como a presença e os níveis de polifarmácia 

nos idosos;  

 Verificar a presença de doenças crônicas não transmissíveis e outras morbidades; 

 Caracterizar a qualidade de vida geral dos idosos; 

 Verificar a associação entre o número de medicamente utilizados e o aumento dos 

níveis de polifarmácia; 

 Verificar a associação entre polifarmácia e a qualidade de vida. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto foi encaminhado primeiramente, a Secretaria de Saúde de Duartina, Estado 

de São Paulo, e somente após prévia aprovação, foi submetido ao Comitê de ética da FOB 

USP. Após esta fase, o mesmo projeto foi encaminhado para a apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da FOB USP e teve aprovação sob o parecer 1513035, com o 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 54859216.7.0000.5417 (Anexo A).  

Além disso, durante o andamento da pesquisa, ressalta-se que somente aqueles que 

concordarem em participar assinará o termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE 

(anexo B). Assim, o presente trabalho só foi iniciado após todas as comprovações éticas 

serem aprovadas, reafirmando a premissa de conservação física, social e emocional dos 

indivíduos que compor-irão à amostra. O presente trabalho apresentou como locais de 

pesquisa os três Postos de Saúde da Família e a Farmácia Social do Município de Duartina, 

São Paulo. 

 

4.2  AMOSTRA 

 

A amostra foi composta pelos idosos residentes da cidade de Duartina, São Paulo. A 

partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, a população de Duartina era 

estimada em 12.251 pessoas. Assim, ao realizar o cálculo amostral para uma população finita, 

considerando-se um intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 5% chegou-se 

ao total de 241 indivíduos. 
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4.3  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Para participar desta pesquisa, além de lerem, concordaram e assinaram o TCLE 

(anexo C), os indivíduos deveriam apresentar idade igual ou superior a 60 anos, corroborando 

com o objetivo do trabalho de identificar o perfil epidemiológico dos idosos. Os dados foram 

obtidos por meio que questionários realizados e descritos nos tópicos a seguir. 

 

4.4  PROCEDIMENTOS INICIAIS, IDENTIFICAÇÃO DAS DCNT 

 

Após a assinatura do TCLE, a primeira etapa constitui-se da aplicação de uma breve 

anamnese geral, formulada pelo pesquisador, visando a caraterização geral da amostra, 

incluindo, gênero, peso, altura, idade, nível de escolaridade, estado civil, e uso de álcool e 

tabaco. Além disso, também se questionou sobre a presença das principais DCNT que 

acometem idosos, como HÁ, Diabetes, dislipidemias, osteoporose, artrite/artrose ou outra não 

mencionada. (Anexo C).   

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS  

 

Nesta etapa, optou-se por utilizar-se a seção E, referente aos medicamentos, do 

Questionário SABE -  Saúde, Bem-estar e Envelhecimento. Tal escolha se justifica no intuito 

de se verificar os medicamentos utilizados, incluindo o uso a necessidade de se fracioná-lo e 

por qual meio consegue o fármaco (sistema público, programas sociais, plano médico ou 

outros) (ANEXO D) 
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4.6 ANÁLISE DA PRESENÇA DA POLIFARMÁCIA 

  

A análise da polifarmácia foi realizada por meio das informações obtidas do 

questionário de fármacos utilizados, as quais foram passadas e analisadas através da base de 

dados da Drugs.com, analisando-se todos os medicamentos citados pelo idosos, doía a dois, 

incluindo-se os advindos da automedicação, sendo que as mesmas serão classificadas quanto à 

potencialidade de ação: interação grave, moderada, leve e sem interação. Além disso, também 

optou por se seguir a classificação da maioria dos estudos científicos, os quais consideram a 

polifarmácia com o uso concomitante de ao menos 5 medicamentos ao dia (ROZENFELD 

2003; COELHO-FILHO 2004). 

 

4.7  QUALIDADE DE VIDA 

 

Para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o WHOQOL-Bref, baseando-se em 

pesquisas recentes de diversos autores (OLIVEIRA 2006, CAMELO 2010, GIL 2010, 

CARNEIRO 2014). O mesmo é uma versão abreviada em português do Instrumento de 

Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde. Esse instrumento contém 

26 questões distribuídas em quatro domínios: relações sociais, psicológico, físico e meio 

ambiente, além de um domínio que analisa a qualidade de vida global. Cada domínio é 

composto por questões cujas pontuações das respostas variam entre 1 e 5. A soma dos escores 

finais médios de cada domínio dependente, podia variar entre 4 e 20. Apesar de o instrumento 

em questão ser autoaplicável, optou-se pela entrevista direta, dada a dificuldade de leitura ou 

os problemas, como os visuais, comuns em idosos (FLECK et al., 200) (ANEXO E). 
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4.8  TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

Utilizou-se o coeficiente de Correlação de Spearman para se comparar os níveis da 

polifarmácia com a qualidade de vida. Além disso, para se comparar a quantidade de 

fármacos utilizados ao dia com os níveis da polifarmácia, utilizou-se a Correlação de Pearson. 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL 

 

Um total de 246 indivíduos participaram deste estudo, dos quais 40,7% eram do 

gênero masculino e 59,3% do gênero feminino. A idade média foi de 66,4 anos, com limites 

superior e inferior, respectivamente, de 60 e 94 anos. Analisando-se por gênero, a média de 

idade masculina foi de 63,7 anos, enquanto a da feminina, de 69 anos. A tabela 1, a seguir, 

apresenta a distribuição dos participantes por gênero, grau de escolaridade e estado civil. 

 

Tabela 1 - Frequências absoluta e relativa quanto ao gênero, grau de escolaridade e estado civil dos idosos, 

Duartina, SP, 2017. 

 
n % 

GÊNERO 

Masculino 98 40,7% 

Feminino 143 59,3% 

GRAU DE ESCOLARIDADE 

Fundamental Incompleto                                                  50 20,7% 

Fundamental Completo                                                         77 32% 

Médio Incompleto 29 12% 

Médio Completo 64 26,6% 

Ensino Superior 21 8,7% 

ESTADO CIVIL 

Solteiro 39 16,2% 

Casado 131 54,4% 

Divorciado 37 15,3% 

Viúvo 34 14,1% 

TOTAL 241 100% 

 

Além dos dados acima apresentados, ressalta-se que 66 (27,4%) indivíduos afirmaram 

fazer uso de tabaco e 84 (34,9%) relataram fazer uso de álcool cotidianamente. 
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5.2 PRESENÇA DE DOENÇAS 

 

 Na tabela 2, a seguir, observa-se a presença das DCNT por faixa etária. Dentre estas 

destaca-se a elevada presença de hipertensão arterial, das dislipidemias e de artrite/artrose. 

