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RESUMO 
 

ROQUE SIANI MORELLO, M. Medicamentos psicoativos na rede pública de 
saúde de Ribeirão Preto-SP: perfil de utilização e fatores associados . 2014. 
134f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 

O crescente consumo de medicamentos psicoativos (MPA) pela população brasileira 
e mundial no século XXI, atrelado ao fato de que algumas dessas substâncias 
podem gerar dependência física e/ou psíquica nos sujeitos que os utilizam, apontam 
para a necessidade de desenvolver estudos epidemiológicos que forneçam 
subsídios para o planejamento de intervenções em saúde que garantam o uso 
racional desses medicamentos. Este estudo transversal visa estimar a prevalência e 
caracterizar o perfil de utilização de MPA entre usuários de medicamentos atendidos 
por todas as farmácias das unidades de saúde do município de Ribeirão Preto-SP, 
relacionando esses achados com fatores associados ao consumo dessas 
substâncias. Uma amostra de 1355 usuários de medicamentos (psicoativos ou não) 
foi entrevistada nas filas das referidas farmácias de setembro a dezembro de 2012. 
Os pesquisadores coletaram dados sociodemográficos e relacionados à saúde dos 
indivíduos, além de registrarem todos os medicamentos contidos nas prescrições. 
Em seguida, três instrumentos foram aplicados para avaliar as variáveis clínicas (i) 
conhecimento dos indivíduos sobre a farmacoterapia, (ii) adesão à farmacoterapia e 
(iii) qualidade de vida relacionada à saúde (QdV). A prevalência de uso de MPA foi 
31,0% (n=420), sendo que os mais prescritos foram antidepressivos (53,5%) e 
benzodiazepínicos (24,6%). A maioria dos usuários de MPA era do gênero feminino 
(81,9%), vivia com companheiro (52,6%), não trabalhava (70,7%), possuía plano de 
saúde privado (69,2%) e renda per capita de até um salário mínimo (54,0%), não 
realizava acompanhamento com psicólogo (93,3%), não praticava atividade física 
regular (78,3%), consumia café diariamente (81,0%), não consumia álcool (86,7%), 
não fumava (81,4%) e não encontrava-se em polifarmácia (62,4%). A idade média 
foi 54,5 (DP 13,9) e a escolaridade média correspondeu ao Ensino Fundamental 
incompleto. Pouco mais da metade dos usuários de MPA exibiram conhecimento 
satisfatório sobre a farmacoterapia e foram considerados aderentes (57,8% e 53,0%, 
respectivamente) e a maioria não apresentou QdV satisfatória (73,1%). Houve 
diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre usuários de MPA e não 
usuários para as variáveis gênero, faixa etária, situação conjugal, moradia, situação 
profissional, cuidador, acompanhamento com psicólogo, atividade física regular, 
consumo de álcool, tabagismo, polifarmácia, conhecimento médio sobre a 
farmacoterapia, adesão média à farmacoterapia, QdV satisfatória, índice médio EQ-
5D e QdV autorreferida média. Os valores de odds ratio (OR) ajustados mostraram 
que os fatores associados positivamente com o uso de MPA foram gênero feminino 
(OR = 2,02; IC 95% 1,31; 3,11) e maior idade (ORref./idosos = 0,36; IC 95% 0,13; 0,99). 
Dentre os usuários de benzodiazepínicos, 51,1% relatou estar em uso desses MPA 
há dois anos ou mais, dos quais 55,1% eram idosos. Aproximadamente um em cada 
três indivíduos utilizava pelo menos um MPA no período estudado, sendo que idosos 
e mulheres apresentaram maiores chances de uso. Os MPA mais prevalentes foram 
os antidepressivos e os benzodiazepínicos, sendo a maioria dos usuários destes 
últimos estava em tratamento com esses MPA há mais de dois anos, dos quais mais 
da metade eram idosos. 
Palavras-chave: farmacoepidemiologia, estudo de utilização de medicamentos, 
psicotrópicos. 
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ABSTRACT  
 
ROQUE SIANI MORELLO, M. Psychoactive drugs in the public health system of 
Ribeirão Preto-SP: use patterns and associated fact ors . 2014. 134f. Dissertation 
(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 

The increasing consumption of psychoactive drugs (PAD) in Brazil and worldwide, 
linked to the fact that some of these substances can cause physical and/or psychic 
dependence in their users, indicate the need to develop epidemiological studies 
providing support for planning of health interventions so as to ensure the rational use 
of these medicines. This cross-sectional study aims to estimate the prevalence and 
characterize the usage profile of PAD among drug users served by all health 
facilities' pharmacies in Ribeirão Preto-SP, relating these findings with factors 
associated with the consumption of these substances. From september to december 
2012, a sample of 1355 drug users (psychoactive or not) was interviewed while 
waiting in the pharmacies to get their medication. The researchers collected 
sociodemographic and health related data of individuals, in addition to registering all 
drugs contained in prescriptions. Then, three instruments were applied to assess the 
clinical variables (i) knowledge of pharmacotherapy, (ii) adherence to the 
pharmacotherapy and (iii) health related quality of life (QoL). The prevalence of PAD 
usage was 31,0% (n = 420), and the most prescribed were antidepressants (53,5%) 
and benzodiazepines (24,6%). Most PAD users were female (81,9%), lived with a 
partner (52,6%), did not have a job (70,7%), had a private health insurance (69,2%) 
and income per capita up to the minimum wage (54,0%), did not undergo follow-up 
with a psychologist (93,3%), did not practice regular physical activity (78,3%), 
consumed coffee daily (81,0%), did not consume alcohol (86,7%), did not smoke 
(81,4%) and were not found in polypharmacy (62,4%). The mean age was 54,5 (SD 
13,9) and the average schooling corresponded to incomplete primary education. 
Over half of the users of MPA exhibited satisfactory knowledge about 
pharmacotherapy and were considered adherent (57,8% and 53,0%, respectively), 
and most showed no satisfactory QoL (73,1%). There was a statistically significant 
difference (p <0.05) between PAD users and nonusers  for the variables gender, age, 
marital status, housing, employment status, caregiver, follow up with psychologist, 
regular physical activity, alcohol consumption, smoking, polypharmacy, average 
knowledge about pharmacotherapy, mean adherence to pharmacotherapy, 
satisfactory QoL, mean EQ-5D index and average self-reported QoL. The adjusted 
odds ratios (OR) showed that the factors positively associated with the PAD use were 
female gender (OR = 2,02; 95% CI 1,31; 3,11) and age (ORref./elderly = 0,36, 95% CI 
0,13; 0,99). Considering benzodiazepines users, 51,1% reported being in use these 
PAD for at least two years, 55,1% of whom were elderly. Approximately one in three 
individuals used at least one PAD in the period studied, while the elderly and women 
were more likely to use. The most prevalent PAD were antidepressants and 
benzodiazepines, with most users of the latter receiving these MPA for over two 
years, of which more than half were elderly. 
 
Keywords: pharmacoepidemiology, drug utilization studies, psychotropic drugs. 
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1. Introdução 
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1.1 Substâncias psicoativas 

 

O uso de psicoativos, substâncias químicas que agem no Sistema Nervoso 

Central e são capazes de exercer efeito sobre a função psicológica, sempre esteve 

presente na humanidade, com indícios de que esse costume data da época pré-

histórica (FONTANA, 2005; GRAEFF, GUIMARÃES, 2012). 

Com o advento da 2ª Guerra Mundial, os avanços tecnológicos e econômicos 

permitiram o desenvolvimento massivo da indústria farmacêutica, impulsionando a 

descoberta e produção de novas substâncias, agora em larga escala. Foi nesse 

contexto, em meio à chamada “explosão psicofarmacológica” a partir da década de 

1950, que foi descoberto o primeiro neuroléptico, a clorpromazina (EHRENBERG, 

1998). 

Até essa época, pouca atenção era dada às reações adversas a 

medicamentos, quando foi então descoberto que o antimicrobiano cloranfenicol 

podia causar anemia aplástica. Motivada por este e outros acontecimentos de 

repercussão mundial, surgiu a farmacoepidemiologia, ciência responsável pelo 

estudo do uso e efeitos dos medicamentos em um grande número de pessoas, ou 

seja, em uma população (STROM; KIMMEL, 2006). 

Os psicoativos apresentam como importante reação adversa a possibilidade 

de gerar tolerância e dependência física ou psíquica no organismo quando utilizados 

de forma inadequada (BLOOM, 2001). Por esse motivo, a preocupação de órgãos 

internacionais em regulamentar tais substâncias levou à criação da Convenção 

Única sobre Entorpecentes (UN, 1962) e da Convenção sobre as Substâncias 

Psicotrópicas (UN, 1971), das quais o Brasil é signatário. Ambas objetivam prevenir 

o uso abusivo, a dependência e o tráfico ilícito, porém reconhecendo a necessidade 

de tornar os psicoativos disponíveis para uso médico e científico (WHO, 2010). 

 

1.2 Medicamentos essenciais 

 

Nesse sentido, no intento de otimizar o acesso da população a medicamentos 

eficazes, seguros e custo-efetivos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou 

em 1977 a primeira lista de medicamentos essenciais (LME), definidos como os 

"medicamentos que satisfazem as principais necessidades de saúde da população". 
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Essa lista continha aproximadamente 20 princípios ativos psicoativos entre 

anestésicos, antiepilépticos, antiparkinsonianos e outros (HAM VAN DEN, 2009).  

Em consonância com esses esforços, voltados à promoção do acesso e uso 

racional dos medicamentos, a OMS também recomendou que os estudos 

farmacoepidemiológicos fossem priorizados nas pesquisas em saúde. 

A necessidade de uma LME pode ser justificada, principalmente, pela enorme 

e cada vez maior diversidade de fármacos disponível no mercado. Segundo a OMS, 

algumas centenas de medicamentos seriam suficientes para sanar mais de 90% dos 

problemas de saúde mundial, porém existem mais de 100.000 opções disponíveis 

(WHO, 2003b). Em meio a esse universo de possibilidades, a indústria farmacêutica, 

uma das mais poderosas do mundo, ocupa-se de direcionar a tomada de decisão de 

gestores, prescritores e estabelecimentos comerciais, nem sempre pautada por 

preceitos éticos, mas conforme interesses particulares (OPS, 2010). 

Dessa forma, uma LME deve ser elaborada e atualizada com base em 

evidências científicas confiáveis sobre eficácia e segurança, servindo como 

referência idônea e consistente a todos os atores envolvidos nesse processo. Além 

disso, dado que os recursos em saúde são finitos, os medicamentos selecionados 

devem atender às doenças mais prevalentes e ser custo-efetivos (OPS, 2010). 

No Brasil, a primeira relação de medicamentos considerados essenciais foi 

elaborada em 1964, treze anos antes da publicação da primeira lista internacional 

supracitada. Esse pioneirismo, no entanto, constituiu apenas um ato isolado, pois 

não veio acompanhado de mudanças em políticas públicas, nas décadas 

subsequentes, que incorporassem o real significado dessa ferramenta de nortear as 

estratégias em saúde. Além disso, longos anos se passaram sem que esse 

documento fosse revisado (GUERRA et al., 2004).  

Em 2013 foi lançada a oitava revisão da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) (BRASIL, 2013), cuja importância vem sendo reforçada desde 

a criação da Política Nacional de Medicamentos (PNM) em 1998 (BRASIL, 1998b) e 

da Política Nacional de Assistência Farmacêutica em 2004 (BRASIL, 2004b), que 

inclui, entre seus eixos estratégicos, a utilização da RENAME como instrumento 

racionalizador das ações no âmbito da assistência farmacêutica. A partir de então, a 

utilização da RENAME começou a disseminar-se pelo país (ao menos no âmbito do 

SUS), subsidiando a elaboração das LME em nível estadual e municipal, segundo o 

perfil epidemiológico em cada região. 
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Em 1998, mesmo ano da PNM, os medicamentos psicoativos (MPA) e outros 

sujeitos a controle especial passaram a ser dispensados à população brasileira 

segundo recomendações descritas em legislação própria, através da Portaria 344 

(BRASIL, 1998a). Desde então esse documento passou por várias atualizações, 

sendo que nas mais recentes, a ANVISA decidiu pela proscrição dos psicotrópicos 

anorexígenos anfepramona, mazindol e femproporex (2011) e do psicotrópico 

metanfetamina (2012). 

 

1.3 Epidemiologia dos transtornos mentais 

 

Embora atualmente os MPA possuam diversas indicações terapêuticas em 

problemas de saúde orgânicos, são utilizados na maior parte para tratamento de 

transtornos ou doenças mentais. Diferente da conotação vulgar dada pelos leigos ao 

termo, os transtornos mentais (TM) referem-se a uma série de condições médicas 

que afetam um indivíduo quanto aos seus pensamentos, humor, emoções, 

habilidade de se relacionar com outras pessoas e funcionalidade diária (BLOOM et 

al., 2011).  

Em 2008, a OMS publicou uma lista com as dez doenças de maior carga 

global, medida através do indicador DALY (disability-adjusted life years), que 

representa o número de anos de vida sadios perdidos em decorrência de uma 

doença, ou seja, traduz em um único valor o impacto da morbidade e da 

mortalidade. As condições neuropsiquiátricas (ou TM) ocuparam o primeiro lugar 

entre as doenças crônicas não transmissíveis, com taxa DALY (DALYs 

perdidos/1000 pessoas) igual a 30,6, à frente das doenças cardiovasculares (taxa 

DALY = 22,8) (WHO, 2011). 

As projeções para o ano de 2030 são ainda mais alarmantes e estimam que 

os transtornos depressivos unipolares serão a principal causa de DALYs no mundo, 

seguidos por doença isquêmica do coração (WHO, 2008) (Figura 1.1).  

Da mesma maneira, dados do relatório do Fórum Mundial de Economia 

estimam que os custos totais (diretos e indiretos) referentes aos transtornos mentais 

aumentarão muito entre 2010 e 2030 globalmente, quase triplicando em países de 

baixa e média renda (BLOOM et al., 2011). Os custos indiretos constituem dois 

terços do total nesses países e incluem a perda de produtividade devido à 

incapacidade provocada pelos TM. 
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No Brasil, estima-se que 12,0% da população necessite de algum 

atendimento em saúde mental (SANTOS; SIQUEIRA, 2010) e que os TM sejam 

responsáveis por 20,3% da carga global de doença (WHO, 2008). De acordo com a 

Associação Brasileira de Psiquiatria, embora as políticas públicas priorizem os TM 

mais graves, como esquizofrenia e transtorno bipolar, os mais prevalentes referem-

se aos depressivos e de ansiedade, sendo que a depressão é uma das maiores 

causas de incapacidade no país.  

 

 
Figura 1.1 – Mudanças nas principais causas de DALY no mundo, 2004 e 2030. 
Fonte: WHO, 2008 

 

1.4 Epidemiologia do uso de MPA 

 

Acompanhando esse cenário, o consumo de MPA pela população mundial 

continua crescente nas últimas décadas, com destaque para os antidepressivos 

(DIVAC et al., 2006; GUALANO et al., 2014; PINCUS et al., 1998; WU et al., 2013). 

No Brasil, não foram encontrados dados sobre tendências de consumo de MPA ao 

longo do tempo em âmbito nacional, apenas um estudo realizado em Pelotas-RS, 

que também mostrou aumento da prevalência de uso de antidepressivos entre os 

anos de 1994 e 2003, embora a prevalência geral de uso de MPA não tenha variado 

significativamente no período (RODRIGUES; FACCHINI, LIMA, 2006). 
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O maior uso de MPA é motivado por vários fatores, alguns mais intuitivos (e.g. 

maior número de condições neurológicas e psiquiátricas diagnosticáveis, maior 

variedade de medicamentos disponível, novas indicações terapêuticas de 

medicamentos já existentes) (RODRIGUES; FACCHINI, LIMA, 2006) e outros em 

resposta ao próprio comportamento da sociedade pós-moderna como um todo, que 

encontra nesses medicamentos uma saída para conseguir se moldar às pressões 

cada vez maiores do mundo capitalista (RODRIGUES, 2003). 

O principal risco de alguns desses medicamentos é o desenvolvimento de 

dependência física e/ou psíquica consequente de dosagens inadequadas, 

interrupção abrupta do tratamento ou ainda exposição por tempos maiores que os 

recomendados. Por exemplo, com relação aos benzodiazepínicos, 50% das pessoas 

que consomem esses medicamentos por mais de 12 meses evoluem para síndrome 

de abstinência (BATESON, 2002) ou continuam a usá-los por cinco a dez anos 

(PODHORNA, 2002).  