Porém considera-se também, baixa citação de osteoporose, outras doenças cardíacas e 

diabetes. Ao menos 102 idosos (42,3%) relataram a presença de artrite, artrose ou 

osteoporose. Do tópico “outras moléstias”, 48 idosos (19,9%), citou-se depressão. 

 

Tabela 2 - Frequências relativas quanto a presença de doenças crônicas não transmissíveis dos idosos, por faixa 

etária, Duartina, SP, 2017. 

DCNT  60 a 69 anos 70 a 79 anos 80 a 89 anos ≥ 90 anos TOTAL 

Hipertensão Arterial SIM  100 (41,5%) 55 (22,8%) 30 (12,4%) 12 (5%) 197 (81,7%) 

 NÃO 31 (12,9%)    11 (4,6%) 2 (0,8%) 0 (0%) 44 (18,3%) 

Diabetes Mellitus SIM  28 (11,6%) 20 (8,3%) 19 (7,9%) 5 (2,1%) 72 (29,9%) 

 NÃO 95 (39,4%)    40 (16,6%)   19 (7,9%)  15 (6,2%) 169 (70,1%) 

Dislipidemias SIM  89 (36,9%) 49 (20,4%) 22 (9,1%) 12 (5%) 172 (71,4%) 

 NÃO 39 (16,1%)    11 (4,6%) 9 (3,7%) 10(4,2%) 69 (28,6%) 

       

Por conseguinte, na tabela 3, é apresentado a distribuição das doenças crônicas não 

transmissíveis dividas por gênero. Destaque para o fato do gênero feminino ser mais 

acometido pelas moléstias, em todas as DCNT.  

Tabela 3 - Distribuição das doenças crônicas não transmissíveis por gênero, dos idosos, Duartina, SP, 2017. 

DCNT Masculino Feminino Sem Doença Total 

Hipertensão Arterial 71 (29,4%) 126 (52,3%) 44 (18,3%) 214 (100%) 

Diabetes Mellitus 28 (11,6%) 44 (18,3%) 169 (70,1%) 241 (100%) 

Dislipidemias 64 (26,6%) 108 (44,8%) 69 (28,6%) 241 (100%) 

 

 

5.3  FÁRMACOS E POLIFARMÁCIA  

 

Na tabela 4, destaca a quantidade de medicamentos utilizados diariamente pelos 

idosos. Dos 241 indivíduos, somente 3 afirmaram não utilizar quaisquer medicações. A média 

de fármacos por idoso ficou em 3,3. 
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Tabela 4 – Quantidade de fármacos distintos utilizados diariamente pelos idosos, Duartina, SP, 2017. 

Quantia de Fármacos n % 

1 27 11,3% 

2 37 15,6% 

3 62 26,1% 

4 58 24,3% 

5  16 6,7% 

6 20 8,4% 

7 18 7,6% 

Total 238 100% 

 

Na tabela 5, destaca-se os fármacos utilizados classificados por moléstias e queixas 

observadas neste estudo. Enfatiza-se a elevada variedade fármacos cardíacos.  

 

Tabela 5 - Frequências de uso fármacos por problemática utilizados pelos idosos, Duartina, SP, 2017. 

Problemática / n (%) Fármacos utilizados Masculino Feminino 

Dor / n = 204 (84,6%) Paracetamol 9 (4,4%) 46 (22,5%) 

Dipirona Sódica 32 (15,7%) 72 (35,3%) 

Diclofenaco 20 (9,8%) 25 (12,3%) 

Dislipidemias / n = 172 (71,3%) Sinvastatina 49 (28,5%) 90 (52,3%) 

Atorvastatina 15 (8,7%) 18 (10,5%) 

Insônia/ Depressão n = 108 
(44,8%) 

Lorazepam 20 (18,5%) 14 (13%) 

Diazepam 39 (36,1%) 35 (32,4%) 

Diabetes  / n = 72 (29,9%) Cloridrato de Metformina 21 (29,2%) 29 (40,3%) 

Insulina 12 (16,7%) 10 (13,8%) 

Anticoagulantes / n = 76 (31,5%) Bissulfato de Clopidogrel 20 (26,3%) 56 (73,7%) 

Osteoporose  / n = 96 (39,8%) Cálcio 55 (57,3%) 41 (42,7%) 

Hipertensão / n = 197 (81,7%) Hidroclorotiazida e Atenolol 5 (2,5%) 13 (6,6%) 

Hidroclorotiazida e Captopril 2 (1,1%) 0 (0%) 

Losartana Potássica 67 (34%) 73 (37%) 

Captopril 13 (6,6%) 10 (5%) 

Atenolol 5 (2,5%) 2 (1,1%) 

Propanolol 4 (2,1%) 3 (1,5%) 
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Quanto a polifarmácia, a mesma foi analisada nos 211 indivíduos que utilizam mais de 

um medicamento diariamente. Para fins de um padrão de medição, os medicamentos foram 

primariamente classificados em pares, para se obter as possíveis interações medicamentosas O 

gráfico 1, a seguir, demonstra as interações medicamentosas, dividas nas 4 categorias: sem 

interação, leve, moderada e alta. 

Gráfico 1 – Níveis de classificação da polifarmácia, nos idosos, Duartina, SP, 2017. 

  

Porém, considerando a literatura científica, onde a polifarmácia ocorre com o uso de 

ao menos cinco fármacos ao dia, considera-se de 22,7% dos idosos, entram nesta situação. 

Dentre estes, considerando-se a classificação acima exposta, todos apresentam, no mínimo, 

interação de nível moderado. 

Na tabela 6 abaixo demonstra as interações medicamentosa nos níveis elevado e 

moderado, ressaltando-se que não houve nem uma interação no nível leve, conforme 

evidenciado no gráfico acima. Já a tabela 7 demonstra as combinações de medicamentos, as 

quais, não apresentaram interação farmacológica. 

 

Tabela 6 – Polifarmácia classificada como interações elevadas e moderadas, dos idosos, Duartina, SP, 2017. 