Além disso, o consumo inadequado desses ou de quaisquer outros 

medicamentos eleva muito os custos de atenção em saúde. Dessa forma, o 

profissional farmacêutico, guiado pelos preceitos de reorientação da Assistência 

Farmacêutica, tem grande responsabilidade frente ao desafio do uso racional dos 

MPA, devendo atuar multiprofissionalmente a fim de garantir a racionalidade nas 

etapas de seleção, prescrição, dispensação e uso. 

 

1.5 Estudos de Utilização de Medicamentos  

 

Entretanto, para planejar intervenções, é necessário conhecer os padrões de 

prescrição e uso dos medicamentos pela população. Os Estudos de Utilização de 

Medicamentos (EUM), uma das frentes de pesquisa da Farmacoepidemiologia, 

foram definidos em 2006 pela OMS como "estudos que abordam a comercialização, 

distribuição, prescrição e uso dos medicamentos em uma sociedade, com ênfase 

especial aos resultados médicos, sociais e econômicos". Os EUM constituem, 

portanto, ferramenta fundamental para a promoção da racionalização em saúde. 

Em relação aos MPA, alguns EUM sobre o consumo desses medicamentos 

vêm sendo realizados no Brasil nos últimos anos, mas a maioria aborda o uso de 

apenas algumas classes terapêuticas (LIMA et al., 2008; QUEIROZ-NETTO et al., 
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2012,), em contextos específicos (ROCHA; WERLANG, 2013) ou em locais 

específicos (GOMES; MIGUEL, MIASSO, 2013).  

Foram encontrados apenas três estudos que avaliaram o consumo de todos 

os MPA na população geral, nos quais foram abordadas basicamente variáveis 

sociodemográficas (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 1994; QUINTANA et al., 2013; 

RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 2006). 

Todos esses estudos foram de vital importância, na medida em que geraram 

as primeiras estatísticas de prevalências de uso e de fatores associados ao 

consumo de MPA no Brasil. Além disso, confirmam os EUM como foco de maior 

atenção no âmbito das pesquisas em saúde no país, os quais não eram 

frequentemente encontrados nas publicações científicas (MELO; RIBEIRO, 

STORPITIS, 2006). 

Porém, ainda é necessário desenvolver estudos que sejam capazes de 

avaliar o consumo de MPA de forma abrangente, considerando, além de dados 

sociodemográficos, os hábitos de vida e variáveis clínicas importantes, tais como: 

adesão ao tratamento medicamentoso, conhecimento do indivíduo sobre os 

medicamentos prescritos e qualidade de vida relacionada à saúde (QdV). 

A adesão ao tratamento medicamentoso, definida como a extensão na qual o 

comportamento de um indivíduo corresponde às recomendações de um profissional 

da saúde (WHO, 2003a), pode ser avaliada de diferentes maneiras. A concentração 

plasmática de um medicamento e o relato de informações pelo indivíduo são 

exemplos de métodos direto e indireto, respectivamente.  

Quanto ao método direto, apesar de ser considerado padrão ouro na 

avaliação dessa variável, torna-se inviável em estudos epidemiológicos, uma vez 

que é invasivo e apresenta custos elevados, pois depende da realização de exames 

laboratoriais e de métodos analíticos (WHO, 2003a). Os métodos indiretos são 

economicamente viáveis e de fácil aplicação, como por exemplo a escala de 

Morisky-Green, que consiste em um formulário estruturado que avalia o 

comportamento dos indivíduos em relação à prescrição (MORISKY; GREEN, 

LEVINE, 1986). 

Além disso, o conhecimento que os indivíduos apresentam sobre os 

medicamentos que utilizam pode influenciar diretamente a adesão ao tratamento 

medicamentoso (LINDEN et al., 2010; WOOLF et al., 2005).  
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Segundo a OMS, o escasso conhecimento da farmacoterapia pode prejudicar 

a continuidade do tratamento (WHO, 2003a). Quanto maior o conhecimento sobre os 

medicamentos utilizados e sobre o gerenciamento da doença, maiores as chances 

que o indivíduo tem de seguir corretamente o tratamento medicamentoso proposto.  

Por conseguinte, a identificação e a solução de deficiências relacionadas a 

essa variável promovem o "empoderamento" do indivíduo, tornando-o mais apto a 

gerenciar sua farmacoterapia e minimizando assim os problemas relacionados à sua 

utilização (POTCHOO et al., 2010; WOOLF et al., 2005). 

A utilização inadequada dos MPA, tais como problemas em relação à dose, 

interações com álcool e outras drogas, ou ainda seu uso indiscriminado, podem 

prejudicar a qualidade de vida de seus usuários, a qual representa a percepção do 

indivíduo quanto à sua posição social, no contexto da cultura e do sistema de 

valores em que vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações (NOTO et al., 2002; NOTO, GALDURÓZ, 1999).  

Muitos estudos abordam esse aspecto no âmbito da saúde apenas 

subjetivamente, como melhora ou piora geral das condições dos pacientes, não 

levando em consideração nenhuma forma de mensuração efetiva dessa variável. No 

entanto, ainda que tenha caráter subjetivo, a  QdV pode ser estimada por meio de 

instrumentos específicos (MINAYO et al., 2000). 

Finalmente, não foi encontrado na literatura nenhum EUM cuja população de 

estudo fosse constituída por usuários de quaisquer medicamentos (psicoativos ou 

não), ou seja, não há dados sobre a prevalência e as características do uso de MPA 

considerando o uso de medicamentos em geral. 

Essa abordagem possibilitaria comparar usuários de MPA com usuários dos 

demais medicamentos, apontando as principais divergências entre essas duas 

coortes e, consequentemente, caracterizando de maneira consistente o uso de MPA. 

Diante do exposto, torna-se necessário desenvolver um estudo capaz de 

avaliar o consumo de todos os MPA de forma abrangente entre a população usuária 

de medicamentos (psicoativos ou não), considerando variáveis sociodemográficas, 

hábitos de vida e as variáveis clínicas já mencionadas. 

Essas informações serão de suma importância para que os gestores possam 

realizar um diagnóstico fundamentado da situação e planejar estratégias voltadas ao 

uso racional de MPA, melhorando a efetividade do tratamento com esses 

medicamentos.  
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2. Objetivos 
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2.1 Geral 

 

Estimar a prevalência e caracterizar o perfil de utilização de MPA entre 

usuários de medicamentos atendidos por todas as farmácias das unidades de saúde 

do município de Ribeirão Preto-SP, relacionando esses achados com fatores 

associados ao consumo dessas substâncias. 

 

2.2 Específicos 

 

• Descrever características sociodemográficas e outras relacionadas à saúde 

dos indivíduos; 

• Estimar a prevalência de uso de MPA nessa coorte; 

• Avaliar o conhecimento dos indivíduos sobre a farmacoterapia; 

• Avaliar a adesão dos indivíduos à farmacoterapia; 

• Avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde dos indivíduos; 

• Comparar usuários de MPA com não usuários segundo as variáveis 

independentes; 

• Identificar fatores associados ao consumo de MPA; 

• Classificar os MPA segundo o sistema ATC (Anatomical Therapeutic 

Chemical); 

• Analisar os usuários dos antidepressivos mais prevalentes quanto às 

variáveis independentes, doses e tempo de uso; 

• Analisar os usuários dos benzodiazepínicos mais prevalentes quanto às 

variáveis independentes, doses e tempo de uso. 
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3. Casuística e Métodos 
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3.1 Local e população de estudo 

 

O estudo desenvolveu-se no município de Ribeirão Preto, localizada no 

nordeste do estado de São Paulo, com população aproximada de 604.682 

habitantes (IBGE, 2010). Sanitariamente, a cidade é subdividida em cinco Distritos 

(Figura 3.1), com áreas e populações definidas a partir de aspectos geográficos, 

econômicos e sociais (RIBEIRÃO PRETO, 2013b). 

Um Distrito de saúde pode ser entendido como a unidade organizacional 

mínima do sistema de saúde em determinada região, cuja função, além de 

redirecionar e modificar a forma de organização e o conteúdo das ações e serviços 

de saúde (MENDES, 1993), é otimizar o acesso dos habitantes aos serviços de 

saúde através de atendimento básico e de pronto atendimento próximos às suas 

residências (RIBEIRÃO PRETO, 2013b). Ao garantir o acesso, essa regionalização 

dos serviços de saúde torna-se ferramenta importante na busca pela equidade, um 

dos três princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990). 

 

 

Figura 3.1 - Divisão do município de Ribeirão Preto-SP em Distritos de Saúde.  
Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2013b 

  

O cuidado em saúde no âmbito do SUS está organizado em três níveis de 

complexidade: básica, média e alta. A principal porta de acesso do usuário ao SUS é 

a Atenção Básica, que visa solucionar os problemas de saúde de maior frequência 

na população (BRASIL, 2004a). 
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Esse modelo de cuidado caracteriza-se pela hierarquização dos serviços de 

saúde e está centrado na demanda de problemas agudos de saúde, e por esse 

motivo enfrenta muitas dificuldades face à transição epidemiológica que ocorre no 

Brasil. Diante disso, um novo conceito (já consolidado em países desenvolvidos 

desde a década de 1990) expande-se no país, baseado em sistemas integrados que 

operam através da implantação de redes de atenção à saúde (RAS) (MENDES, 

2011). O Ministério da Saúde publicou em 2010 as diretrizes para a organização das 

RAS no âmbito do SUS, que devem substituir o modelo atual praticado ao longo dos 

próximos anos (BRASIL, 2010). 

Em relação à Atenção Básica, cada Distrito possui obrigatoriamente uma 

Unidade Básica e Distrital de Saúde (UBDS), que além do atendimento básico é a 

referência de algumas especialidades; e várias Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

que têm como finalidade prestar atendimento básico nas áreas médicas, 

odontológicas e de enfermagem para a população de sua área de abrangência 

(RIBEIRÃO PRETO, 2013c). 

Quanto à Assistência Farmacêutica, existem 30 farmácias vinculadas às 

unidades de saúde, as quais constituíram o cenário em que se desenvolveu o 

estudo (Figura 3.2). Nesses estabelecimentos são dispensados os medicamentos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica contidos na Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais (REMUME) para todo cidadão residente em Ribeirão 

Preto-SP que apresentar prescrição de acordo com a legislação, seja esta emitida 

pelos serviços do SUS ou não (RIBEIRÃO PRETO, 2010).  
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Figura 3.2 - Organograma da rede municipal de saúde de Ribeirão Preto-SP. 
Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2013a. 
Áreas em verde: estabelecimentos cujas farmácias foram incluídas no estudo. 
 

 

Segundo informado pela Divisão de Farmácia e Apoio Diagnóstico do 

município, a média de atendimentos mensais registrados nessas farmácias foi 

158.000 em 2012, dos quais aproximadamente 90% (142.000) corresponderam à 

dispensação de medicamentos e o restante ao fornecimento de correlatos 

(informação verbal)1. 

Supondo que cada atendimento corresponda a um único indivíduo, e que 

aproximadamente dois terços da população utiliza medicamentos (BERTOLDI et al., 

2004), pode-se estimar que a população de estudo corresponda a aproximadamente 

36% da população que consome algum medicamento no município.  

Considerando os MPA, 25 princípios ativos diferentes estão disponíveis para 

dispensação nesses estabelecimentos (Tabela 3.1). 

 

 

 

 
                                                           
1
 Informações recebidas via contato telefônico com a Divisão de Farmácia e Apoio Diagnóstico em 13/08/2014. 
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Tabela 3.1 – Lista dos MPA da Portaria SVS 344/98 disponíveis para dispensação pelas farmácias 
das unidades de saúde de Ribeirão Preto-SP a segundo a classificação ATC, Ribeirão Preto-SP 2012. 

Classe ATC MPA 

ANTIPSICÓTICOS 
Clorpromazina,  Levomepromazina,  Periciazina,  Tioridazina,   
Pipotiazina,   Haloperidol,   Carbonato de Lítio  e  Risperidona* 

ANALGÉSICOS OPIÓIDES Tramadol* 

ANTIDEPRESSIVOS 
Amitriptilina,   Nortriptilina,   Clomipramina,   Imipramina,   
Fluoxetina,   Sertralina   e   Bupropiona** 

ANTIPARKINSONIANOS Biperideno 

ANSIOLÍTICOS Diazepam 

ANTIEPILÉPTICOS 
Fenobarbital,  Fenitoína,  Carbamazepina,  Ácido Valpróico,  
Clonazepam 

HIPNÓTICOS/SEDATIVOS Nitrazepam 

TTO. DEPENDÊNCIA DE 
ÁLCOOL 

Naltrexona 
a RIBEIRÃO PRETO, 2012b 
* medicamentos disponíveis para dispensação em casos específicos mediante solicitação do 
prescritor por escrito; ** medicamento disponível para dispensação apenas a participantes do 
programa municipal de antitabagismo.  
MPA: medicamento psicoativo; ATC: Anatomical Therapeutic Chemical. TTO: tratamento. 

 

Embora a risperidona conste na lista de medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sob financiamento estadual, foi 

incorporada à REMUME como forma de suprir a demanda por antipsicóticos atípicos 

de pacientes que não se enquadram no protocolo clínico de esquizofrenias 

refratárias do CEAF. Em relação a dores crônicas, estão disponíveis pelo CEAF 

codeína, morfina e metadona. A fim de atender pacientes não contemplados pelo 

protocolo do CEAF, o analgésico opióide tramadol foi padronizado pelo município. 

Ambos os medicamentos são dispensados somente após solicitação por parte do 

prescritor através de formulário específico (RIBEIRÃO PRETO, 2014). 

A população do estudo foi composta por usuários de quaisquer medicamentos 

(psicoativos ou não), atendidos por todas as farmácias vinculadas às Unidades de 

Saúde de Ribeirão Preto-SP. Foram incluídos no estudo indivíduos que se 

enquadravam nos seguintes critérios: 

- ter idade igual ou superior a 18 anos; 

- estar retirando medicamento para uso próprio; 

- estar de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE A), assinando-o em duas vias. 
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3.2 Delineamento do estudo  
 

Foi utilizado o modelo epidemiológico transversal, que se caracteriza pela 

observação direta de uma quantidade planejada de indivíduos em uma única 

oportunidade, ou seja, os dados de cada indivíduo são coletados em um único 

instante. Essa é a estratégia preferida quando se deseja descrever características e 

seus padrões de distribuição em uma determinada população em dado momento 

(KLEIN, BLOCH, 2006; NEWMAN et al., 2006). 

Para melhor compreensão da operacionalização do estudo (Figura 3.4), este 

foi descrito nas seguintes etapas: 

 

3.2.1 Cálculo e distribuição do tamanho amostral 

 

A fim de estimar o tamanho amostral em estudos de prevalência, é necessário 

partir de um valor hipotético de prevalência do evento que se está investigando, seja 

arbitrando um valor ou baseando-se em dados existentes sobre o assunto (LUIZ; 

MAGNANINI, 2006).  

Estudos realizados na Ilha do Governador-RJ e em Pelotas-RS encontraram 

prevalências de uso de MPA de 5,2% e 9,9%, respectivamente (ALMEIDA, 

COUTINHO, PEPE, 1994; RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 2006). Ambos 

consideraram todas as classes de MPA e investigaram a relação desses 

medicamentos com variáveis sociodemográficas e alguns hábitos de vida.  

Porém a abordagem metodológica foi distinta da proposta para o presente 

estudo, uma vez que essas prevalências foram obtidas de amostras aleatórias 

simples extraídas da população geral. No nosso caso, como já explicitado, a 

população de estudo foi constituída por indivíduos que consomem medicamentos. 

Diante disso, optamos por considerar a pior situação imaginável para o 

cálculo amostral, em que a prevalência do desfecho de interesse é igual a 50%, 

maximizando assim o tamanho da amostra (LUIZ; MAGNANINI, 2006). Fixamos 

também o intervalo de confiança (100 – α) em 95% e o erro tolerável (ε) em 3%. De 

posse desses valores, o tamanho amostral foi calculado através do software Epi 

InfoTM STATCALC (versão 6.04, Centers for Disease Control and Prevention). 

O valor calculado foi aumentado em 20%, levando em conta eventuais perdas 

comuns a inquéritos epidemiológicos, o que totalizou uma amostra de 1360 
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indivíduos (aproximadamente 1,0% da população de estudo). Esse número foi 

distribuído entre as 30 farmácias vinculadas às US através de partilha proporcional 

segundo a média de atendimentos em cada uma (Tabela 3.2), o que permitiu que a 

representatividade de cada estabelecimento fosse mantida. 

 

Tabela 3.2 - Distribuição do tamanho amostral entre as farmácias das unidades de saúde, Ribeirão 
Preto-SP, 2012.  