Polifarmácia Fármacos 

Nível Elevado Omeprazol e Bissulfato de Clopidogrel 

Captopril e Losartana 

Nível Moderado Diclofenaco e Atenolol 

Diclofenaco e Captopril 

Diclofenaco e Propanolol 

Diclofenaco e Losartana Potássica 

Diclofenaco e Hidroclorotiazida 

30%

0%

68%

2%

Polifarmácia

Sem Interação

Leve

Moderado

Elevado
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Diclofenaco e Bissulfato de Clopidogrel 

Hidroclorotiazida e Carbonato de Cálcio 

Hidroclorotiazida e Cloridrato de Metformina 

Hidroclorotiazida e Atenolol 

Hidroclorotiazida e Captopril 

Hidroclorotiazida e Omeprazol  

Cloridrato de Metformina e Captopril 

Insulina e Losartana Potássica 

Insulina e Captopril 

Losartana Potássica e Lorazepam 

Omeprazol e Atorvastatina 

Diazepam e Losartana Potássica 

Diazepam e Atenolol 

Diazepam e Omeprazol 

Diazepam e Captopril 

Diazepam e Hidroclorotiazida 

Omeprazol e Sinvastatina 

 

Tabela 7 – Polifarmácia classificada como sem interação, dos idosos, Duartina, SP, 2017. 

Fármaco Base Fármacos combinados ao base 

Omeprazol  

Captopril 

Losartana Potássica 

Hidroclorotiazida 

 Atorvastatina ou Sinvastatina 

Atorvastatina ou Sinvastatina 

Captopril 

Losartana Potássica 

Hidroclorotiazida 

Atenolol 

Propanolol 

Insulina 
Captopril 

Hidroclorotiazida 

Cloridrato de Metformina 
Hidroclorotiazida 

Atenolol 

Carbonato de Cálcio 

Captopril 

Losartana Potássica 

Hidroclorotiazida 

Atenolol 

Propanolol 
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Diclofenaco 

Omeprazol 

 

Retirando-se a interação com a hidroclorotiazida, o carbonato de cálcio não apresentou 

interação com mais nem um fármaco. O mesmo com o bissulfato de clopidogrel que somente 

apresentou interações com o omeprazol. Por sua vez, este além da já citada interação, já 

apresentou outras interações com atorvastatina e sinvastatina. Estas últimas também, 

retirando-se o omeprazol, não demonstraram outras polifarmacologias, principalmente com 

medicamentos anti-hipertensivos, os quais, são muito utilizadas. 

Quantas as interações medicamentosas, na relação entre Omeprazol e Bissulfato de 

Clopidogrel, o primeiro diminui a ação do segundo. Já na relação Captopril e Losartana 

Potássica, há uma potencialização exacerbada da ação anti-hipertensiva, sendo que há risco do 

desenvolvimento de hipercalemia, ou seja, excesso de sais de potássio na corrente sanguínea, 

o que afeta diretamente a função renal e o ritmo cardíaco. 

 Nas relações medicamentosas de nível moderado, na relação do Diclofenaco com os 

diversos anti-hipertensivos, há ação do primeiro que acaba por minimizar a ação do fármaco 

cardíaco, sendo que no caso do Captopril e da Hidroclorotiazida, há risco de afetar-se, 

inclusive, a função renal. Já no caso de uso concomitante de Diclofenaco com o Bissulfato de 

Clopidogrel, pode haver riscos de hemorragias na região abdominal. 

 Na mesma linha, o uso da Hidroclorotiazida com os anti-hipertensivos, há uma 

potencialização dos mesmos, sendo que no caso do Atenolol, afeta-se o ritmo cardíaco, que 

tende a se tornar menor. Já o seu uso com Omeprazol pode ocasionar hipomagnesemia, ou 

seja, falta de magnésio no sangue. Com o Cálcio, ocorre um aumento no plasma sanguíneo de 

cálcio. Com o Cloridrato de Metformina, pode-se elevar as taxas de glicose no sangue. 

 No caso específico da Losartana, seu uso com Lorazepam ou Cloridrato de 

Metformina potencializa seus efeitos, sendo que no segundo pode haver situações de 

hipoglicemia.  O Cloridrato de Metformina com Captopril, aumenta a ação do segundo.   

Quanto ao Diazepam, o mesmo se interage com todos os anti-hipertensivo, 

fortalecendo a ação anti-hipertensiva, e com o omeprazol, há um fortalecimento de sua ação, 

aumento sua concentração no plasma sanguíneo. Por fim, o uso de Omeprazol com 

Sinvastatina ou Atorvastatina pode aumentar a função de ambas e ocasionar lesões no 

miocárdio, isso a longo prazo.  
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 Na análise da Correlação de Pearson, com o aumento do número de medicamentos 

utilizados, houve aumento do nível da intensidade da polifarmácia (r = 0,81 e p < 0,0001). 

 

5.4  QUALIDADE DE VIDA 

 

Com relação a qualidade de vida, a tabela 8, a seguir, demonstra a mesma dividida 

pelas áreas do questionário. Destaca-se que todos os âmbitos apresentaram índices de 

qualidade de vida com elevados scores. Destaca-se que os piores índices ficaram com dor e 

desconforto, dependência de medicamentos e/ou tratamentos e sentimento negativos. 

 

Tabela 8 - Média, desvio padrão e valores máximo e mínimo dos domínios avaliados da qualidade de vida dos 

idosos, Duartina, SP, 2017. 

Domínio Média Desvio Padrão Valo Mínimo Valor Máximo 

Físico 15,54 0,56 14,29 16,57 

Psicológico 14,96 1,19 13,33 18,00 

Social 14,13 0,86 12,00 16,00 

Ambiental 13,78 0,78 12,00 15,50 

Auto Avaliação 14,53 1,60 10,00 16,00 

Total 14,62 0,47 13,85 15,69 

 

Os gráficos 2 e 3, abaixo, demonstram os resultados descritivos do WHOQOL-Bref 

por domínios e qualidade de vida geral. 

 

 

Gráfico 2 – Qualidade de Vida, por domínios, dos idosos, Duartina, SP, 2017 
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Gráfico 3 – Características dos domínios da qualidade de vida dos idosos, Duartina, SP, 2017 
 

 Por fim, ao se correlacionar, com teste de Correlação de Spearman, os níveis da 

polifarmácia com a qualidade de vida geral, houve uma relação estatisticamente significativa, 

com p = 0,03 e r = -0,57, ou em outras palavras, há uma correlação negativa, onde com a 

diminuição dos níveis de polifarmácia, há uma elevação da qualidade de vida. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

 A transição demográfica, fator embrionário do processo de envelhecimento 

populacional, já é uma realidade no Brasil, assim como em outros países, sejam eles 

desenvolvidos ou não. Isso significa que, envelhecer não é mais privilégio de um grupo seleto 

de indivíduos, independentemente se as condições sociais, econômicas e mesmo as de saúde 

não estejam distribuídas uniformemente (VERAS, 2009; FECHINE e TROMPIERI, 2012).  