Farmácia Média de 
atendimentos/dia a 

Porcentagem do total 
de atendimentos 

Tamanho amostral 
para cada farmácia 

Distrito Central 
UBDS Central 668 9,8 133 
Vila Tibério 181 2,7 36 
João Rossi 103 1,5 21 
Campos Elíseos 399 5,9 80 

    

Distrito Leste 
UBDS Castelo 433 6,4 86 
Juliana 115 1,7 23 
Zara 86 1,3 17 
São Jose 93 1,4 19 
Santa Cruz 120 1,8 24 
Vila Abranches 135 2,0 27 
Bonfim 122 1,8 24 

    

Distrito Norte 
UBDS Quintino 2 673 9,9 134 
Marincek 235 3,5 47 
Quintino 1 122 1,8 24 
Aeroporto 117 1,7 23 
Vila Mariana 134 2,0 27 
Ribeirão Verde 153 2,2 31 
Simioni 143 2,1 29 

    

Distrito Sul 
UBDS V. Virginia 708 10,4 141 
Adão do Carmo 83 1,2 17 
Maria das Graças 100 1,5 20 
Parque Ribeirão 191 2,8 38 

    

Distrito Oeste 
UBDS Sumarezinho 579 8,5 116 
Dom Mielle 162 2,4 32 
Ipiranga 139 2,0 28 
Sampaio 123 1,8 25 
Dutra 148 2,2 30 
Vila Albertina 229 3,4 46 
Vila Recreio 188 2,8 38 
Casagrande 128 1,9 26 

TOTAL  
30 farmácias 6810 100 1360 

a RIBEIRÃO PRETO, 2012a 
UBDS: Unidade Básica e Distrital de Saúde.  
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3.2.2 Desenvolvimento do instrumento de coleta de d ados 

 

O instrumento de coleta de dados desenvolvido pelos pesquisadores consistiu 

em um formulário pelo qual as informações do indivíduo são obtidas através de 

entrevista estruturada (PÁDUA, 2008; WHO, 2004). A versão final do formulário foi 

composta por quatro partes (APENDICE B), aplicadas na seguinte ordem: 

 

Dados sociodemográficos e relacionados à saúde 

Essa primeira parte do formulário contempla informações pessoais que 

poderiam influenciar o comportamento da variável principal do estudo, "uso de 

MPA". 

As variáveis sociodemográficas incluídas foram: gênero, idade, situação 

conjugal (solteiro, casado/unido, divorciado/separado ou viúvo), escolaridade 

(número de anos estudados), situação profissional (desempregado, trabalha formal 

ou informalmente, afastado, aposentado ou sem ocupação) e finalmente, se o 

indivíduo possuía plano de saúde privado ou dependia exclusivamente do SUS. 

Quanto à situação profissional, a categoria "sem ocupação" reuniu estudantes, 

trabalhadores do lar, ex-trabalhadores que não possuíam aposentadoria e indivíduos 

que não trabalhavam por opção. 

As variáveis relacionadas à saúde incluídas foram: necessidade da ajuda de 

alguém para gerenciar o uso dos medicamentos (cuidador), acompanhamento com 

psicólogo, realização de tratamento complementar à alopatia (homeopatia, 

fitoterápico, florais ou acupuntura), prática de atividade física regular (no mínimo três 

vezes na semana por pelo menos 30 minutos), tabagismo, consumo de álcool e 

consumo de café. 

 

Registro dos medicamentos prescritos 

As informações contidas nas prescrições (nome do medicamento, dose e 

posologia) foram registradas para análises como prevalência de uso de MPA, 

classificação dos MPA de acordo com o sistema ATC/DDD (WHO, 2012), cálculo do 

número médio de medicamentos por pessoa e porcentagem de indivíduos em uso 

de cinco medicamentos ou mais (polifarmácia) (SLABAUGH et al., 2010). 
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Para cada medicamento prescrito, os indivíduos foram indagados sobre o 

tempo de uso. Foram listados também outros medicamentos que o entrevistado 

relatasse estar usando.  

Aqueles que referiram uso de algum medicamento controlado, mas não 

apresentavam prescrição no momento da entrevista, foram consultados através do 

banco de dados Hygia, que registra, dentre outras coisas, todas as dispensações 

realizadas pelas farmácias municipais em Ribeirão Preto-SP. Foram considerados 

usuários de MPA indivíduos que tivessem retirado algum desses medicamentos em 

até trinta dias antes da data da entrevista. 

 

Conhecimento sobre a farmacoterapia 

O teste MedTake foi aplicado para os medicamentos de via oral contidos na 

prescrição (RAEHL et al., 2002). O conhecimento dos indivíduos sobre os 

medicamentos neste teste foi avaliado considerando cinco itens: nome, dose, 

esquema de administração, indicação terapêutica e coingestão com 

líquidos/alimentos. A inclusão do nome como um item a ser avaliado, diferente do 

instrumento original, foi devido à necessidade de verificar se o indivíduo era capaz 

de identificar o medicamento (DEWULF et al., 2007). 

Cada item avaliado recebeu uma pontuação de 0% (respostas incorretas) ou 

20% (respostas corretas), totalizando no máximo 100% para cada medicamento. Em 

seguida, a média das pontuações de todos os medicamentos prescritos para aquele 

indivíduo foi calculada, a fim de avaliar o conhecimento que ele possuía acerca de 

toda a farmacoterapia (Figura 3.3). Os escores gerais foram classificados em 

"conhecimento adequado" (≥ 80%) ou "conhecimento inadequado" (< 80%) 

(GOMES, 2010; RAEHL et al., 2002). 
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Figura 3.3 – Exemplo fictício de resultado do instrumento MedTake para avaliação do conhecimento 
sobre a farmacoterapia.  
Mt: escore geral (média dos escores de todos os medicamentos prescritos); �: resposta correta; �: 
resposta incorreta. 

 

Para pontuar os itens "nome", "dose" e "esquema de administração", as 

respostas dadas pelo indivíduo foram confrontadas com as informações contidas na 

prescrição (Figura 3.3). Caso o indivíduo não soubesse identificar o medicamento, 

todos os itens recebiam pontuação mínima e o escore total para o medicamento era 

igual a 0%. Para o indivíduo que não sabia o nome exato do medicamento, mas era 

capaz de identificá-lo visualmente, a resposta do item nome foi considerada correta. 

Da mesma maneira, para o indivíduo que não sabia dizer a dosagem exata do 

medicamento (i.e. número de miligramas/microgramas, concentração de 

medicamentos na forma líquida, dose de associações), mas relatava tomar a dose 

correta (e.g. "meio comprimido", "trinta gotas"), a resposta do item "dose" foi 

considerada correta. 

Quanto ao item indicação terapêutica, em caso de dúvidas por parte dos 

pesquisadores, estes buscavam referências bibliográficas antes de decidir se a 

resposta foi correta ou não, tendo sido consideradas corretas, inclusive, indicações 

off label. 

Quanto ao último item, coingestão com líquidos/alimentos, foi previamente 

elaborada uma lista de todos os medicamentos disponibilizados pela REMUME, 

contendo todas as informações disponíveis na base de dados MICROMEDEX 

Healthcare Series sobre interações medicamento-alimento. Esse material serviu de 

referência aos pesquisadores tanto para pontuar esse último item do instrumento 

quanto para orientar o indivíduo ao final da entrevista, caso estivesse utilizando 

erroneamente seus medicamentos. No caso de ausência dessas informações, a 

resposta para o item foi considerada correta. 



21 

 

Adesão à farmacoterapia 

A variável adesão foi avaliada pela escala de Morisky-Green modificada, um 

formulário estruturado com seis perguntas fechadas, com respostas dicotômicas 

(sim/não) (CMSA, 2006). Em geral, esses métodos, ditos indiretos, superestimam a 

adesão ao tratamento, pela tendência do indivíduo em responder afirmativamente as 

questões elaboradas pelo entrevistador. No entanto, a referida escala tende a 

subestimar a medida dessa variável, uma vez que a resposta negativa é a correta. 

Apenas a pontuação da questão nº 5 é inversa (resposta "sim" é a correta).  

Os escores foram classificados em "aderente" (≥ 80%) ou "não aderente" (< 

80%) (LEITE; VASCONCELOS, 2003). Dessa forma, o indivíduo que respondeu 

"não" às questões de 1 a 4 foi considerado aderente, com 100% de acerto (nº 

acertos dividido por quatro). As questões 5 e 6 foram feitas apenas aos indivíduos 

que responderam "sim" em pelo menos uma das quatro primeiras e a porcentagem 

de acerto foi então calculada considerando as seis questões (nº acertos dividido por 

seis).  

Este teste foi aplicado apenas a indivíduos que apresentaram prescrição de 

medicamentos de uso contínuo, exceto omeprazol, uma vez que este medicamento 

é comumente prescrito para ser utilizado conforme necessidade sentida pelo 

paciente ("sob demanda"). Foram excluídos também indivíduos que estivessem 

retirando o(s) medicamento(s) pela primeira vez, ou seja, que ainda não haviam 

iniciado o tratamento medicamentoso. 

 

Qualidade de vida relacionada à saúde (QdV) 

Essa variável foi estimada pelo instrumento padronizado para avaliação geral 

e não específica do estado de saúde EuroQol 5D-3L (EUROQOL GROUP, 1990), 

mais conhecido como EQ-5D, tendo sido utilizado em outros estudos 

epidemiológicos (ARAÚJO et al., 2014; VIETA et al., 2011).  

Sua concepção surgiu da necessidade de um instrumento aplicável a uma 

ampla gama de condições e que fosse, sobretudo, simples e rápido de ser 

respondido, podendo inclusive ser anexado a outros questionários para ser utilizado 

em pesquisas da área clínica e econômica, assim como em inquéritos populacionais 

(EUROQOL GROUP, 2004).  
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A versão original do instrumento (ANEXO A) é autoaplicada, ou seja, o próprio 

voluntário deve preenchê-lo por escrito. No presente estudo, devido à dificuldade de 

assimilação por parte de muitos voluntários, foi necessário adaptá-lo para emprego 

por meio de entrevista (estudo piloto descrito adiante). 

O EQ-5D é composto por duas partes:  

- Sistema Descritivo � descrição do estado de saúde do indivíduo 

considerando cinco domínios (Locomoção; Cuidados pessoais; Atividades habituais; 

Dor/mal estar; Ansiedade/depressão). Cada domínio é graduado em três níveis de 

dificuldade: 1 (sem problemas), 2 (existência de alguns problemas) e 3 (existência 

de problema grave). O indivíduo deve indicar o nível de dificuldade que melhor 

representa seu estado de saúde em cada domínio. Ao final, um único estado de 

saúde é obtido através de um código numérico de cinco dígitos. Por exemplo, o 

estado de saúde 11111 refere-se ao indivíduo que não apresenta problemas em 

nenhuma dimensão (melhor estado de saúde possível), enquanto que o estado de 

saúde 11223 indica nenhum problema com locomoção e cuidados pessoais, alguns 

problemas para desempenhar as atividades habituais, presença de dor/mal estar 

moderado e extrema ansiedade/depressão (EUROQOL GROUP, 2011).  

Os estados de saúde foram classificados em quatro categorias ordinais (a. 

"sem problemas" em todos os domínios; b. "algum problema" em apenas um 

domínio; c. "algum problema" em dois ou mais domínios; d. "problema grave" em 

pelo menos um domínio) (CAVRINI et al., 2004). Posteriormente, as categorias a. e 

b. foram agrupadas e classificadas como "QdV satisfatória". Além disso, cada estado 

de saúde foi convertido em um único índice (EUROQOL GROUP, 2011), cujo valor 

foi obtido de um estudo anterior que calculou esses índices baseado em uma 

amostra da população brasileira em uma cidade do estado de Minas Gerais 

(ANDRADE et al., 2013). Os índices podem variar de zero a 0,946, sendo que 

quanto maior o valor, melhor a QdV. 

- QdV autorreferida � autoavaliação pela qual o indivíduo indica, em uma 

escala analógica visual (figura de um termômetro), um valor para seu estado geral 

de saúde naquele dia, de zero (pior imaginável) a 100 (melhor imaginável). Quanto 

maior o valor atribuído, melhor a QdV autorreferida (EUROQOL GROUP, 1990, 

2011). 
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A tradução e adaptação cultural do instrumento para o Brasil foi realizada pelo 

próprio grupo de pesquisadores que o desenvolveu e que nos concedeu autorização 

para utilizá-lo (ANEXO B). 

 

3.2.3 Estudo piloto 

 

O estudo piloto, em pesquisas epidemiológicas, consiste em um ensaio que 

deve reproduzir todos os procedimentos da coleta de dados em uma pequena 

amostra da população alvo (KLEIN; BLOCH, 2006). 

Essa etapa objetivou (i) treinar as duas pesquisadoras envolvidas na dinâmica 

das entrevistas a fim de padronizar os procedimentos na coleta de dados, tornando 

o viés da influência do pesquisador de campo o menor possível e (ii) verificar a 

inteligibilidade dos entrevistados frente ao instrumento de coleta de dados. 

Para tanto, foram realizadas cerca de 70 entrevistas na farmácia da UBDS 

Central durante o mês de agosto de 2012. Os dados referentes a essas entrevistas 

serviram apenas para adequar o formulário frente às dificuldades de compreensão 

dos entrevistados, tendo sido desconsiderados posteriormente. 

Dentre os ajustes realizados, o mais importante foi referente à reformulação 

da segunda parte do instrumento EQ-5D, utilizado para avaliar a QdV dos 

indivíduos. Devido ao baixo grau de instrução dos participantes, não foi possível 

aplicá-lo em sua versão original (ANEXO A). Sendo assim, a questão referente à 

QdV autorreferida foi reformulada, a fim de melhorar sua inteligibilidade (APÊNDICE 

B). 

É importante ressaltar que o estudo piloto foi fundamental para estimar a 

porcentagem de recusas, que foi cerca de 40%. Esse dado permitiu a realização de 

adequações metodológicas em tempo para que o tamanho amostral final não fosse 

comprometido. 

O principal motivo de recusas nessa etapa foi devido à falta de tempo, uma 

vez que o indivíduo era convidado a participar na fila da farmácia, porém a entrevista 

deveria ser realizada após a dispensação do(s) medicamento(s). Devido à longa 

espera na fila, o indivíduo alegava que não tinha tempo para ficar depois da retirada 

do(s) medicamento(s). Assim, após o estudo piloto, foi definido que as entrevistas 

seriam realizadas nas filas de espera das farmácias, e caso necessário, 

continuariam após a dispensação. 



24 

 

3.2.4 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados em entrevista única com cada voluntário. Cada 

entrevistadora abordava aleatoriamente os indivíduos no momento em que 

aguardavam nas filas das farmácias para retirar seus medicamentos, e as 

entrevistas foram realizadas nesse mesmo ambiente. Aqueles que recusaram 

participação, assim como os que não atenderam aos critérios de inclusão, foram 

repostos pelo próximo da fila.  

As entrevistadoras permaneceram oito horas diárias em cada farmácia, pelo 

número de dias necessário para atingir o número de entrevistas calculado (Tabela 

3.2). 

 

 
Figura 3.4 - Fluxograma de operacionalização do estudo, Ribeirão Preto-SP 2012. 
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3.3 Registro dos dados e análise estatística  
 

Antes de iniciar o processo de digitação, as entrevistas foram codificadas de 

0001 a 1360, a fim de garantir o sigilo quanto à identidade dos entrevistados bem 

como a rastreabilidade dos dados. Estes foram registrados em banco de dados 

construído no programa Microsoft Office Excel® 2007. 

As análises foram realizadas utilizando o programa Statistical Package for 

Social Sciences® (SPSS Inc., versão 17.1.0), fixando o nível de significância em α = 

0,05 e intervalo de confiança em 95%. 

 

3.3.1 Seção A 
 

3.3.1.1 Descrição da amostra e caracterização do uso de MPA 

 

Uma primeira planilha foi construída para tabulação de dados 

sociodemográficos, relacionados à saúde, uso de MPA, polifarmácia, adesão à 

farmacoterapia e QdV, de forma que cada linha correspondeu a um indivíduo e cada 

coluna correspondeu a uma variável (Figura 3.5).  

 

 
Figura 3.5 – Print screen referente à planilha "Entrevistas" do banco de dados, Ribeirão Preto-SP 
2012. 

 

Para cada variável quantitativa foram calculados os valores de média e 

mediana, acompanhadas de suas medidas de variabilidade (desvio-padrão e 

intervalo interquartil, respectivamente). As variáveis qualitativas foram descritas na 

forma de proporções.  

As seguintes variáveis quantitativas foram expressas também como 

qualitativas ordinais: idade (18 a 24; 25 a 34; 35 a 44; 45 a 59; 60 a 69; 70 ou mais), 
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renda per capita em salários mínimos (0,01 a 0,5; 0,51 a 1,00; 1,01 a 2,00; 2,01 a 

3,00; 3,01 a 5,00; >5,00), escolaridade em anos de estudo (0; 1 a 4; 5 a 8; 9 a 11; 

>11), consumo diário de café em xícaras de 50mL (1 a 5; 6 a 10; >10) e tabagismo 

em consumo diário de cigarros (1 a 10; 11 a 20; >20). 

Para comparação das variáveis independentes entre usuários e não usuários 

de MPA foram realizados testes t de Student não pareados (variáveis quantitativas) 

e testes qui-quadrado (variáveis qualitativas) (PAGANO; GAUVREAU, 2004).  

Utilizamos ainda os referidos testes de hipóteses para verificar a 

homogeneidade entre os dados coletados pelas duas entrevistadoras, considerando 

as seguintes variáveis: renda per capita, escolaridade, conhecimento sobre a 

farmacoterapia, adesão à farmacoterapia e QdV. 

 

3.3.1.2 Fatores associados ao uso de MPA 

 

A influência das variáveis independentes sobre a variável dependente "uso de 

MPA" foi investigada primeiramente em análise univariada pelo cálculo dos valores 

brutos de odds ratio (OR) e seus respectivos intervalos de confiança 95% (IC 95%). 

Para tanto, todas as variáveis foram expressas como qualitativas (Tabela 3.3). 

O OR é uma medida que permite estimar a direção e a magnitude da 

associação entre duas variáveis. Por se tratar de uma razão, valores maiores que 

um refletem o quanto um evento é mais provável de ocorrer entre expostos do que 

entre não expostos, e vice-versa. Por conseguinte, valores iguais a um significam 

que não foi encontrada associação entre as variáveis consideradas na análise. 

Em seguida foram calculados os valores ajustados de OR e IC 95%, através 

da regressão logística múltipla não condicional, pela qual é possível ajustar 

simultaneamente para o efeito de variáveis de confundimento (PAGANO; 

GAUVREAU, 2004), aqui consideradas como gênero e idade. 
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Tabela 3.3 – Categorias das variáveis para cálculo dos valores de OR, Ribeirão Preto-SP 2012.  
Variável  Catego rias  

Faixa etária (anos) 

18 a 24 
25 a 34 
35 a 44 
45 a 59 
60 ou mais 

Escolaridade (anos de estudo) 

0 a 4 
5 a 8 
9 a 11 
>11 

Renda per capita (SM) 

0 a 0,50 
0,51 a 1,00 
1,01 a 2,00 
2,01 a 3,00 
>3,00 

Situação conjugal 
Solteiro 
Casado/unido 
Separado/viúvo 

Situação profissional 
Trabalha 
Aposentado 
Afastados, desempregados e sem ocupação 

Consumo de café (xíc. 50mL/dia) 

0 
1 a 5 
6 a 10 
> 10 

Tabagismo (cigarros/dia) 

0 
1 a 10 
11 a 20 
> 20 

OR: odds ratio. 
Nota: as demais variáveis (gênero feminino, moradia própria, usuário exclusivo SUS, cuidador, 
polifarmácia, conhecimento satisfatório, adesão, QdV satisfatória, acompanhamento com psicólogo, 
tratamento complementar, atividade física e consumo de álcool) foram categorizadas como 
dicotômicas (sim/não). 

 

3.3.2 Seção B 
 

3.3.2.1 Descrição dos MPA prescritos 

 

Para facilitar as análises referentes aos medicamentos prescritos (i.e. 

classificação segundo sistema ATC/DDD, tempo de uso, escore geral do MedTake), 

estes foram registrados em uma planilha específica, em que cada linha 

correspondeu a um medicamento e cada coluna correspondeu a uma variável 

(Figura 3.6). 

Para cada variável quantitativa foram calculados os valores de média e 

mediana, acompanhadas de suas medidas de variabilidade (desvio-padrão e 

intervalo interquartil, respectivamente). As variáveis qualitativas foram descritas na 

forma de proporções. 
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Figura 3.6 - Print screen referente à planilha "Medicamentos" do banco de dados, Ribeirão Preto-SP 
2012. 
Nota: A coluna destacada em verde (MT média) refere-se ao escore geral do MedTake. 

 

3.3.2.2 Perfil dos usuários dos MPA mais prevalentes 

 

Uma terceira planilha foi construída a partir das duas primeiras (apenas para 

usuários de MPA) para viabilizar as análises referentes aos usuários dos MPA mais 

prevalentes (antidepressivos e benzodiazepínicos) (Figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7 - Print screen referente à planilha "Entrevistas + Medicamentos" do banco de dados, 
Ribeirão Preto-SP 2012. 
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As análises nessa etapa incluíram apenas os usuários de MPA que 

apresentaram prescrição desses medicamentos no momento da entrevista. 

 

3.4 Aspectos Éticos  

 

O estudo configura-se como subprojeto da pesquisa de doutorado intitulada 

"Estudo de Utilização de Psicofármacos no município de Ribeirão Preto-SP" 

conduzida por Iahel Manon de Lima Ferreira, a qual foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo, processo no. 066/2012 (ANEXO C) e também 

pelo CEP do Centro de Saúde Escola, processo no. 035/2012 (ANEXO D). Esta 

pesquisa obteve ainda autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão 

Preto-SP (ANEXO E). 

Foi respeitada a liberdade em recusar a participação no estudo ou a retirada 

do consentimento do voluntário em qualquer momento, sem nenhum prejuízo ou 

modificação em seu atendimento habitual no serviço de saúde. Os pesquisadores se 

comprometem em assegurar a privacidade dos voluntários quanto aos dados 

confidenciais, bem como a tornar públicos os resultados da pesquisa, conforme 

descrito no TCLE (APÊNDICE A). 

Além disso, é importante ressaltar que ao final de cada entrevista, todos os 

voluntários que apresentaram alguma dificuldade em utilizar seus medicamentos 

receberam as devidas orientações farmacêuticas por parte dos pesquisadores. 
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4. Resultados 
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4.1 Coleta de Dados 

 

Os resultados referentes à homogeneidade dos dados coletados pelas duas 

entrevistadoras evidenciam que houve diferença estatisticamente significativa entre 

as médias das variáveis conhecimento e adesão à farmacoterapia (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 – Homogeneidade entre os dados coletados pelas duas entrevistadoras segundo o teste t 
de Student não pareado para comparação de médias, Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variável Média E1 (DP) Média E2 (DP) IC 95% 

Renda per capita 1,3 (1,0) 1,4 (1,1) -0,17; 0,06 

Escolaridade 7,4 (4,1) 7,2 (4,0) -0,24; 0,65 

Conhecimento ‡ 64,5 (29,1) 77,2 (25,4) -15,60; -9,54 

Adesão ‡ 82,0 (20,3) 72,2 (22,9) 6,90; 13,00 

QdV autorreferida 75,7 (21,5) 77,3 (23,1) -4,05; 0,84 

E1: entrevistadora 1; E2: entrevistadora 2; DP: desvio-padrão; IC 95%: intervalo de confiança 95%. 
‡ p <0,001. 

 

As entrevistas foram realizadas de setembro a dezembro de 2012, em 29 das 

30 farmácias vinculadas às Unidades de Saúde. Essa diferença explica-se pelo fato 

de que a UBS Santa Cruz (Distrito Leste) estava em reforma na época das 

entrevistas, por esse motivo sua demanda estava sendo atendida na UBDS Castelo. 

Dessa forma, as entrevistas referentes à farmácia Santa Cruz foram realizadas na 

farmácia da UBDS Castelo. 

Dentre todos os indivíduos abordados, aproximadamente 30,0% estavam 

retirando medicamento para terceiros (Figura 4.1). Quanto às recusas, estas 

representaram 27,0% de todos os indivíduos elegíveis e a falta de tempo em realizar 

a entrevista foi o principal motivo alegado (73,0%). 

Dos 1360 entrevistados, cinco foram excluídos devido a erros de 

preenchimento por parte das pesquisadoras, o que resultou em um tamanho 

amostral final igual a 1355 (Figura 4.1). A duração das entrevistas variou de 10 a 50 

minutos, aproximadamente.  
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Figura 4.1 - Fluxo de inclusão no estudo de indivíduos atendidos pelas farmácias das unidades de 
saúde de Ribeirão Preto-SP no período de setembro a dezembro de 2012 (n = 1355).  
a indivíduos retirando medicamento para terceiros; b entrevistas excluídas devido a erros de 
preenchimento. 

 

4.2 Seção A  
 

4.2.1 Descrição da amostra 

 

O perfil sociodemográfico dos entrevistados pode ser observado na Tabela 

4.2. A idade variou de 18 a 89 anos, com média de 52,5 (DP 16,4). A maioria dos 

entrevistados concentrou-se na faixa etária de 45 a 59 anos de idade (53,7%). 

Os indivíduos estudaram em média 7,3 anos (DP 4,1), variando de zero a 17 

anos. Aproximadamente metade possuía escolaridade correspondente ao Ensino 

Fundamental completo ou mais (Tabela 4.2).  

A renda per capita variou de zero a 8,2 salários mínimos, sendo que a média 

foi 1,2 (DP 1,0), o que correspondia a aproximadamente R$ 730,00 no ano de 2012. 

A proporção de indivíduos em situação de pobreza (renda menor que ½ salário 

mínimo) (IBGE, 2010) foi igual a 12,5%. 

Destaca-se que apenas 28,8% relataram depender exclusivamente do SUS, 

ou seja, a maioria possuía plano de saúde privado. Com base nesse número, 

embora a origem das prescrições (SUS ou setor privado) não tenha sido avaliada no 

presente estudo, pode-se afirmar que pelo menos 28,8% delas foram geradas nos 

serviços públicos. Quanto aos demais entrevistados, que afirmaram possuir plano de 
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saúde privado, não necessariamente consultam-se apenas nesse setor, o que 

impossibilita qualquer suposição sobre a origem dessas prescrições. 

 

Tabela 4.2 - Descrição da amostra segundo as variáveis sociodemográficas (n = 1355), Ribeirão 
Preto-SP 2012. 

Variável  n (%) 
Gênero feminino 917 (67,7) 

Idosos 522 (38,5) 
Estudou 8 anos ou mais ᵃ 705 (52,1) 

Renda per capita  ᵇ > 2,0 SM 224 (16,8) 
Usuário exclusivo SUS 390 (28,8) 

Situação conjugal c  
Solteiro 272 (20,1) 

Com companheiro 761 (56,2) 
Divorciado/separado 140 (10,3) 

Viúvo 182 (13,4) 

Moradia c  
Alugada 266 (19,6) 

Financiada 77 (5,7) 
Própria 996 (73,5) 

Assentamento/ Favela 16 (1,2) 

Situação profissional c  
Desempregado 69 (5,1) 

Trabalha 542 (40,0) 
Afastado 65 (4,8) 

Aposentado 328 (24,2) 
Sem ocupação 

d 351 (25,9) 

TOTAL 1355 (100) 
ᵃ  tamanho amostral igual a 1353; ᵇ tamanho amostral igual a 1332; c 

 a soma das porcentagens pode 
ser diferente de 100 devido a arredondamentos; d estudantes, trabalhadores "do lar", ex-trabalhadores 
sem aposentadoria e indivíduos que não trabalhavam por opção. 
SM: salário mínimo. 

 

As variáveis relacionadas à saúde estão descritas na Tabela 4.3. Destaca-se 

que aproximadamente quatro em cinco entrevistados relataram ter o hábito diário de 

consumo de café, que é a fonte de cafeína (substância psicoestimulante) mais 

comum na dieta dos brasileiros. 
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Tabela 4.3 - Descrição da amostra segundo as variáveis relacionadas à saúde (n = 1355), Ribeirão 
Preto-SP 2012. 

Variável  n (%) 

Cuidador 80 (5,9) 

Tratamento complementar 
a 81 (6,0) 

Acompanha com psicólogo 40 (3,0) 

Atividade física regular b 373 (27,5) 

Consome café 1052 (77,6) 

Consome álcool 285 (21,0) 

Tabagista 191 (14,1) 

Polifarmácia c 378 (27,9) 

TOTAL 1355 (100) 
ᵃ homeopatia, fitoterápicos, florais ou acupuntura; b três dias na semana (durante no mínimo 30 
min./dia); c indivíduos em uso de cinco medicamentos ou mais. 

 

O perfil clínico dos entrevistados não variou substancialmente entre os 

indicadores avaliados (Tabela 4.4). Considerando a qualidade de vida relacionada à 

saúde (QdV), 22,2% apresentaram o melhor estado de saúde imaginável. Destaca-

se ainda que os valores médios do índice EQ-5D e de QdV autorreferida foram 

correspondentes. 

 

Tabela 4.4 - Descrição da amostra segundo as variáveis clínicas, Ribeirão Preto-SP 2012. 

Instrumento  

MedTake  (n = 1313)  

Conhecimento, média (DP) 71,5 (27,9) 
Conhecimento satisfatório, n (%) 737 (56,1) 

Morisky-Green (n = 931)   

Adesão, média (DP) 76,8 (22,6) 
Aderente, n (%) 525 (56,4) 

EQ-5D (n = 1355)  

Índice EQ-5D, média (DP) 0,76 (0,17) 
QdV satisfatória, n (%) 577 (42,6) 

QdV autorreferida, média (DP) 76,3 (22,4) 

DP: desvio-padrão; QdV: qualidade de vida relacionada à saúde. 
 

4.2.2 Prevalência e caracterização do uso de MPA 

 

A prevalência geral de uso de MPA foi 31,0% (n = 420) (Tabela 4.5), dos 

quais 147 (35,0%) estavam em uso de pelo menos dois MPA. 

Dentre os 420 usuários, 44 (10,5%) não apresentaram prescrição desses 

medicamentos no momento da entrevista, tendo sido considerados usuários de MPA 
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somente após confirmação através de consulta ao banco de dados de dispensações 

do município. 

Considerando as características sociodemográficas, houve diferença 

significativa entre usuários de MPA e não usuários quanto ao gênero, faixa etária, 

situação conjugal, moradia e situação profissional (Tabela 4.5). 

 
Tabela 4.5 - Variáveis sociodemográficas segundo o uso de MPA (n = 1355), Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variável Usuário MPA  
n (%) 

Não usuário  MPA 
n (%) 

Gênero  feminino  ** 344 (81,9) 573 (61,3) 
Usuário exclusivo SUS 129 (30,8) 261 (27,9) 

Faixa etária  **   
18 a 24 7 (1,7) 90 (9,6) 
25 a 34 33 (7,9) 112 (12,0) 
35 a 44 64 (15,2) 111 (11,9) 
45 a 59 147 (35,0) 269 (28,8) 
≥ 60 169 (40,2) 353 (37,8) 

Anos de estudo  ᵃ    
0 a 4 158 (37,7) 318 (34,0) 
5 a 8 115 (27,4) 228 (24,4) 
9 a 11 104 (24,8) 288 (30,8) 
≥ 12 42 (10,0) 100 (10,7) 

Renda per capita (SM)  ᵇ    
0 a 0,50 74 (18,0) 141 (15,3) 

0,51 a 1,00 148 (36,0) 317 (34,4) 
1,01 a 2,00 131 (31,9) 297 (32,2) 
2,01 a 3,00 37 (9,0) 104 (11,3) 
≥ 3,01 21 (5,1) 62 (6,7) 

Situação conjugal  *   
Solteiro 80 (19,0) 192 (20,5) 

Com companheiro 221 (52,6) 540 (57,8) 
Divorciado/separado 48 (11,4) 92 (9,8) 

Viúvo 71 (16,9) 111 (11,9) 
Moradia  *   
Alugada 71 (16,9) 195 (20,9) 

Financiada 23 (5,5) 54 (5,8) 
Própria 324 (77,1) 672 (71,9) 

Assentamento/ Favela 2 (0,5) 14 (1,5) 
Situação profissional  **   

Desempregado 27 (6,4) 42 (4,5) 
Trabalha 123 (29,3) 419 (44,8) 
Afastado 28 (6,7) 37 (4,0) 

Aposentado 101 (24,0) 227 (24,3) 
Sem ocupação 

c 141 (33,6) 210 (22,5) 

TOTAL 420  (31,0) d 935 (69,0) 
ᵃ tamanho amostral = 1353 (usuário MPA = 419; não usuário MPA = 934); ᵇ tamanho amostral = 1332 
(usuário MPA= 411; não usuário MPA = 921); c estudantes, trabalhadores do lar, ex-trabalhadores 
sem aposentadoria e indivíduos que não trabalhavam por opção; d

 prevalência de uso de MPA.  
MPA: medicamento psicoativo; SM: salário mínimo. * p<0,05; ** p<0,001 
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Quanto à idade, os não usuários superaram os usuários de MPA apenas nas 

faixas etárias mais jovens (18 a 34 anos) (Tabela 4.5) e a idade média foi 

discretamente maior para usuários (54,5 / DP 13,9 vs. 51,6 / DP 17,3; p=0,001). 