 Em vista destas transformações e deste processo se apresentar em um movimento 

acelerado no Brasil, Veras (2009), destaca que em menos de 40 anos o perfil juvenil de 

moléstias, se modificou para um perfil de enfermidades complexas e onerosas, característicos 

de países longevos. Por isso, o perfil crônico e múltiplo destas doenças tem se expandido, 

exigindo cuidados constantes, medicação múltipla e contínua, além de exames periódicos. Tal 

panorama, por si só, apresenta a perspectiva das justificativa deste estudo. 

 Com relação aos aspectos demográficos, 59,3% da amostra foi composto por 

indivíduos do gênero feminino. Tal situação é comum em estudo de âmbito epidemiológico, 

considerando-se que as idosas possuem maior expectativa de vida aliado a maior procura aos 

serviços de saúde, comparados aos idoso. (TOMASI et al., 2004; IBGE, 2010, VARELA et. 

al. ,2015). A idade média da amostra ficou em 66,4 anos, sendo que o gênero masculino 

apresentou 63,7 anos de média e o feminino, 69 anos.  

 Quanto ao grau de escolaridade, 52% afirmaram possuir ensino fundamental 

incompleto ou completo, enquanto somente, 8,7% afirmaram possui superior completo. A 

baixa escolaridade é comum entre idosos (VARELA et al., 2015), corroborando com os dados 

deste estudo.  

 No estado civil, 54,4% disseram ser casados, sendo que solteiros, divorciados e 

viúvos, apresentaram índices de, respectivamente, 16,2%, 15,3% e 14,1%. Tais dados também 

corroboram parcialmente com os de Varela et al. (2015) e Maciel e Guerra (2007), já que 

apesar de apresentaram índices semelhantes de sujeitos casados, o número de viúvos neste 

estudo apontou índices inferiores. 
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6.1 DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

 A mudança no perfil demográfico das populações tem ocasionado uma maior 

prevalência das doenças crônicas não transmissíveis. Tal perspectiva tem acarretado em uma 

maior perda da qualidade de vida, maior grau de limitação nas atividades de trabalho e lazer, 

bem como impactos econômicos tanto nas famílias como na sociedade e geral. Como 

exemplo, no ano de 2007, no Brasil, 70,2% dos óbitos foram relacionados a elas, destacando-

se as doenças do aparelho circulatório com 31,3% e a diabetes com 5,2% (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2011). 

 

 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

 

Neste estudo, a hipertensão arterial sistêmica apresentou uma prevalência de 81,7%.  

Comparativamente, nos estudos de Cabreli et al. (2014), em uma pesquisa com idosos 

atendidos em unidades de Saúde da Família, determinou que 67,4% apresentavam tal 

condição.  Nos estudos de Zaitune et al. (2006), que abordaram a população idosa da cidade 

de Campinas, houve uma prevalência de 51,8%. Na pesquisa de Bueno et al. (2008), em um 

grupo de idosos de Alfenas, 22% apresentavam hipertensão. Na mesma linha, o Framingham 

Heart Study, apontou prevalências de 67,5% para idosos de 60 a 74 anos e 76,3% para idosos 

acima de 75 anos, todas abaixo da prevalência apresentada nesta pesquisa, de 89,5%. Todavia, 

nos estudos de Ferreira et al. (2010), a prevalência de hipertensos frequentadoras de Unidades 

de Saúde da Família ficou em 80,4%. 

Na análise da prevalência entre os gêneros, a hipertensão foi mais prevalente em 

mulheres (52,3%). Nesta linha, nos estudos de Rosário et al. (2009), 29,1% do gênero 

masculino e 31,1% no feminino apresentaram hipertensão arterial. Aliado a estes dados, 

Oliveira et al. (2008), apontou que no município de São Paulo, a prevalência entre idosas de 

60 a 74 anos foi de 55,3% e no grupo etário acima de 75 anos, 60,7%. Nos estudos de Mendes 

et al. (2014), sobre a prevalência da hipertensão em idosos, no Brasil entre 2006 e 2010, em 

todos eles, a prevalência das idosas foi maior. Porém, contrariando estes dados, nos estudos 

de Esperandio et al. (2013), os índices ficaram em 67,4% para os idosos e 66,9% para as 

idosas.  

Analisando tal conjuntura, Boing e Boing (2007), explicam que o fato da hipertensão 

arterial atingir mais mulheres se deve justamente ao fato de seus maiores cuidados pela saúde. 
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Já, Oca-Rodriguez et al. (2012), relaciona tal situação ao aumento, em maiores escalas, dos 

fatores de risco para hipertensão nesta faixa etária idosas.  

Aliado a esta perspectiva, a cobertura de 100% do Programa Saúde da Família 

proporciona um maior rigor e controle das condições de saúde da população, principalmente a 

idosa, comparado a outros locais. Tal abrangência, em sua totalidade, pode ser uma justifica 

pela alta identificação de pessoas com doenças crônicas, o que permite seu tratamento 

adequado, bem como um controle mais rigoroso, considerando as visitas periódicas de 

médicos, enfermeiros e agente comunitários de saúde. 

 Corrobora com esta perspectiva, os estudos de Carvalho et al. (2009), onde após a 

implantação do Programa Saúde da Família, as taxas de mortalidade de doenças do aparelho 

circulatório diminuíram, bem como das doenças cerebrovasculares e o controle da hipertensão 

arterial. Na mesma linha, Jobim (2008), pondera que, o conhecimento da hipertensão arterial 

tem como principal alvo a terapêutica precoce além da prevenção das complicações, afim de 

se evitar altos índices de morbimortalidade. 

 

 

DISLIPIDEMIAS 

 

 

 A prevalência das dislipidemias ficou em 71,4%. Por gêneros, permaneceu em 44,8% 

nas idosas e 26,6% nos idosos. Comparativamente, nos estudos de Moretti et al. (2009), com 

os idosos de Criciúma, a taxa permaneceu em 26,26%. Ferreira et al. (2010), ao analisar 

idosos de uma Unidade de Saúde da Família, determinou uma taxa de 23,4%, sendo que no 

gênero masculino a mesma ficou em 23,2% e no feminino, em 23,6%. Nas pesquisas de Leite-

Cavalcanti et al. (2009), a prevalência em idosos ficou em 33,3%. De acordo com esta 

perspectiva, segundo Arns et al. (2009), em todos os componentes, lipídicos do sangue, a 

prevalência foi maior nas idosas. Já, Neumann et al. (2014), ao traçar o perfil dos idosos de 

um município gaúcho, determinou que a prevalência geral ficou em 39,3%, sendo 43,8% nos 

idosos e 38,5% nas idosas.  

 Ainda conforme grande parte da literatura científica, a prevalência dislipidêmica nas 

mulheres, no geral, é mais elevada, corroborando com os dados aqui apresentados. Porém, 

ressalta-se que a prevalência, mesmo por gêneros, é alta. 

 No âmbito geral, dentre os fatores que interferem no perfil lipídico da população, 

destacam-se os fatores hereditários, os alimentares e o próprio perfil de vida. Corroborando 
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com esta premissa, Bortoli et al. (2011), afirma que a alta no perfil dislipidêmico está 

relacionada com o excesso de peso, a circunferência abdominal elevada, o sedentarismo, e a 

dieta rica em carboidratos. Já, Moretti et al. (2009) argumenta que na população idosa, há um 

aumento geral do peso corporal, seja pela alimentação, seja pelo estilo de vida, o qual se 

correlaciona a um risco maior do desenvolvimento de doenças coronarianas. Corroborando 

nesta linha, segundo o Framingham Heart Study (1997), as dislipidemias são consideradas 

fatores de risco importantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, dentre elas, 

a hipertensão arterial.  

 

 

DIABETES 

 

 

 A prevalência da diabetes permaneceu em 29,9%, sendo mais prevalentes nos 

indivíduos do gênero feminino, com 18,3%, frente aos do masculino, 11,6%. Em estudos 

similares, como o de Francisco et al. (2010), ao analisar a prevalência de diabetes em idosos 

da região metropolitana de São Paulo, a mesma permaneceu em 14,9% nos homens e 15,8% 

nas mulheres. Em outro estudo na mesma região, Mendes et al. (2011), determinou a 

prevalência de 17,6% da diabetes. Já, nas pesquisas de Viegas-Pereira et al. (2008), a 

prevalência geral foi de 11,9%, sendo, novamente, que o gênero feminino apresentou maior 

índice, com 65,83%.  

 De qualquer forma, segundo Schmidt et al. (2009), a prevalência do diabetes vem 

crescendo mundialmente em escalas exponenciais, sendo resultado, também, da senescência 

populacional, onde o sedentarismo, a alimentação inadequada e o aumento da obesidade são 

condições áureas para sua emergência. Tais premissas também já foram citadas como alicerce 

para as condições dislipidêmicas e mesmo as hipertensivas. 

 Frente a este painel, Barreto (1997) relembra e destaca que aproximadamente 50% da 

população idosa desconhece ser portadora desta doença. Tal situação pode ter os efeitos 

anulados pela atuação do Programa Saúde da Família no município. Tais premissas são de 

suma relevância, já que a diabetes é um fator de risco decisivo para o desenvolvimento de 

enfermidades cardiovasculares e cerebrovasculares (FRANCISCO et al., 2010).  
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6.2 FARMACOTERAPIA  

 

 

DOR: DIPIRONA, PARACETAMOL E DICLOFENACO 

 

 

 Na sequência de fármacos utilizados aparecem a dipirona e o paracetamol, em maior 

escala, e o diclofenaco, em menor, usados por 84,6% dos sujeitos da pesquisa, justamente 

para situações de dor, comuns no processo de envelhecimento em casos como artrite, artrose e 

sarcopenia. Dellaroza et al. (2008), ao estudar a dor crônica em idosos, determinou que 27,9% 

faziam uso de dipirona e 22,4% de paracetamol e 31,7% de diclofenaco para seu controle ou 

alívio. Na mesma linha, Demétrio et al. (2012), ao entrevistar indivíduos adultos sobre a 

aquisição de fármacos, determinou que os mais adquiridos eram o paracetamol (51,8%) e a 

dipirona (36,2%), reforçando os achados neste estudo.  

Em outra faceta, Queiroz et al. (2013), ao avaliar a eficácia destes medicamentos em 

questão para situações de dor, concluiu que a dipirona possui maior eficácia a longo prazo. 

Tal situação ocorre pela diferença no mecanismo de ação de ambos. Porém, cabe de ressaltar, 

que a dipirona possui uso restrito em outros possíveis países, em virtude suas complicações 

nos sistemas biológico humanos, como por exemplo agranulocitose e anemia aplástica. 

Porém, contrariando estes dados, Rego et al. (2015), ao avaliar a toxicidade, citotoxicidade, 

mutagenicidade e genotoxicidade da dipirona sódica e do paracetamol, ambos obtiveram uma 

similaridade.  

 Quanto ao diclofenaco, segundo Geller et al. (2012), é utilizado para um amplo 

espectro de condições, desde distúrbios osteomusculares e articulares, até condições como 

cólicas renais e gota aguda. Porém, o mesmo deve ser prescrito com cautela para pacientes 

com complicações hipertensivas, renais, gastrointestinais, dentre outras menos graves 

(MICROMEDEX, 2012). Corroborando com estas premissas, conforme os estudos de 

Ferreira Pinto et al. (2014) e com os achados dessa pesquisa o diclofenaco diminui a ação 

anti-hipertensiva de diversos fármacos, provocando ainda alterações renais nos indivíduos. 
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DISLIPIDEMIAS: SINVASTATINA E ATORVASTATINA 

 

 

 A classe de medicamentos chamada generalizadamente de vastatinas, como a 

sinvastatina e atorvastatina cálcica, os quais agem inibindo a síntese de colesterol com 

competição. Por isso seu emprego vem a auxiliar na prevenção das doenças cardiovasculares 

(BERTOLAMI et al., 2002). Assim, ao reduzir os níveis plasmáticos do colesterol, as 

estatinas são amplamente utilizadas em diversos países. No plano geral, elas não ocasionam 

maiores problemáticas nos sistemas humanos, mas podem levar ao desenvolvimento de 

discretas alterações gastrointestinais, aumento das concentrações plasmáticas das enzimas 

hepáticas e insônia (LINARELLI e POTT JR, 2008). 

 No presente estudo, as principais estatinas utilizadas foram a sinvastatina (80,8%) e a 

atorvastatina (19,2%). Apesar disto, os estudos de Bertolami et al. (2002), mostram que a 

atorvastatina possui maior eficiência, comparada a sinvastatina, no controle dislipidêmico. 

Para Araújo et al. (2011), apesar de o tratamento com a atorvastatina de menor concentração 

ser mais efetiva, o melhor custo benefício é o uso da sinvastatina de 40mg/dia. A mesma 

opinião é compartilhada por Ribeiro et al. (2014), o qual afirma que a prescrição de 40 mg de 

sinvastatina para prevenção primária e secundária é altamente custo-efetiva. Tais elementos 

corroboram com os achados e justificam o maior uso da sinvastatina no estudo.  