De fato, ao observarmos a porcentagem de usuários e de não usuários em 

diferentes faixas etárias (Figura 4.2), parece existir uma relação diretamente 

proporcional entre essa variável e o uso de MPA, ou seja, considerando indivíduos 

entre 18 e 69 anos, o número de usuários de MPA aumentou com o avanço da 

idade. 

 

 
 
Figura 4.2 – A. Usuários de MPA segundo a faixa etária (n = 420); B. Não usuários de MPA segundo 
a faixa etária (n = 935), Ribeirão Preto-SP 2012.  
MPA: medicamento psicoativo. 
Nota: proporções calculadas em relação ao total de entrevistados em cada faixa etária. 

 

Adicionalmente, ao agrupar as variáveis faixa etária e gênero, um terceiro 

aspecto foi evidenciado: a proporção de mulheres usuárias de MPA acentuou-se 

com o avanço da idade (Figura 4.3). 
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Figura 4.3 – Gênero dos usuários de MPA segundo a faixa etária (n = 420), Ribeirão Preto-SP 2012. 
MPA: medicamento psicoativo. 
Nota: proporções de mulheres usuárias calculadas em relação ao total de mulheres em cada faixa 
etária; proporções de homens usuários calculadas em relação ao total de homens em cada faixa 
etária. 

 

Os valores médios de anos de estudo entre as categorias foram semelhantes 

(usuários MPA = 7,0 / DP 4,2 versus não usuários = 7,5 / DP 4,1; p = 0,06), porém 

nova análise dos dados indica tendência de redução na proporção de usuários de 

MPA com o aumento da escolaridade (Figura 4.4). 

 

 
Figura 4.4 – A. Usuários de MPA segundo a escolaridade (n = 419); B. Não usuários de MPA 
segundo a escolaridade (n = 934), Ribeirão Preto-SP 2012. 
MPA: medicamento psicoativo. 
Nota: proporções calculadas em relação ao total de entrevistados em cada estrato de escolaridade. 
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Esse mesmo padrão foi observado para a variável renda (diminuição de 

usuários de MPA com o aumento da renda per capita) (Figura 4.5). 

 

 
Figura 4.5 – A. Proporção de usuários de MPA que possuíam renda (n = 408); B. Proporção de não 
usuários de MPA que possuíam renda (n = 914), Ribeirão Preto-SP 2012.  
MPA: medicamento psicoativo. 
Nota: proporções calculadas em relação ao total de entrevistados em cada estrato de renda. 

 

Quanto às variáveis relacionadas à saúde, destaca-se que não houve 

diferença estatística entre usuários e não usuários apenas para tratamento 

complementar e consumo de café (Tabela 4.6). Dentre os usuários de MPA que 

realizavam acompanhamento com psicólogo, 50,0% dependiam exclusivamente dos 

serviços ofertados pelo SUS. 

 

Tabela 4.6 - Variáveis relacionadas à saúde e polifarmácia segundo o uso de MPA (n = 1355), 
Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variável Usuário MPA  
n (%) 

Não usuário MPA  
n (%) 

Cuidador * 34 (8,1) 46 (4,9) 

Tratamento complementar 
a 28 (6,7) 53 (5,7) 

Acompanha com psicólogo** 28 (6,7) 12 (1,3) 

Atividade física regular b * 91 (21,7) 282 (30,2) 

Consome café 340 (81,0) 712 (76,1) 

Consome álcool** 56 (13,3) 229 (24,5) 

Tabagista* 78 (18,6) 113 (12,1) 

Polifarmácia c ** 158 (37,6) 220 (23,5) 

TOTAL 420  (31,0) 935 (69,0) 
ᵃ homeopatia, fitoterápicos, florais ou acupuntura; b três dias na semana (durante no mínimo 30 
min./dia); c indivíduos em uso de cinco medicamentos ou mais. MPA: medicamento psicoativo.  
* p<0,05; ** p<0,001. 
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Os indivíduos que consumiam café foram agrupados segundo a quantidade 

diária ingerida (Figura 4.6). Inicialmente, em termos de consumo aceitável (até cinco 

xícaras) (HIGDON, 2007; NAWROT et al., 2003; SAWYNOK, 1995), observa-se que 

a proporção de usuários e de não usuários foi praticamente a mesma, sendo que na 

categoria seguinte (seis a dez xícaras) a proporção de usuários de MPA foi 

discretamente maior. Porém em termos de consumo diário superior a dez xícaras, a 

diferença entre a proporção de usuários e não usuários foi mais acentuada (2:1), o 

que sugere uma relação quantitativa entre consumo de café e uso de MPA.  

 

 
Figura 4.6 – Consumo diário de café segundo o uso de MPA (n = 1052), Ribeirão Preto-SP 2012. 

MPA: medicamento psicoativo. 

 

Curiosamente, o contrário ocorreu entre os tabagistas (Figura 4.7). Quanto 

maior o número de cigarros consumidos, menor a razão entre usuários de MPA e 

não usuários.  
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Figura 4.7 – Consumo diário de cigarros segundo o uso de MPA (n = 191), Ribeirão Preto-SP 2012. 
MPA: medicamento psicoativo. 

 
Em relação ao perfil clínico, ressalta-se que embora a proporção de 

resultados satisfatórios tenha sido semelhante para usuários e não usuários nos 

testes MedTake e Morisky-Green (Tabela 4.7), usuários de MPA apresentaram 

maior conhecimento médio sobre a farmacoterapia (usuários MPA = 73,9 / DP 24,6 

versus não usuários = 70,5 / DP 29,3; p < 0,05) e menor adesão média (usuários 

MPA = 74,7 / DP 24,4 versus não usuários = 78,1 / DP 21,2; p < 0,05). 

 

Tabela 4.7 - Variáveis clínicas segundo o uso de MPA, Ribeirão Preto-SP 2012. 

Instrumento Usuário MPA Não usuário MPA 

MedTake  ᵃ   

Conhecimento satisfatório, n (%) 241 (57,8) 496 (55,4) 

Morisky-Green  ᵇ   

Aderente, n (%) 193 (53,0) 332 (58,6) 

EQ-5D ͨ   

Índice EQ-5D, média (DP) ‡ 0,69 (0,19) 0,80 (0,16) 
QdV satisfatória, n (%) ** 113 (26,9) 464 (49,6) 

QdV autorreferida, média (DP) ‡ 70,8 (26,2) 78,7 (20,0) 

ᵃ tamanho amostral igual a 1313 (MPA = 417; não MPA = 896); ᵇ tamanho amostral igual a 931 (MPA 
= 364; não MPA = 567);  ͨ tamanho amostral igual a 1355 (MPA = 420; não MPA = 935).  
MPA: medicamento psicoativo; DP: desvio-padrão; QdV: qualidade de vida relacionada à saúde. 
** p<0,001 (teste chi quadrado) 
† p<0,05; ‡ p<0,001 (teste t de Student não pareado) 

 

Quanto à QdV, o uso de MPA esteve associado à piora deste parâmetro, uma 

vez que houve diferença significativa entre usuários de MPA e não usuários para os 

três indicadores do instrumento EQ-5D (Tabela 4.7). 
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De fato, a distribuição dos indivíduos entre as categorias ordinais do EQ-5D 

reafirma esses resultados, uma vez que a frequência de usuários de MPA aumentou 

conforme a gravidade dos problemas relatados (Figura 4.8). Destaca-se que a 

proporção de usuários correspondeu a menos da metade da proporção de não 

usuários na categoria "sem problemas" (11,4% vs. 27,1%) e a quase o dobro na 

categoria "grave" (51,9% vs. 28,4%). 

 

 
Figura 4.8 – Classificação dos indivíduos quanto à gravidade dos problemas relatados segundo o uso 
de MPA (n = 1355), Ribeirão Preto-SP 2012.  
Sem problemas: "sem problemas" em todos os domínios; Leve: "algum problema" em apenas um 
domínio; Moderado: "algum problema" em dois ou mais domínios; Grave: "problema grave" em pelo 
menos um domínio. MPA: medicamento psicoativo. 

 

Ainda em relação ao EQ-5D, os indivíduos que relataram "algum problema" 

ou "problema grave" em algum domínio foram agrupados e estão representados 

graficamente na Figura 4.9. Em todos os domínios, a proporção de usuários de MPA 

é maior, notadamente nos dois últimos, porém o efeito de uso de MPA parece ter 

sido maior sobre a última dimensão, justamente a que abrange questões emocionais 

relacionadas à ansiedade e/ou depressão. 
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Figura 4.9 - Porcentagem de indivíduos que referiu algum problema ou problema grave em cada 
domínio segundo o uso de MPA (n = 1054), Ribeirão Preto-SP 2012. MPA: medicamento psicoativo. 

 

Análise mais detalhada dos dados supracitados sugere haver influência do 

tempo de uso de antidepressivos e/ou benzodiazepínicos sobre as respostas do 

último domínio do instrumento EQ-5D (Ansiedade/Depressão) (Figura 4.10).  

Observa-se, como já era esperado, que os indivíduos que ainda não haviam 

iniciado o tratamento (t = 0) foram os que mais referiram "problema grave" 

relacionado à ansiedade e/ou depressão (Figura 4.10). Com efeito, a frequência de 

indivíduos "sem problemas" aumentou conforme o avanço no tempo de tratamento. 
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Figura 4.10 - Respostas do último domínio (Ansiedade/Depressão) do EQ-5D para usuários de ADP 
e/ou BDZ a segundo o tempo de uso destes medicamentos b, (n = 331), Ribeirão Preto-SP 2012. 
a foram excluídos dessa análise usuários que referiram tratamento para dor no item "indicação" do 
instrumento MedTake; b para indivíduos em uso de dois ou mais medicamentos, foi considerado o 
tempo de uso do mais recente. 
ADP: antidepressivo; BDZ: benzodiazepínico. 

 

Uma vez que o avanço da idade pode relacionar-se à piora da QdV de forma 

geral (EUROQOL GROUP, 2004), os indivíduos que relataram "algum problema" ou 

"problema grave" no último gráfico (Figura 4.10) foram agrupados e os valores 

médios de idade foram calculados em cada categoria de tempo de uso (Figura 4.11). 

Essa nova análise mostra que a idade não variou substancialmente entre as 

categorias a ponto de justificar tais diferenças nos estados ansiosos/depressivos ao 

longo do tempo de tratamento com esses medicamentos. 

 

 
Figura 4.11 – Porcentagem de usuários de ADP e/ou BDZ 

a que referiu "alguns problemas" ou 
"problema grave" no último domínio (Ansiedade/Depressão) do teste EQ-5D segundo o tempo de uso 
desses medicamentos b, (n = 262), Ribeirão Preto-SP 2012. 
a foram excluídos dessa análise usuários que referiram tratamento para dor no item "indicação" do 
instrumento MedTake; b para indivíduos em uso de dois ou mais medicamentos, foi considerado o 
tempo de uso do mais recente. Valores em verde: idade média e desvio-padrão em cada categoria.  
ADP: antidepressivo; BDZ: benzodiazepínico. 
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4.2.3 Fatores associados ao uso de MPA 

 

Os valores de OR bruto resultantes da análise univariada indicam que houve 

associação estatística entre o uso de MPA e as variáveis gênero, idade, 

escolaridade, situação profissional, moradia, cuidador, acompanhamento com 

psicólogo, realização de tratamento complementar, prática de atividade física 

regular, consumo de álcool, consumo de café, tabagismo, polifarmácia e QdV 

(Tabela 4.8). 

No entanto, após realização de Regressão Logística Múltipla para ajuste de 

confundimento por gênero e idade, a maioria das associações deixou de existir 

(Tabela 4.8). Quanto às variáveis que mantiveram-se associadas ao uso de MPA 

(gênero e idade), vale destacar que após ajuste dos valores de OR houve 

enfraquecimento da associação para a variável gênero e fortalecimento para a 

variável idade (em todas as faixas etárias) (Tabela 4.8). 

A probabilidade de uso de MPA entre as mulheres correspondeu ao dobro da 

probabilidade de uso entre os homens (OR ajustado = 2,02 / IC 95% 1,31; 3,11) 

(Tabela 4.8). 

Quanto à idade, os valores de OR menores que zero significam menor 

probabilidade de uso de MPA na categoria referência (18 a 24 anos) em relação às 

demais categorias, ou seja, quanto menor o OR, maior a probabilidade de uso de 

MPA em relação à categoria referência (Tabela 4.8). Dessa maneira, conclui-se que 

os idosos foram os que apresentaram a maior probabilidade de uso de MPA em 

relação à faixa etária de referência (OR ajustado = 0,36 / IC 95% 0,13; 0,99).  
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Tabela 4.8 - Fatores associados ao uso de MPA, Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variáveis 

Uso de MPA 

OR bruto 
(IC 95%) 

OR ajustado a 
(IC 95%) 

Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

Sociodemográficas     

Gênero feminino 344 (81,9) 573 (61,3) 2,86 (2,16; 3,79) 2,02 (1,31; 3,11) 

Moradia própria  324 (77,1) 672 (71,9) 1,32 (1,01; 1,73) 0,26 (0,07; 1,00) 

Usuário SUS 129 (30,8) 261 (27,9) 1,15 (0,89; 1,48) 0,86 (0,23; 3,19) 

Faixa etária     
      18 – 24  7 (1,7) 90 (9,6) Referência 
      25 – 34  33 (7,9) 112 (12,0) 0,26 (0,11; 0,62) 0,30 (0,10; 0,91) 
      35 – 44  64 (15,2) 111 (11,9) 0,13 (0,06; 0,31) 0,17 (0,06; 0,50) 

      45 – 59  147 (35,0) 269 (28,8) 0,14 (0,06; 0,31) 0,30 (0,11; 0,82) 
      ≥ 60  169 (40,2) 353 (37,8) 0,16 (0,07; 0,36) 0,36 (0,13; 0,99) 

Escolaridade      
       0 a 4 158 (37,7) 318 (34,0) Referência 
       5 – 8 115 (27,4) 228 (24,4) 0,98 (0,73; 1,32) 0,95 (0,19; 4,81) 
       ≥ 9 104 (24,8) 288 (30,8) 1,32 (1,01; 1,73) 0,81 (0,19; 3,52) 

Renda per capita (SM)     
      0 a 0,50 74 (18,0) 141 (15,3) Referência 
      0,51 a 1,00 148 (36,0) 317 (34,4) 1,12 (0,80; 1,58) 1,91 (0,32; 11,42) 
      1,01 a 2,00 131 (31,9) 297 (32,2) 1,19 (0,84; 1,69) 1,84 (0,26; 13,30) 
      2,01 a 3,00 37 (9,0) 104 (11,3) 1,47 (0,92; 2,36) 3,10 (0,25; 37,91) 
      ≥ 3,01 21 (51,1) 62 (6,7) 1,55 (0,88; 2,74) 0,65 (0,07; 6,07) 

Situação conjugal     
      Solteiro 80 (19,0) 192 (20,5) Referência 
      Casado/unido 221 (52,6) 540 (57,8) 1,02 (0,75; 1,38) 3,03 (0,27; 33,80) 
      Separado/viúvo 119 (28,3) 203 (21,7) 0,71 (0,50; 1,00) 6,35 (0,27; 148,20) 

Situação profissional     
      Trabalha 123 (29,3) 419 (44,8) Referência 
      Aposentado 101 (24,0) 227 (24,3) 0,66 (0,48; 0,90) 2,52 (0,51; 12,50) 
      Sem ocupação b 196 (46,7) 289 (30,9) 0,43 (0,33; 0,57) 0,71 (0,07; 7,05) 

Relac. à saúde     

Cuidador 34 (8,1) 46 (4,9) 1,70 (1,08; 2,70) 2,23 (0,52; 9,54) 

Psicólogo 28 (6,7) 12 (1,3) 5,49 (2,76; 10,91) 4,54 (0,10; 192,59) 

Trat. complementar c 28 (6,7) 53 (5,7) 1,19 (0,74; 1,91) 0,21 (0,00; 16,49) 

Atividade física d 91 (21,7) 282 (30,2) 0,64 (0,49; 0,84) 0,46 (0,13; 1,68) 
a ajuste por gênero e idade através de regressão logística múltipla não condicional (p=0,008 no teste 
de aderência de Hosmer e Lemeshow, R2=0,43); b incluindo afastados e desempregados; c

 

homeopatia, fitoterápicos, florais ou acupuntura; d três dias na semana (durante no mínimo 30 
min./dia); e indivíduos em uso de cinco medicamentos ou mais.  
Valores em negrito: resultados estatisticamente significativos. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança 95%; QdV: qualidade de vida relacionada à saúde; 
MPA: medicamento psicoativo. 
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conclusão 

Variáveis 

Uso de MPA 

OR bruto 
(IC 95%) 

OR ajustado a 
(IC 95%) 

Sim 
n (%) 

Não 
n (%) 

Álcool 56 (13,3) 229 (24,5) 0,47 (0,34; 0,65) 0,24 (0,05; 1,02) 

Café      
      0 82 (19,5) 224 (24,0) Referência 
      1 a 5 265 (63,1) 592 (63,3) 0,82 (0,61; 1,10) 0,82 (0,19; 3,53) 
      6 a 10 47 (11,2) 93 (9,9) 0,72 (0,47; 1,12) 0,30 (0,03; 3,05) 
      > 10 26 (6,2) 26 (2,8) 0,37 (0,20; 0,67) 1,97 (0,02; 163,94) 

Tabagismo     
      0 348 (82,9) 822 (87,9) Referência 
      1 a 10 38 (9,0) 56 (6,0) 0,61 (0,40; 0,94) 1,66 (0,08; 34,10) 
      11 a 20 32 (7,6) 41 (4,4) 0,53 (0,33; 0,86) 0,08 (0,00; 3,52) 
      > 20 8 (1,9) 16 (1,7) 0,83 (0,35; 1,96) 2,72 (0,00; ∞) 

Polifarmácia e 158 (37,6) 220 (23,5) 1,96 (1,53; 2,51) 2,78 (0,81; 9,62) 

Clínicas     

Conhec. satisfatório 241 (57,8) 496 (55,4) 1,10 (0,87; 1,40) 1,10 (0,34; 3,60) 

Aderente 193 (53,0) 332 (58,6) 0,80 (0,61; 1,04) 0,44 (0,14; 1,33) 

QdV satisfatória 113 (26,9) 464 (49,6) 0,37 (0,29; 0,48) 0,73 (0,24; 2,20) 
a ajuste por gênero e idade através de regressão logística múltipla não condicional (p=0,008 no teste 
de aderência de Hosmer e Lemeshow, R2=0,43); b incluindo afastados e desempregados; c

 

homeopatia, fitoterápicos, florais ou acupuntura; d três dias na semana (durante no mínimo 30 
min./dia); e indivíduos em uso de cinco medicamentos ou mais.  
Valores em negrito: resultados estatisticamente significativos. 
OR: odds ratio; IC 95%: intervalo de confiança 95%; QdV: qualidade de vida relacionada à saúde; 
MPA: medicamento psicoativo. 