 Outro ponto a se comentar é a interação do omeprazol com ambas as estatinas citadas 

no estudo. Tal polifarmácia aumenta a ação das estatinas e eleva a pressão arterial, podendo 

ocasionar danos no miocárdio.  

 

 

INSÔNIA: LORAZEPAM E CLONAZEPAM 

 

 

 Por definição, benzodiazepínicos são fármacos que possuem ação direta no sistema 

nervoso central, atuando nos aspectos cognitivo e psicomotor, sendo coloquialmente 

denominados como “ansiolíticos”, “sedativos” ou “calmantes” (BRASIL, 2006). Dentre essa 

classe de medicamentos, há os clonazepam e o lorazepam, citados nesta pesquisa. 

 Neste estudo o índice de uso de clonazepam/diazepam ficou em 44,8%, superior ao do 

determinado por Henriques da Silva et al. (2014), em 2,27%. Porém, em contrapartida a este, 

Telles-Filho et al. (2011), determinou que 37,04% dos idosos de uma cidade mineira 
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utilizavam o diazepam como “calmante”, antes de dormir, o mesmo para o clonazepam, 

utilizados por 25,93% dos idosos. Complementado estes dados, Cruz et al. (2006), ao avaliar 

idosos que faziam uso crônico de diazepam, concluiu que dente os possíveis sintomas de seu 

uso crônico e indiscriminado estão angústia, depressão, vertigem, insônia, irritabilidade e 

ansiedade.  

Em outra perspectiva, nos estudos de Noto et al. (2002), com idosos de dois 

municípios paulistas, o clonazepam foi o terceiro benzodiazepínico mais utilizado, enquanto o 

lorazepam foi o quinto. O mesmo estudo concluiu que no Brasil há um uso indiscriminado 

desta classe de fármacos, incluindo práticas de uso inadequadas. Neste ponto, Telles-Filho 

(2011), salienta que a prescrição médica indevida somada a prescrição por médicos 

generalistas e não por parte de psiquiatras, contribui para a manutenção crônica do uso dos 

benzodiazepínicos. Andreatini et al. (2011), complementa que os benzodiazepínicos estão 

entre as drogas mais prescritas no mundo. 

 

 

GLICEMIA: INSULINA E CLORIDRATO DE METFORMINA 

 

 

 Ambos os fármacos são usados para o controle glicêmico, sendo que em 69,5% dos 

casos  há uso do cloridrato de metformina, e em 30,5% a insulina. O cloridrato de metformina 

é uma das drogas para controle da diabetes, mais prescritas no mundo (WYSOWSKI, et al. 

2003). Lazzari et al. (2005), cita que em uma Unidade Básica de Saúde, o índice de uso da 

metformina era de 41%, a mais utilizada, a insulina era a última escolha, em 14% dos casos e 

o tratamento combinado com ambas era observado em 4% dos indivíduos. Vosgerau et al. 

(2011), determinou que 60,7% faziam uso de cloridrato de metformina, 7,1% de insulina e o 

restante de outros medicamentos. 

Salientado a perspectiva apresentada, estudos apontam que o uso do cloridrato de 

metformina em farmacoterapia isolada ou combinada, é eficaz a longo prazo 

(DRZEWWOSKI et al., 2003). De qualquer maneira, Alves et al. (2006) relata que, dentre as 

vantagens do uso do cloridrato de metformina, independentemente de seu uso combinado a 

outros medicamentos ou não, estão baixo custo, boa tolerância e amplas disponibilidade. 

 Quanto a linha de ação do cloridrato de metformina, ele atua reduzindo a glicogênese 

hepática, além de promover a entrada de glicose no tecido muscular (ALEXANDER et al., 
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2009). Além disso, atua na redução nas triglicérides, ácidos graxos livres, colesterol total, 

LDL e mesmo um aumento discreto do HDL (RODRIGUES NETO et al., 2015). 

 Na perspectiva da insulina, segundo Cavalheira et al. (2002), ela é um hormônio que 

atua na manutenção da homeostase da glicose, secretado pelas células beta das ilhotas 

pancreáticas. Neste contexto, apesar do conhecimento da relevância da insulina, Becker et al. 

(2008) afirma que no Brasil posterga-se seu uso, quando há situações médicas insustentáveis 

com o uso de outros fármacos, mas destaca, ainda, que há um bom controle da insulinoterapia 

e do auto monitoramento da glicemia.  

 

 

ANTICOAGULANTES: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 

 

 

 O bissulfato de clopidogrel foi o único antiplaquetário citado na pesquisa. Com 

relação a essa classe de fármacos, sabe-se que o uso deles para a diminuição da atividade 

plaquetária tem contribuído para a drástica diminuição de eventos trombóticos, e por 

consequência, da taxa de mortalidade (ANGIOLILLO et al., 2009). Na mesma linha, Hall e 

Mazer (2011), citam que agentes antiplaquetários são comumente prescritos no intuito de se 

reduzir a morbimortalidade cárdio e cerebrovascular. 

 Quanto a sua ação, Tavares et al. (2014) afirma que o bissulfato de clopidogrel foi 

introduzido na década de 1990, sendo mais efetivo que a aspirina. Sua ação ocorre entre uma 

e duas horas, inibindo a agregação plaquetária. Porém, o mesmo afirma que não há evidencias 

o suficiente para que embasem o seu uso, mas relata que sua retirada também aumenta 

significativamente eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. 

 Com relação ao uso dos antiplaquetários, nos estudos de Marin et al. (2008), observou 

o uso somente de ácido acetilsalicílico, não citando o uso do bissulfato de clopidogrel. 

Ressalta-se que, quanto a prescrição médica deste medicamento, a literatura científica possui 

poucas pesquisas neste âmbito. Assim, seu uso no município pesquisado pode ser justificado 

pela distribuição gratuita através do programa Farmácia Social. 
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CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

 

 

Nesta categoria há inúmeros medicamentos citados, todos com a finalidade de se 

reverter e controlar a pressão arterial a níveis aceitáveis no âmbito médico. Dentre os 

medicamentos mais utilizados, em combinação ou não, estão, em sequência, losartana 

potássica (antagonista de receptor de angiotensina), hidroclorotiazida (diurético), captopril 

(inibidor de enzina conversora de angiotensina), atenolol (betabloqueador) e o propranolol 

(betabloqueador).  