 

4.3 Seção B 
 

4.3.1 Descrição dos MPA prescritos 

 

Do total de 4805 medicamentos prescritos, 619 eram MPA, sendo que 550 

foram identificados nas prescrições durante as entrevistas e 69 através do banco de 

dados Hygia. A média do número de MPA por usuário foi 1,5 (DP 0,8), variando de 

um a seis. 

Dentre os 619 MPA, 592 (95,6%) estavam contidos na REMUME do 

município, correspondendo a 21 princípios ativos diferentes. Os demais referiram-se 

a 19 outros fármacos. A classe mais prevalente foi a dos antidepressivos (Figura 

4.12). 
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O clonazepam representou 14,5% de todos os MPA. Apesar de ser 

classificado pela ATC como antiepiléptico, sua utilização é muito mais frequente em 

diversas condições psiquiátricas, tais como ansiedade, transtorno bipolar, síndrome 

do pânico, insônia, entre outras (FAGAN; NICHOLS, 2008). Por esse motivo, 

preferimos atribuir-lhe uma categoria em separado (Figura 4.12).  

De 90 prescrições contendo clonazepam (considerando entrevistas e consulta 

ao banco de dados Hygia), a maioria foi em associação com antidepressivos 

(53,3%) ou monoterapia (32,2%). Em apenas cinco prescrições (5,6%) houve 

associação com outro antiepiléptico. 

 

 
Figura 4.12 – Frequência dos MPA prescritos segundo a classificação ATC (n = 619), Ribeirão Preto-
SP 2012. 
* hipnóticos/sedativos e produtos antiobesidade de ação central.  
ATC: Anatomical Therapeutic Chemical; MPA: medicamento psicoativo. 

 

Em relação aos antiepilépticos e ansiolíticos, todos os MPA disponíveis na 

REMUME foram prescritos (Tabela 3.1). Os MPA que não chegaram a ser prescritos 

foram naltrexona (tratamento de dependência de álcool) e periciazina, pipotiazina e 

tioridazina (antipsicóticos).  

Os MPA mais prevalentes de cada classe terapêutica estão apresentados na 

Tabela 4.9. Em relação aos antidepressivos, é importante ressaltar que os tricíclicos 

são o tratamento de primeira escolha nos casos dor crônica de origem neuropática 

(FINNERUP et al., 2005). Em nossa amostra, 21 (35,6%) usuários de amitriptilina 
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relataram estar em uso desse MPA para tratamento de dor, segundo as respostas 

do item "indicação" do instrumento Medtake.  

Os antiepilépticos mais prevalentes carbamazepina e ácido valpróico (Tabela 

4.9), da mesma maneira, são frequentemente empregados na prática clínica como 

estabilizadores de humor. Em nosso estudo, porém, 76,9% (n = 30) dos usuários de 

carbamazepina e/ou ácido valpróico afirmaram, no item "indicação" do instrumento 

Medtake, que esses dois MPA foram prescritos para controle de crises (i.e. 

"desmaios", "foco", "convulsões", "ataques", "cisticercose", "calcificação cerebral" e 

"alteração no eletroencefalograma", entre outros), o que leva a crer que estivessem 

sendo utilizados nesses casos como antiepilépticos. 

 

Tabela 4.9 – Classificação ATC dos MPA mais prevalentes, Ribeirão Preto-SP 2012. 

Classe ATC MPA Prevalência (%) 

ANTIDEPRESSIVOS 
(n = 332) 

Sertralina 34,3 

Fluoxetina 28,9 

Amitriptilina 20,8 

ANTIEPILÉPTICOS 
(n = 75) 

Carbamazepina 46,7 

Fenobarbital 22,7 

Ácido valpróico 13,3 

ANSIOLÍTICOS 
(n = 59) Diazepam 91,5 

ANSIPSICÓTICOS 
(n = 31) 

Haloperidol 41,9 

Clorpromazina 29,0 

Risperidona 19,4 
ATC: Anatomical Therapeutic Chemical; MPA: medicamento psicoativo. 

 

Os antidepressivos e os benzodiazepínicos, tomados juntos, representaram 

78,1% dos MPA identificados no presente estudo. Dessa maneira, o perfil dos 

usuários dos MPA mais prevalentes desses grupos foi analisado e os resultados 

estão apresentados a seguir. 

 

4.3.2 Perfil dos usuários dos MPA mais prevalentes 

 

4.3.2.1 Antidepressivos 

 

Do total de 291 antidepressivos (ADP) prescritos, 246 (84,5%) 

corresponderam a apenas três princípios ativos: sertralina, fluoxetina e amitriptilina. 
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O perfil sociodemográfico dos usuários desses MPA está descrito na Tabela 4.10. 

Ressalta-se que, embora os usuários de sertralina tenham apresentado melhor 

situação socioeconômica que os demais, a proporção de indivíduos que dependem 

exclusivamente do SUS foi menor entre usuários de amitriptilina. 

 

Tabela 4.10 - Descrição do perfil sociodemográfico de usuários dos antidepressivos mais prevalentes 
(n = 246), Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variável  Sertralina  Fluoxetina  Amitriptilina  
Gênero feminino, n (%) 85 (83,3) 79 (92,9) 44 (74,6) 

Idade, média (DP) 52,8 (13,8) 52,9 (14,2) 53,4 (12,6) 

Idosos, n (%) 36 (35,3) 26 (30,6) 22 (37,3) 

Escolaridade > Ensino Fundamental, n (%) 47 (46,1) 32 (37,6) 17 (28,8) 

Renda per capita  

a > 2,0 SM, n (%) 20 (20,0) 9 (10,7) 5 (8,6) 

Usuário exclusivo SUS, n (%) 33 (32,4) 31 (36,5) 17 (29,3 
b) 

Com companheiro, n (%) 58 (56,9) 40 (47,1) 31 (52,5) 

Possui moradia própria, n (%) 79 (68,6) 68 (80,0) 39 (66,1) 

Trabalha, n (%) 30 (29,4) 32 (37,6) 18 (30,5) 

TOTAL, n (%) 102  
c (41,5) 85 

d (34,5) 59 
e (24,0) 

a
 tamanho amostral igual a 242 (sertralina = 100; fluoxetina = 84 e amitriptilina = 58); b

 tamanho 
amostral igual a 58; c

 seis indivíduos utilizavam também amitriptilina; d
 cinco indivíduos utilizavam 

também amitriptilina; e 11 indivíduos utilizavam também sertralina ou fluoxetina.  
DP: desvio-padrão; SM: salário mínimo. 

 

Ao observar as características relacionadas à saúde dos usuários desses 

ADP, destaca-se que novamente os usuários de sertralina apresentaram os 

melhores resultados em todas as variáveis avaliadas, exceto em relação à 

necessidade de ajuda para gerenciamento dos medicamentos (cuidador) (Tabela 

4.11).  
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Tabela 4.11 - Descrição das variáveis relacionadas à saúde de usuários dos antidepressivos mais 
prevalentes (n = 246), Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variável Sertralina  
n (%) 

Fluoxetina  
n (%) 

Amitriptilina  
n (%) 

Cuidador 7 (6,9) 5 (5,9) 2 (3,4) 

Tratamento complementar 
a 12 (11,8) 4 (4,7) 4 (6,8) 

Acompanha com psicólogo 13 (12,7) 4 (4,7) 2 (3,4) 

Atividade física regular 
b 27 (26,5) 18 (21,2) 9 (15,3) 

Consome café 79 (77,5) 68 (80,0) 49 (83,1) 

Consome álcool 13 (12,7) 12 (14,1) 13 (22,0) 

Tabagista 17 (16,7) 18 (21,2) 15 (25,4) 

Polifarmácia 38 (37,3) 35 (41,2) 25 (42,4) 

TOTAL 102  
d (41,5) 85 

e (34,5) 59 
f (24,0) 

ᵃ homeopatia, fitoterápicos, florais ou acupuntura; b três dias na semana (durante no mínimo 30 
min./dia); c indivíduos em uso de cinco medicamentos ou mais; d

 seis indivíduos utilizavam também 
amitriptilina; e

 cinco indivíduos utilizavam também amitriptilina; f
 11 indivíduos utilizavam também 

sertralina ou fluoxetina.  
 

Considerando as variáveis clínicas, destaca-se que embora os usuários de 

amitriptilina tenham apresentado a menor proporção de conhecimento satisfatório 

sobre a farmacoterapia, foram os mais aderentes (Tabela 4.12).  

 

Tabela 4.12 - Descrição das variáveis clínicas de usuários dos antidepressivos mais prevalentes 
(n=246), Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variável  Sertralina  Fluoxetina  Amitriptilina  
Conhecimento satisfatório, n (%) 64 (62,7) 54 (63,5) 28 (47,5) 

Adesão satisfatória a, n (%) 47 (51,1) 40 (51,9) 30 (58,8) 

QdV satisfatória, (%) 19 (18,6) 25 (29,4) 11 (18,6) 

TOTAL, n (%) 102 
b (41,5) 85 

c (34,5) 59 
d (24,0) 

a
 tamanho amostral igual a 220 (sertralina = 92; fluoxetina = 77; amitriptilina = 51); b

 seis indivíduos 
utilizavam também amitriptilina; c

 cinco indivíduos utilizavam também amitriptilina; d
 11 indivíduos 

utilizavam também sertralina ou fluoxetina.  
QdV: qualidade de vida relacionada à saúde. 

 

Em relação às dosagens desses ADP, observa-se que fluoxetina e sertralina 

foram os mais prescritos em doses superiores às respectivas DDD (Tabela 4.13). 
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Tabela 4.13 - Análise das doses prescritas dos antidepressivos mais prevalentes (n = 246), Ribeirão 
Preto-SP 2012. 

MPA (n) DDD 
(mg) 

DDP (mg) Prescrições 
> DDD (%) 

Média (DP) Mínimo Máximo 

AMT (59) 75,0 36,0 (20,2) 25,0 100,0 3,4 

FLU (85) 20,0 27,4 (13,2) 10,0 80,0 30,6 

SER (102) 50,0 77,0 (38,2) 50,0 200,0 40,2 

MPA: medicamento psicoativo; AMT: amitriptilina; FLU: fluoxetina; SER: sertralina; DDD: dose diária 
definida; DDP: dose diária prescrita; DP: desvio-padrão. 

 

Considerando o tempo de uso, a porcentagem de indivíduos que estavam 

retirando esses medicamentos pela primeira vez foi maior para a amitriptilina, 

enquanto que a fluoxetina apresentou a maior proporção de uso de ADP há 12 

meses ou mais. 

 

Tabela 4.14 - Tempo de uso dos antidepressivos mais prevalentes, Ribeirão Preto-SP 2012. 

MPA (n) a Primeira  
vez (%) 

Usa há 12 meses  
ou mais (%) 

Tmín b 
(meses) 

Tmáx 
(meses) 

Tmédio b 
(DP) 

AMT (59) 20,3 55,9 1 240 42,3 (57,7) 

FLU (85) 12,9 64,7 1 300 46,5 (50,8) 

SER (102) 11,8 54,5 1 216 25,3 (27,1) 

ᵃ usuários com prescrição no momento da entrevista; ᵇ excetuando-se novos usuários.  
MPA: medicamento psicoativo; AMT: amitriptilina; FLU: fluoxetina; SER: sertralina; Tmín: tempo 
mínimo de uso; Tmáx: tempo máximo de uso; Tmédio: tempo médio de uso em meses; DP: desvio-
padrão. 

 

 

4.3.2.2 Benzodiazepínicos 

 

Aproximadamente um em cada quatro usuários de MPA utilizavam algum 

benzodiazepínico (BDZ) (24,6%). Dentre 137 BDZ prescritos, 93,4% (128) 

corresponderam ao clonazepam e ao diazepam.  

As características sociodemográficas desses usuários foram descritas 

segundo o medicamento utilizado (Tabela 4.15). Vale destacar que a proporção de 

idosos foi pronunciadamente maior entre usuários de diazepam (55,3%), superando 

inclusive a proporção geral de idosos usuários de MPA (40,2%) (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.15 - Descrição do perfil sociodemográfico de usuários dos benzodiazepínicos mais 
prevalentes (n=128), Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variáveis Clonazepam Diazepam 

Gênero feminino, n (%) 71 (87,7) 42 (89,4) 

Idade, média (DP) 55,5 (13,1) 57,1 (15,1) 

Idosos, n (%) 34 (42,0) 26 (55,3) 

Escolaridade > Ensino Fundamental, n (%) 34 (42,0) 13 (27,7) 

Renda per capita  

a > 2,0 SM, n (%) 11 (14,1) 3 (6,5) 

Usuário exclusivo SUS, n (%) 23 (28,8 
b) 9 (19,1) 

Com companheiro, n (%) 38 (46,9) 18 (38,3) 

Possui moradia própria, n (%) 63 (77,8) 38 (80,9) 

Trabalha, n (%) 15 (18,5) 13 (27,7) 

TOTAL, n (%) 81 (63,3) 47 (36,7) 
a.tamanho amostral igual a 124 (clonazepam = 78; diazepam = 46); b tamanho amostral igual a 80. 
DP: desvio-padrão; SM: salário mínimo. 

 

Além disso, ao analisar a proporção de usuários de BDZ (todos) em cada 

faixa etária, percebe-se que o uso desses medicamentos tende a aumentar 

conforme o avanço da idade (Figura 4.13). 

 

 
Figura 4.13 – Usuários de benzodiazepínicos segundo a idade (n = 135), Ribeirão Preto-SP 2012. 
Nota: proporções calculadas em relação ao total de entrevistados em cada faixa etária. 

 

Considerando novamente apenas os BDZ mais prevalentes, observa-se que o 

diazepam superou o clonazepam apenas na faixa etária mais jovem (Figura 4.14). 

Adicionalmente, a faixa etária de usuários de clonazepam concentrou-se entre 35 e 

59 anos. 
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Figura 4.14 – Frequência de usuários dos benzodiazepínicos mais prevalentes segundo a idade (n = 
128), Ribeirão Preto-SP 2012.  
Nota: proporções calculadas em relação ao total de entrevistados em cada faixa etária. 

 

Quanto às variáveis relacionadas à saúde dos usuários desses BDZ, ressalta-

se que a proporção de etilistas entre os usuários de clonazepam foi 

aproximadamente o dobro da encontrada para usuários de diazepam (Tabela 4.16). 