 Nos estudos de Schroeder et al. (2007), o medicamento mais utilizado era a 

hidroclorotiazida (44,5%), captopril (22,3%), propranolol (11,1%), losartana potássica (4,3%) 

e atenolol (2,6%). Seguindo essa linha, Gontijo et al. (2012), demonstrou que 68,2% dos 

idosos faziam uso de medicamentos diuréticos para o controle da hipertensão, sendo que em 

outras classes de fármacos hipertensivos se destacaram o captopril e o propranolol. Já, 

Vosgerau et al. (2011), determinou que 27,3% utilizavam captopril, 25,3% hidroclorotiazida e 

15,2% propranolol. Além disso, em contrapartida a outros estudos, a monoterapia foi a mais 

utilizada aqui, frente a combinação de medicamentos (VOSGERAU et al, 2011; GONTIJO et 

al. 2012). 

Todavia, no geral, a literatura científica vai contra o presente estudo, já que neste o 

fármaco mais usado, como já citado, foi a losartana potássica. Porém ressalta-se, que apesar 

de a losartana não ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde, nas Farmácias Sociais, a 

losartana potássica participar do programa Farmácia Popular, na concentração de 50 mg, com 

uso duas vezes ao dia. Isso explica seu uso elevado, frente aos outros. 

 

 

6.3 POLIFARMÁCIA 

 

 

Do total amostral, 241 indivíduos, 238 (98,7%) fazem uso cotidiano de ao menos um 

medicamento. O número máximo de medicamentos utilizados por estes foram sete ao dia, por 

7,6%. A maior parte da amostra (26,1%) faz uso de três medicamentos diariamente, ao lado 

de 24,3% idoso, com quatro. O índice médio de medicamentos utilizados por pessoa ficou em 

3,3. Tal situação é semelhante aos achados por Flores e Mengue (2005), que chegou a um 

índice de 3,2 fármacos por idoso ao dia. O mesmo ocorreu nos estudos de Ribeiro et al. 
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(2008), onde a média ficou entre 2,8 a 3,2, em diferentes grupos de idosos. Já, nos estudos de 

Bueno et al. (2009), a estimativa permaneceu em 5,2 medicamentos, acima do índice 

determinado nesta investigação. Gautério et al (2012) determinou um índice de 3,6. Na 

mesma linha, o estudo SABE (2012), determinou na cidade de São Paulo, em idosos, um 

índice de 3,6, ligeiramente acima. Já, Dal Pizzol et al. (2012), apresentou uma média de 2,1 

medicamentos ao dia, abaixo no índice aqui encontrado.  

Já, quanto a presença de polifarmácia, a ferramenta disponível no site drugs.com 

permite a combinação de fármacos, dois a dois. Após essa análise, e considerando o número 

de indivíduos da amostra, determinou-se que 30% dos idosos não apresentaram interações, 

2% apresentaram interações elevadas e 68%, interações moderadas, sendo que não se 

registrou interações leves. Em outras palavras, 70% apresentam alguma interação 

medicamentosa por conta da combinação de seus medicamentos. Ao analisar estudos com 

delineamento similar, observou-se que Gortadelo et al. (2014), encontrou uma taxa de 

polifarmácia de 55,6%. Fora este modelo de classificação, a maioria dos estudos pondera que 

a polifarmácia se inicia com o uso mínimo de cinco fármacos ao dia. Levando-se em conta 

isso, 22,7% dos idosos apresentaram-na, sendo que, ao comparar com a metodologia anterior, 

todos estes apresentaram, ao menos, interação mediana.  

Considerando-se todo este panorama, Ceia (2007), afirma que a incidência de 

interações farmacológicas aumenta exponencialmente com o aumento do número de 

medicamentos utilizados no dia-a-dia. Ao se analisar a literatura científica, segundo Silveira 

et al. (2014), o índice de polifarmácia ficou em 28%, abaixo do encontrado neste estudo. Já, 

Cheuen Neto et al. (2012), ficou em 25,09%. A mesma também é inferior a achada nos 

estudos de Medeiros-Souza (2007).  No estudo de Carvalho et al. (2012), com idosos do 

município de São Paulo, 36% utilizavam pelo menos cinco medicamentos distintos ao dia. Já, 

Bezerra et al. (2016), determinou uma taxa de 82,1%, extremamente mais elevada. 

Contrariando estes índices, nos estudos de Aguiar et al. (2008), o índice de polifarmácia ficou 

em 18,1%.  

De qualquer forma, corroborando com este cenário, Caldas e Gomes (2008) advertem 

que o risco potencial das interações medicamentosas aumenta, tanto maior for o uso de 

medicamentos, o tempo de uso e a dose prescrita. Tal prerrogativa também foi fortemente 

diagnosticada no presente estudo, através da Correlação de Pearson, com r – 0,81 e p < 

0,0001. 

 Ademais, junto a isto, deve-se considerar o próprio metabolismo no envelhecimento 

como um fator que altere a cinética dos fármacos. Silva et al. (2012), afirma que a 
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distribuição, metabolismo e excreção de fármacos são alterados, sendo que desde a digestão, 

por conta de mudanças no pH das enzimas, já pode haver problemáticas. Seccoli et al. (2010), 

complementa que a própria vulnerabilidade dos idosos as interações adversas são elevadas, 

também, devido à complexidade e a presença de múltiplas moléstias, o que acaba acarretando 

o uso de múltiplos fármacos. Nesta conjuntura, Guerra et al. (2012) disserta que o pilar da 

farmacoterapia no envelhecimento é a prescrição do melhor medicamento, ou em outras 

palavras, o mais efetivo que venha a trazer menor prejuízos adversos, em doses menores, sem 

que haja diminuição de sua cinética. 

Levando-se em conta o tipo de interação medicamentosas, Pombo-Nascimento et al. 

(2007), classifica em dois tipos: sinérgica, quando combinados, os efeitos aumentam, ou 

antagônica, quando um fármaco anula, ao menos parcialmente, o outro. Considerando-se isto, 

nesta pesquisa, observou-se que em alguns o caso há o uso concomitante da Hidroclorotiazida 

com outro anti-hipertensivo, como Atenolol e Captopril, justamente para um maior poder do 

medicamento, apesar da interação moderada. Destaca-se que em um caso, há o uso do 

Captopril e da Losartana, além do evento descrito, pode aumentar a concentração de potássio, 

levando a complicações renais e cardíacas secundárias. Do outro lado, um bom exemplo de 

ação antagônica é justamente o uso de anti-hipertensivos com o diclofenaco, fármaco usado, 

principalmente em idosos para dor.  

 

 

6.4 QUALIDADE DE VIDA 

 

 

 Pelos dados coletados, estimou-se uma qualidade de vida geral com índices medianos, 

apresentando um score de 66,39, considerando-se uma escala de 0 a 100. O domínio físico 

apresentou o score mais elevado com 72,14 e o domínio ambiental o mais baixo, com 61,09. 

Dentre estes dados, analisando-se questão a questão que compõe o questionário, os piores 

índices foram apresentados pelas questões que envolviam “dor e desconforto” (8,25), 

“dependência de medicação e tratamentos” (24,58) e “sentimentos negativos” (26,25). 

Supreendentemente, a faceta com maior índice foi a “mobilidade” (96,25).  

 O fator ambiental apresentou o pior score, assim como nos estudos de Ribeiro et al. 

(2008). Hwang et al. (2003), neste quesito, afirma que o ambiente influencia fortemente a 

qualidade de vida dos idosos, principalmente na questão das quedas, na interação social, 
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independência, segurança, proteção e bem-estar. Nesta questão, como o item mobilidade 

apresentou o maior índice, chega-se à conclusão que tal item não afeta a qualidade de vida.  

 Neste âmbito, os elevados valores do domínio físico e determinados pela questão da 

mobilidade vão contra ao achado na literatura científica (PEREIRA et al., 2006, SANTOS 

2014, SANTO 2014). Neste ponto, Braga et al. (2011), disserta que a manutenção e a 

preservação da capacidade para desempenhar as atividades básicas de vida são pontos básicos 

para prolongar, por maior tempo possível, a independência e com isso, sua qualidade de vida. 

Mota et al. (2006), em seus estudos determinou que idosos com maior capacidade funcional, 

apresentam uma melhor qualidade de vida, pois conseguem realizar suas atividades de vida 

com o menor auxilio possível, ou mesmo sem. Além disso, entra em questão, novamente, a 

possível eficiência no Programa Saúde da Família. 

 Os piores índices, relacionados ao uso de medicamentos e a tratamentos, podem se 

justificar tanto ao elevado uso diário de medicamentos, lembrando-se da média de 3,3 

fármacos ao dia, ou mesmo, com o uso de ao mesmo 4 medicamentos ao dia por 47%. Pelos 

dados aqui determinados, alguns sintomas de dor podem ser provenientes da própria 

polifarmácia. Os sentimentos negativos também podem ser provenientes do excesso de 

medicamentos. Mas em todo caso, deve-se considerar que a qualidade de vida depende tanto 

de fatores internos (como a própria saúde), como externos, (como a questão financeira e 

ambientam que os permeiam) (Ribeiro et al., 2008). Outro ponto a se considerar, explanado 

por Garcia et al. (2005), diz respeito a piora da qualidade de vida, com o aumento da idade. 

No presente estudo a idade média da amostra ficou em 66,4 anos, o que pode refletir em uma 

possível melhor qualidade de vida.  

 Por fim, ao se correlacionar a qualidade de vida com os níveis de polifarmácia, 

determinou-se uma correlação negativa, ou em outras palavras, com o aumento dos níveis de 

polifarmácia, diminuiu-se a qualidade de vida. Neste âmbito, Seccoli et al. (2010) afirma que 

a polifarmácia possui desfechos negativos, seja no retardo do tratamento e suas 

consequências, seja pela piora da qualidade de vida, resultado da possível limitação 

terapêutica. Aqui retoma-se os dizeres de Pombo-Nascimento et al. (2007), o qual classifica a 

polifarmácia em dois tipos, a sinérgica e a antagônica, sendo que ambas podem comprometer 

o tratamento, e com isso, diminuir a qualidade de vida, pela emergência, também, de possíveis 

novos sintomas. Noia et al. (20120) complementa que a associação de medicamentos pode 

expor os idosos a ocorrência de eventos adversos, comprometendo a qualidade de vida. Na 

contramão, Santos et al. (2013), afirma que a prática da polifarmácia por muitas vezes faz-se 
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necessária, pois muitos idosos possuem múltiplas moléstias que requerem o uso de vários 

fármacos para garantir melhor qualidade de vida. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Deste modo, os resultados do presente estudo permitem concluir que: 

 Encontrou-se, no geral, uma qualidade de vida com índices adequados, 

considerando-se a abrangência do Programa Saúde da Família. O domínio 

ambiental apresentou o pior índice e o domínio físico o maior. Destaque ainda 

para o elevado score da questão “mobilidade”; 

 As doenças crônicas não-transmissíveis presentes nos idosos estão controladas, 

principalmente pela questão do Programa Saúde da Família e as visitas 

domiciliares, refletindo-se em boas condições de saúde; 

 Hipertensão, dislipidemias e diabetes apresentaram elevada prevalência, 

principalmente em idosos do gênero feminino;  

 O índice de polifarmácia ficou em 22,7%, considerando-se o uso de, ao menos, 

5 fármacos; 

 O índice de polifarmácia, considerando-se a metodologia apresentada, 68% 

apresentaram interações moderadas e 2% elevadas, não havendo interações de 

nível leve; 

 Houve uma correlação entre os níveis de polifarmácia e a quantidade de 

fármacos utilizados ao dia; 

 Na correlação entre polifarmácia e qualidade vida, houve uma diminuição 

desta, com o aumento da polifarmácia. 
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ANEXO A – Carta de Aprovação do Comitê de Ética FOB/USP 
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ANEXO B – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C – Anamnese Inicial 

 

PARTE 1 - IDENTIFICAÇÃO 

Gênero:        Idade: 

Peso:         Altura: 

 

Nível de escolaridade:  (   ) ensino fundamental incompleto 

    (   ) ensino fundamental completo 

    (   ) ensino médio incompleto 

    (   ) ensino  médio completo 

    (   ) ensino superior 

 

Estado Civil:   (    ) solteiro 

    (    ) casado 

    (    ) divorciado 

    (    ) viúvo 

 

 

Faz uso de Álcool?  (     ) Sim  (    ) Não 

Faz uso de Tabaco (Fuma)? (     ) Sim  (     ) Não 

 

PARTE 2 – DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

Doença Crônica Sim  Não 

Hipertensão Arterial (Pressão Alta)    

Outras Doenças Cardíacas (Quais)?   

Diabetes Mellitus   

Dislipidemia (Colesterol ou Triglicérides Altos)   

Osteoporose   

Artrite/Artrose   

Outras? (Quais) 
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ANEXO D –  Fármacos Utilizados  
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ANEXO E –  Qualidade de Vida (WHOQOL- BREF) 
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