 

Tabela 4.16 - Descrição das variáveis relacionadas à saúde de usuários dos benzodiazepínicos mais 
prevalentes (n=128), Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variáveis Clonazepam  
n (%) 

Diazepam  
n (%) 

Cuidador 8 (9,9) 5 (10,6) 

Tratamento complementar 
a 5 (6,2) 4 (8,5) 

Acompanha com psicólogo 7 (8,6) 3 (6,4) 

Atividade física regular 
b 19 (23,5) 8 (17,0) 

Consome café 65 (80,2) 41 (87,2) 

Consome álcool 10 (12,3) 3 (6,4) 

Tabagista 22 (27,2) 11 (23,4) 

Polifarmácia 
c 32 (39,5) 22 (46,8) 

TOTAL, n (%) 81 (63,3) 47 (36,7) 

ᵃ homeopatia, fitoterápicos, florais ou acupuntura; b três dias na semana (durante no mínimo 30 
min./dia); c indivíduos em uso de cinco medicamentos ou mais. 

 

Em relação às variáveis clínicas, vale destacar que os usuários de 

clonazepam exibiram a maior proporção de conhecimento satisfatório sobre a 

farmacoterapia (Tabela 4.17), maior inclusive que o resultado geral dessa variável, 

considerando todos os usuários de MPA avaliados no presente estudo (Tabela 4.7). 
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Tabela 4.17 - Descrição das variáveis clínicas de usuários dos benzodiazepínicos mais prevalentes 
(n=128), Ribeirão Preto-SP 2012. 

Variáveis Clonazepam Diazepam 

Conhecimento satisfatório, n (%) 53 (65,4) 25 (53,2) 

Adesão satisfatória 
a, n (%) 46 (57,5) 24 (54,5) 

QdV satisfatória, n (%) 22 (27,2) 10 (21,3) 

TOTAL, n (%) 81 (63,3) 47 (36,7) 
a tamanho amostral igual a 124 (clonazepam = 80; diazepam = 44).  
QdV: qualidade de vida relacionada à saúde. 

 

Embora o diagnóstico que levou à indicação do BDZ não tenha sido avaliado 

no presente estudo, a análise das respostas do item "indicação" do MedTake podem 

oferecer indícios acerca disso. Dentre 47 usuários de diazepam, 18 (38,3%) 

referiram utilizá-lo para tratamento de algum transtorno de ansiedade. A maioria 

(53,2%) afirmou que utilizava esse BDZ para tratar distúrbios do sono, assim como 

os usuários de clonazepam (55,6%).  

Em relação às dosagens, destaca-se que em 8,5% das prescrições de 

diazepam estes foram prescritos em doses acima da DDD (Tabela 4.18). Em 

contraste, todas as prescrições de clonazepam exibiram doses menores que a DDD. 

 

Tabela 4.18 – Análise das doses prescritas dos benzodiazepínicos mais prevalentes (n = 128), 
Ribeirão Preto-SP 2012. 

MPA (n) DDD 
(mg) 

DDP (mg) Prescrições 
> DDD (%) 

Média (DP) Mínimo Máximo 

CZP (81) 8,00 1,90 (1,0) 0,30 5,00 0,0 

DZP (47) 10,0 9,60 (3,9) 2,50 20,0 8,5 

MPA: medicamento psicoativo; CZP: clonazepam; DZP: diazepam; DDD: dose diária definida; DDP: 
dose diária prescrita; DP: desvio-padrão. 

 

Considerando o tempo de uso desses BDZ, ressalta-se que grande parte dos 

usuários o faz há mais de 12 meses (Tabela 4.19). 

 

Tabela 4.19 - Tempo de uso dos benzodiazepínicos mais prevalentes, Ribeirão Preto-SP 2012. 

MPA (n) a Primeira  
vez (%) 

Usa há 12 meses  
ou mais (%) 

Tmín b 
(meses) 

Tmáx 
(meses) 

Tmédio b 
(DP) 

CZP (81) 6,2 77,8 1 240 59,0 (63,0) 

DZP (47) 6,4 74,5 2 480 107,5 (136,8) 

ᵃ usuários com prescrição no momento da entrevista; ᵇ excetuando-se novos usuários. MPA: 
medicamento psicoativo; CZP: clonazepam; DZP: diazepam; Tmín: tempo mínimo de uso; Tmáx: 
tempo máximo de uso; Tmédio: tempo médio de uso em meses; DP: desvio-padrão. 
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Finalmente, análise mais detalhada da distribuição dos usuários de todos os 

BDZ segundo o tempo de uso evidenciou que a maioria referiu estar em uso dessa 

classe de medicamento por períodos maiores que dois anos, com predomínio de 

idosos (Figura 4.15). 

 

  
Figura 4.15 – Usuários de benzodiazepínicos (todos) segundo o tempo de uso (n = 135), Ribeirão 
Preto-SP 2012.  
Valores em verde: proporção de idosos (n = 64) em cada categoria. 
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5. Discussão 
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Até o presente momento, esse é o primeiro EUM sobre uso de MPA cuja 

população de estudo foi composta por usuários de medicamentos. Além disso, não 

foi encontrado nenhum outro trabalho que houvesse reunido características 

sociodemográficas, relacionadas à saúde e as variáveis clínicas conhecimento sobre 

a farmacoterapia, adesão e QdV. 

Essa abordagem abrangente permitiu caracterizar de forma consistente o uso 

de MPA, identificando os principais problemas relacionados ao uso desses 

medicamentos e relacionando esses achados ao uso dos demais medicamentos. 

Antes de iniciar a discussão dos resultados propriamente ditos, é importante 

destacar algumas particularidades referentes ao delineamento metodológico do 

presente estudo. 

Os estudos transversais apresentam como vantagem a viabilidade de partir 

de tamanhos amostrais relativamente grandes, visto que os indivíduos são 

observados uma única vez. Disso deriva uma importante característica desse tipo de 

estudo: a inferência dos resultados é sempre feita a uma população definida no 

espaço e no tempo (KLEIN; BLOCH, 2006).  

Além disso, a natureza estática desse modelo epidemiológico não permite 

estabelecer relação causal entre as variáveis relacionadas. Ainda assim, é possível 

conhecer a direção e a magnitude com que duas variáveis podem estar associadas, 

sendo por esse motivo muito útil na descrição das variáveis de interesse em uma 

população (KLEIN; BLOCH, 2006).  

 

5.1 Coleta de dados 

 

A escolha da estratégia de formulário para coleta dos dados permitiu a 

inclusão de indivíduos com diferentes graus de instrução, além de pessoas com 

necessidades especiais (e.g. deficiência psicomotora e/ou de visão), diferentemente 

dos questionários, os quais são autopreenchidos e por isso demandam condições 

mínimas para a sua realização, o que acaba por excluir indivíduos que seriam 

elegíveis a participar da pesquisa pelo método de formulário (KLEIN; BLOCH, 2006). 

Uma limitação desse tipo de instrumento consiste na obtenção de medidas 

indiretas, ou seja, baseadas no testemunho do entrevistado, que por sua vez 

dependem de algumas condições, tais como a capacidade de compreensão, 

interpretação e memória (KLEIN; BLOCH, 2006). 
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Embora a realização do estudo piloto reduza esses vieses, especialmente os 

que se referem ao emprego de dois ou mais pesquisadores de campo, não é capaz 

de eliminá-los. No presente estudo, as diferenças encontradas entre as duas 

entrevistadoras podem refletir tanto a subjetividade dos instrumentos utilizados 

(MedTake e Morisky-Green) quanto a falta de habilidade das entrevistadoras em 

aplicá-los de maneira padronizada. 

Ademais, ressalta-se que esses dois instrumentos não são validados, 

diferentemente do EQ-5D, o que também pode justificar a heterogeneidade 

encontrada apenas para essas duas escalas, evidenciando a necessidade de que 

esses instrumentos sejam melhorados e validados quanto à sua sensibilidade e 

especificidade. 

A duração das entrevistas variou consideravelmente, o que pode ser 

explicado por algumas diferenças interindividuais observadas. Baixo grau de 

instrução, idade avançada, déficit cognitivo e maior tempo disponível para realização 

da entrevista foram características que contribuíram para o maior tempo gasto para 

realização em algumas entrevistas, e vice-versa. 

 

5.2 Seção A 
 

5.2.1 Descrição da amostra 

 

Segundo dados do IBGE (2010), as mulheres representam 52,0% da 

população do município de Ribeirão Preto-SP. Em nossa amostra essa proporção foi 

maior (67,7%) (Tabela 4.2), o que também foi observado em dois inquéritos 

epidemiológicos sobre uso de medicamentos, realizados em Campinas-SP e em 

todo o Brasil (59,2% e 57,2%, respectivamente) (CARVALHO et al., 2005; COSTA et 

al., 2011). 

Isso justifica-se primeiramente pelas diferenças comportamentais existentes 

entre os gêneros quanto à percepção do estado de saúde, ou seja, a mulher tende a 

assumir uma postura mais ativa, buscando com mais frequência os serviços de 

saúde (URGELL et al., 2005). Além disso, no âmbito do SUS, o maior 

comparecimento das mulheres nas unidades de saúde (especialmente em idade 

fértil) pode advir também da necessidade de renovação das prescrições de 

medicamentos contraceptivos (MADUREIRA; CAPITANI; CAMPOS, 1989). 
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Além disso, apesar da crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, 

ainda há o predomínio da força de trabalho masculina (BANCO MUNDIAL, 2012; 

BRUSCHINI, 2007). Por isso, a falta de tempo muitas vezes faz com que homens 

usuários de medicamentos solicitem a terceiros que retirem seus medicamentos nas 

farmácias, o que também pode ter contribuído para a menor prevalência de homens 

em nossa amostra. 

Um terceiro aspecto que pode ter influenciado na proporção de homens em 

nosso estudo é que só foram incluídos indivíduos com 18 anos de idade ou mais. 

Segundo a pirâmide etária do município (Figura 5.1), a proporção de homens 

ultrapassa a de mulheres nos grupos de idade que não fizeram parte de nossa 

amostra, o que também foi encontrado em levantamentos do IBGE em regiões 

metropolitanas (IBGE, 2011). 
 

 
 Figura 5.1 – Distribuição da população total do município de Ribeirão Preto-SP por gênero, segundo 
os grupos de idade. Fonte: IBGE, 2010 

 

Quanto à idade, a proporção de idosos no estudo (38,5%) (Tabela 4.2) 

também foi elevada em comparação à pirâmide etária do município (12,6%) (Figura 

5.1), o que já era esperado, pois os idosos são a faixa etária que mais consome 

medicamentos devido ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e 

consequente necessidade de tratamento com medicamentos de uso contínuo 
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(VERAS, 2007). Além disso, assim como as mulheres, os idosos também procuram 

mais os serviços de saúde. 

No município de Ribeirão Preto-SP estima-se que 49,7% da população maior 

que 10 anos vive em união conjugal (IBGE, 2010), valor menor do que o encontrado 

em nosso estudo (56,2%), o que provavelmente deve-se à faixa etária incluída no 

estudo (18 anos ou mais) e ao fato de que a maioria da amostra tinha entre 45 e 59 

anos de idade, o que aumenta a chance de encontrar indivíduos que vivem com 

companheiro. 

Os dados do estudo referentes à situação profissional assemelham-se aos do 

município, cuja proporção de indivíduos ocupados foi estimada em 43,9% (IBGE, 

2010). A renda per capita mediana do município em domicílios urbanos foi estimada 

em R$ 833,00 no ano de 2010, o que correspondia a 1,6 salários mínimos (salário 

mínimo em 2010 = R$ 510,00) (IBGE, 2010). Em nosso estudo esse valor foi 37,5% 

menor (1,0 salário mínimo), o que evidencia o predomínio de indivíduos de menor 

renda utilizando as farmácias e serviços do SUS. Em relação à proporção de 

indivíduos em situação de pobreza (renda per capita abaixo de ½ salário mínimo), 

esta foi 12,5% no presente estudo, valor semelhante ao do município (11,3%) (IBGE, 

2010). 

Com relação à escolaridade, a proporção de entrevistados que cursou o 

Ensino Fundamental completo ou mais (52,1%) foi menor do que o valor do 

município (67,1%) (IBGE, 2010), o que pode estar relacionado à menor renda e 

também à maior proporção de idosos no estudo, os quais geralmente exibem menor 

grau de instrução (48,4% dos idosos brasileiros estudaram de zero a três anos) 

(IBGE, 2011). 

O número de indivíduos que relatou depender exclusivamente do SUS foi 

baixo considerando EUM anterior realizado no Distrito Oeste da cidade entre 2008 e 

2009 (84,2%) (BALDONI, 2010). Essa diferença pode ser explicada, primeiramente, 

por particularidades encontradas no perfil sociodemográfico dos distritos sanitários 

de Ribeirão Preto-SP (RIBEIRÃO PRETO, 2013b), uma vez que nosso estudo 

compreendeu todos os distritos sanitários. 

Adicionalmente, a aprovação da Portaria 58 de 2010 (RIBEIRÃO PRETO, 

2010), pela qual as farmácias do SUS sob gestão municipal em Ribeirão Preto-SP 

passaram a atender também prescrições originadas fora dos serviços do SUS, levou 

à ampliação do acesso dos medicamentos disponíveis na REMUME a todos os 
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residentes no município, diminuindo assim a proporção de indivíduos dependentes 

exclusivamente do SUS nas farmácias municipais. 

Com base nos dados acima discutidos, conclui-se que o perfil 

sociodemográfico em nosso estudo aproximou-se do da população geral de Ribeirão 

Preto-SP, o que indica que embora a amostra tenha sido selecionada por 

conveniência, pode ser considerada representativa de todo o município. No entanto 

a generalização dos dados para a população geral do município deve ser feita com 

cautela, uma vez que não foram incluídos indivíduos institucionalizados e/ou 

acamados, além de menores de 18 anos. 

Quanto ao perfil clínico, a proporção de indivíduos aderentes ao tratamento 

medicamentoso no presente estudo vem de encontro às estimativas mundiais de 

que aproximadamente 50% da população com doenças crônicas aderem ao 

tratamento medicamentoso proposto (WHO, 2003a). Além disso, os resultados 

praticamente coincidentes nos instrumentos MedTake e Morisky-Green corroboram 

a hipótese de que essas variáveis sejam complementares, ou seja, quanto maior o 

conhecimento sobre a farmacoterapia, maiores as chances de o indivíduo aderir a 

ela (LINDEN et al., 2010; WOOLF et al., 2005). No âmbito da saúde mental isso 

também foi evidenciado: estudo realizado com indivíduos bipolares mostrou que a 

satisfação da informação recebida sobre os medicamentos prescritos associou-se a 

uma maior adesão ao tratamento proposto (BOWSKILL et al., 2007). 

Em relação à QdV estimada pelo EQ-5D, não foram encontrados dados 

acerca desse parâmetro para a população geral brasileira. Em levantamento 

realizado na Suécia, 43% dos entrevistados apresentaram o melhor estado de saúde 

imaginável (NORDLUND; EKBERG; KRISTENSON, 2005), valor substancialmente 

superior ao encontrado por nós (22,2%). O fato de a população no presente estudo 

ter se constituído de usuários de medicamentos pode justificar essa diferença, dado 

que a presença de um problema de saúde associa-se com a piora da QdV 

(MARTINS; FRANÇA; KIMURA, 1996). No entanto, ressalta-se que o referido estudo 

foi realizado em um país desenvolvido, onde as melhores condições 

socioeconômicas devem ser levadas em conta para correta interpretação dos 

resultados encontrados (FERNÁNDEZ et al., 2010). 

Os demais resultados do instrumento EQ-5D (índice e QdV autorreferida) 

indicam que não houve inconsistência entre as duas partes do instrumento EQ-5D. 
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5.2.2 Prevalência e caracterização do uso de MPA 

 

A prevalência de uso de MPA estimada para a população geral variou de 

5,2% a 13,3% em diferentes estudos brasileiros (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 

1994; LIMA et al., 2008; QUINTANA et al., 2013; RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 

2006). Em outros países, foram encontradas prevalências de 7,2% e 12,9% (BECK 

et al., 2005; MENG, D'ARCY, TEMPIER, 2013).  

Esses dados foram reduzidos em comparação ao encontrado em nosso 

estudo (31,0%), o que justifica-se essencialmente pelos diferentes enfoques 

metodológicos. Enquanto os referidos estudos estimaram a prevalência de uso de 

MPA para a população geral, em nosso caso a coorte "usuários de medicamentos" 

compôs a população de estudo, como já explicado anteriormente (seção 3.2.1). 

Outro resultado encontrado por Almeida, Coutinho e Pepe (1994), no entanto, 

mostrou que dentre os que relataram ter utilizado algum medicamento nos últimos 

30 dias antes do estudo, 33,8% fizeram uso de MPA, valor muito próximo ao 

encontrado neste trabalho. Complementarmente, estudo recente realizado na região 

metropolitana de São Paulo encontrou que os TM foram diagnosticados em 29,6% 

da amostra (ANDRADE et al., 2012), enquanto que em outros locais do mundo 

esses valores foram menores (26,2% nos EUA e aproximadamente 15,0% nos 

demais países de renda média-alta participantes) (WANG et al., 2011). 

No âmbito da Atenção Primária à Saúde, um estudo multicêntrico coordenado 

pela OMS mostrou ampla variação nas prevalências de prescrição de 

antidepressivos, ansiolíticos e hipnóticos, sendo que o menor valor encontrado 

correspondeu a regiões asiáticas (2,1%) e o maior à região de Santiago no Chile 

(29,6%) (LINDEN et al.; 1999). Segundo os autores, os resultados podem ter sido 

influenciados em algum grau por diferenças entre as terminologias usadas para os 

medicamentos e também por questões regulatórias do uso de MPA nas diferentes 

regiões. 

A proporção de uso de pelo menos dois MPA em estudo recente na cidade do 

Rio de Janeiro foi de 32,9% (QUINTANA et al., 2013), valor semelhante ao 

encontrado neste trabalho, porém em estudo anterior realizado também no estado 

do RJ (Ilha do Governador) essa proporção foi menor (11,4%) (ALMEIDA; 

COUTINHO; PEPE, 1994). Esses achados podem indicar que as associações de 

dois ou mais MPA são mais utilizadas hoje no país do que eram há 20 anos. 
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5.2.2.1 Variáveis sociodemográficas 

 

Quanto ao gênero, outros estudos mostraram predomínio de mulheres 

usuárias de MPA, variando de 61,6% a 72,0% (ROCHA, WERLANG, 2013; 

SANTOS, 2009), valores menores que o encontrado nesta pesquisa. Embora esses 

resultados tenham sofrido influência dos diferentes delineamentos de estudo, 

revelam que no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF) as mulheres 

possivelmente utilizam menos MPA do que as demais. A partir disso, três 

conjecturas podem ser levantadas sobre uso de MPA entre mulheres: (i) o perfil 

nosológico dos transtornos mentais (TM) é distinto na ESF, (ii) o perfil nosológico 

dos TM é semelhante, mas as medidas de apoio psicossocial nesse contexto 

reduzem a necessidade de tratamento com MPA, e/ou (iii) parte da demanda por 

tratamento com MPA na ESF é reprimida por falta de reconhecimento da 

necessidade de tratamento medicamentoso pelo médico da família. 

O predomínio de mulheres em nossa coorte, em comparação às não usuárias 

de MPA, pode justificar-se pela percepção, por parte dos prescritores, de que as 

mulheres necessitem mais do que os homens de tratamento medicamentoso 

(MORENO LUNA et al., 2000), atrelado ao fato de que os TM mais comuns na 

população (de humor e de ansiedade) acometem mais mulheres do que homens 

(ANDRADE et al., 2012). Essa epidemiologia deve-se parcialmente a aspectos 

biológicos (ANDRADE; VIANA, SILVEIRA, 2006), mas determinantes psicossociais 

tais como violência, abuso sexual e pior situação socioeconômica exercem influência 

indiscutível sobre as maiores taxas desses TM em mulheres (STEWART; ASHRAF, 

MUNCE, 2006). 

Esses achados elucidam a necessidade de focar as principais 

particularidades do gênero feminino no âmbito da saúde mental. Segundo Stewart 

(2007), a saúde mental da mulher só pode ser compreendida se forem levados em 

consideração seu contexto biológico, social, cultural, econômico e pessoal. Dado o 

importante papel que a mulher desempenha na reprodução, na família e na 

sociedade, a abordagem em saúde mental nesse grupo merece considerações 

especiais (STEWART; ASHRAF, MUNCE, 2006). 

A idade média entre usuários de MPA foi semelhante à encontrada em outro 

estudo (53,1 anos; DP 18,6) (ROCHA; WERLANG, 2013) e o aumento na 

prevalência de uso de MPA com a idade foi também observado nesse e em outros 
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trabalhos (NIELSEN, HANSEN, RASMUSSEN, 2004; OHAYON et al., 1998; 

ROCHA, WERLANG, 2013). Essa tendência revela algumas consequências naturais 

do envelhecimento e sua relação com o uso de MPA. A presença de uma doença 

crônica, por exemplo, aumenta o risco de desenvolver um TM, e vice-versa (BLOOM 

et al., 2011). 

Dentre as morbidades crônicas mais prevalentes no Brasil encontram-se as 

doenças cardiovasculares (DCV) e diabetes (SCHMIDT et al., 2011), as quais 

podem predispor o desenvolvimento de TM, devido, entre vários fatores, à carga 

emocional em resposta ao estresse que esses indivíduos passam a enfrentar 

(BLOOM et al., 2011). Uma vez que essas morbidades acometem na maioria 

indivíduos em faixas etárias mais avançadas, estes podem estar mais expostos ao 

uso de MPA. Ademais, a presença de uma doença orgânica crônica leva ao 

estreitamento do contato entre paciente e médico, o que pode aumentar a 

probabilidade de receber uma prescrição de MPA (OHAYON; LADER, 2002). 

Por outro lado, estudo realizado na região metropolitana de São Paulo 

mostrou que os TM de humor e de ansiedade associaram-se a faixas etárias mais 

jovens (ANDRADE et al., 2012). Neste caso, visto a natureza recorrente de alguns 

TM, como é o caso da depressão (MARCUS et al., 2012), o uso de MPA pode 

iniciar-se cedo mas perdurar por longos anos (KUPFER, 1991; HIRSCHFELD, 

2001). 

Outros aspectos tais como a presença de déficit cognitivo e alterações no 

hábito do sono podem também influenciar o uso de MPA em idades mais 

avançadas, conforme encontrado por estudo anterior realizado com idosos no 

distrito Oeste de Ribeirão Preto-SP, em que 12,2% referiram sofrer de insônia 

(BALDONI et al., 2013). 

Considerando juntamente gênero e idade, a maior proporção de mulheres 

usuárias de MPA nas faixas etárias mais avançadas em nosso estudo justifica-se 

provavelmente pela combinação dos fatores acima discutidos, ou seja, maior 

prevalência de depressão entre mulheres e a natureza recorrente dessa síndrome 

levando ao uso contínuo desses medicamentos. Adicionalmente, os distúrbios 

graves do sono acometem mais mulheres em idades avançadas (MELLINGER; 

BALTER, UHLENHUTH, 1985). Somam-se a isso os efeitos de mortalidade 

diferencial por sexo (IBGE, 2011), que favorecem o fenômeno da feminização da 

população idosa (BALDONI, 2010), pelo qual o predomínio de mulheres acentua-se 
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com a idade, contribuindo para uma maior proporção de mulheres viúvas, o que 

também poderia predispor ao uso de MPA. 

Quanto à escolaridade, a maior prevalência de uso de MPA entre indivíduos 

com menor escolaridade foi encontrada também em diversos estudos 

epidemiológicos (LINDEN et al., 1999; RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 2006). Esse 

padrão pode ser atribuído, biologicamente, a prejuízos cognitivos associados a 

alguns TM (notadamente esquizofrenia e epilepsia) (GREEN, 1996; LOHDI, 

AGRAWAL, 2012), as quais podem prejudicar e até impedir o avanço intelectual 

nesses casos.  

Por outro lado, fatores extrínsecos são importantes desencadeantes de um 

TM (ANDRADE et al., 2012; WHO, 2013). Dessa forma, baixos graus de instrução, 

geralmente acompanhados de menos oportunidades no mercado de trabalho e 

consequentemente menor renda, podem predispor o uso de MPA. 

Os fatores extrínsecos parecem ser os maiores responsáveis pelas 

prevalências encontradas no presente estudo, visto que o perfil de uso de MPA foi 

semelhante para as variáveis escolaridade e renda, o que reforça a ideia de que 

esses parâmetros estejam intimamente relacionados entre si e que, portanto, devem 

exercer a mesma influência sobre o uso de MPA.  

Além disso, com base nos MPA mais prevalentes em nosso estudo 

(antidepressivos e benzodiazepínicos), supõe-se que os diagnósticos mais 

prevalentes para indicação desses MPA tenham sido transtornos depressivos e de 

ansiedade, o que diminui a chance de influência dos aspectos biológicos sobre a 

escolaridade em nossa amostra. 

Em relação à situação conjugal dos usuários de MPA, estudo realizado em 

Pelotas encontrou prevalência semelhante de indivíduos que viviam com 

companheiro (56,2%), porém maior proporção de solteiros (30,1%) e menor 

proporção de divorciados/separados e de viúvos (6,4% e 7,3%, respectivamente) 

(RODRIGUES; FACCHINI, LIMA, 2006). Essas diferenças podem ser reflexo do 

perfil etário do referido estudo, que incluiu indivíduos da população geral com 15 

anos de idade ou mais. 

Quanto aos viúvos, é importante ressaltar que a diferença encontrada entre 

usuários e não usuários de MPA no presente estudo pode ter sofrido interferência da 

idade. Em outras palavras, a maior proporção de uso de MPA nessa categoria talvez 

seja mera consequência da idade mais avançada entre indivíduos viúvos. 
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Quanto à moradia, é relevante considerar que assim como entre viúvos, a 

idade pode ter influenciado também na maior proporção de usuários de MPA com 

moradia própria, uma vez que quanto maior a idade de um indivíduo, maior a chance 

deste apresentar situação econômica favorável à aquisição de um imóvel. 

Em relação à situação profissional, outro estudo também encontrou que a 

maioria dos usuários de MPA não tinha ocupação (8,68% vs. 4,91%) (QUINTANA et 

al., 2013). Apesar da tendência em justificar esses achados devido a uma maior 

ociosidade do dia entre os que não trabalham e consequente propensão a estados 

ansiosos e/ou depressivos, a natureza transversal do estudo não permite inferir 

sobre qual condição se estabeleceu primeiro, o uso de MPA ou o fato de não ter 

uma ocupação. 

Tomando-se a categoria aposentados, a ociosidade não poderia ser 

entendida nesse caso como preditiva do uso de MPA, já que as prevalências entre 

usuários e não usuários de MPA foram semelhantes nesse grupo. Por outro lado, 

considerando desempregados e afastados, fatores psicossociais tais como a 

insatisfação com a situação compulsória de não estar trabalhando e a ausência de 

uma fonte de renda podem justificar o predomínio de usuários de MPA nessas 

categorias, já que esses grupos são mais vulneráveis ao desenvolvimento de TM 

(ANDRADE et al., 2012). 

Sabe-se ainda que os TM compõem as maiores causas de incapacidade no 

mundo (WHO, 2011). Por essa ótica, presume-se que o fato de não possuir 

ocupação seja consequência do TM, o qual somente será tratado após 

reconhecimento da necessidade frente ao diagnóstico. 

 

5.2.2.2 Variáveis relacionadas à saúde 

 

Os resultados referentes à necessidade de ajuda para gerenciar o uso dos 

medicamentos (cuidador) apontam para uma menor autonomia sobre o tratamento 

medicamentoso entre os usuários de MPA, o que pode estar relacionado, dentre 

outras coisas, ao menor grau de instrução encontrado nessa coorte e a possíveis 

prejuízos cognitivos característicos do avanço da idade e/ou decorrentes de um TM. 

Adicionalmente, a maior prevalência de polifarmácia entre usuários de MPA 

pode sugerir a existência de uma relação inversa entre o número de medicamentos 
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em uso e a autonomia dos usuários de MPA frente a um regime terapêutico mais 

complexo. 

Em relação especificamente à polifarmácia, estudo realizado em uma UBS de 

Ribeirão Preto-SP em 2012 encontrou prevalência de 61,9% entre indivíduos com 

transtornos mentais comuns (TMC) (GOMES; MIGUEL, MIASSO, 2013), valor 

bastante elevado em comparação ao nosso (37,6%), o que deve-se, pelo menos em 

parte, ao critério mais abrangente adotado pelos autores para classificar polifarmácia 

(uso de três medicamentos ou mais). Embora o escopo do referido estudo não tenha 

sido avaliar o uso de MPA, a maioria dos antidepressivos e ansiolíticos (90,9% e 

83,3%, respectivamente) foi prescrita para indivíduos com TMC. 

Resultados de uma metanálise mostraram que a presença de depressão 

aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, exercendo talvez a mesma 

influência sobre o aparecimento das DCV (MEZUK et al., 2008). Sendo assim, o 

maior número de medicamentos entre usuários de MPA pode estar associado à 

presença de comorbidades nestes indivíduos. 

A proporção de usuários de MPA que relataram realizar acompanhamento 

com psicólogo neste e em outro estudo no sudeste brasileiro (BLAY et al., 2014b) 

evidencia que poucos indivíduos têm acesso a esse profissional, fomentando as 

discussões de que no SUS ainda prevalece o modelo assistencialista e biomédico, 

que investe no medicamento como principal tecnologia em saúde, em detrimento de 

intervenções não medicamentosas de foco preventivo e de natureza psicossocial, 

conforme o modelo integral de assistência à saúde proposto pelo próprio SUS. 

O medicamento é capaz tão e somente de operar em nível bioquímico, 

enquanto que as estratégias de apoio psicossocial, com destaque para a terapia 

cognitivo-comportamental (TCC), mostram efetividade no gerenciamento de diversos 

TM (APA, 2010; BALDWIN et al., 2014), ao empoderar o indivíduo para lidar com as 

adversidades do seu problema de saúde, melhorando sua qualidade de vida e 

diminuindo a incapacidade associada a esses transtornos. 

Não se pretende aqui negligenciar a importância fundamental dos 

medicamentos para a promoção da saúde, mas sim reconhecer que, sendo os 

determinantes em saúde de natureza biopsicossocial, especialmente na esfera da 

saúde mental (WHO, 2013), os medicamentos devem ser encarados como parte 

integrante do processo, em vez de o processo resumir-se a eles.  
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O fato é que a indústria farmacêutica, ao popularizar a ideia de que muitos 

problemas são causados essencialmente por desequilíbrios químicos no cérebro 

(MONCRIEFF, 2006), favorece, mesmo que inconscientemente, a disseminação das 

práticas de promoção da saúde mental centradas no medicamento. 

Ressalta-se ainda que, devido à natureza subjetiva do diagnóstico da maioria 

dos TM, a indicação de tratamento com MPA está intimamente ligada à 

interpretação dada pelo médico, o qual toma essa decisão influenciado, dentre 

outras coisas, por seu conhecimento técnico, experiência clínica e tempo dispendido 

para avaliação do caso. Adicionalmente, o interesse da indústria farmacêutica em 

expandir o consumo de seus produtos leva muitas vezes à manipulação da 

evidência científica publicada. 

Diante disso presume-se que nem todos os usuários de MPA beneficiam-se 

do tratamento medicamentoso (FOURNIER et al., 2010) e muitos indivíduos que se 

beneficiariam não recebem indicação de tratamento com MPA (QUINTANA et al., 

2013). 

Quanto aos hábitos de vida, a prática de atividade física regular e seus 

benefícios sobre a saúde física e mental é tema amplamente explorado pela 

literatura científica (ATLANTIS et al., 2004; MEYER, BROOCKS, 2000). Dois 

estudos transversais realizados nos EUA e em São Paulo mostraram associação 

entre inatividade física e sintomas depressivos e de ansiedade (DE MELLO et al., 

2013; GOODWIN, 2003).  

No presente estudo, a maior proporção de praticantes de atividade física 

regular entre não usuários de MPA sugere que essa variável possa estar 

relacionada à prevenção de uso desses medicamentos, conforme evidenciado por 

estudo longitudinal desenvolvido na Finlândia (LAHTI et al., 2013). Por outro lado, o 

padrão sintomatológico de alguns TM inclui a perda da vitalidade, favorecendo a 

redução de atividade física, como é o caso da depressão (STUDER; WEICKER, 

2001). 

Em relação ao etanol, é provável que a menor proporção de uso dessa 

substância entre usuários de MPA se deva à recomendação de suspender seu 

consumo durante o tratamento medicamentoso. Apesar de essa ser uma orientação 

geral quando do uso da maioria dos medicamentos (MPA ou não), a gravidade das 

interações entre essa substância psicoativa e os MPA (WELLS, 1986; TANAKA, 
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1999) suscitam maior preocupação dos fabricantes e do médico em alertar os 

indivíduos antes de iniciarem o uso desses medicamentos. 

Sob outra perspectiva, a menor prevalência de consumo de álcool entre 

usuários de MPA em nosso estudo pode estar relacionada à maior prevalência de 

mulheres e de indivíduos em idade mais avançada, os quais exibem menos esse 

hábito (FERREIRA et al., 2011; SILVEIRA et al., 2012). 

Em relação especificamente aos 13,3% usuários de MPA etilistas, poderia 

imaginar-se que alguns deles estivessem em tratamento de dependência de álcool, 

porém a naltrexona, único MPA da REMUME para essa finalidade, não foi 

identificada em nossa amostra. Ressalta-se que devido à similaridade 

farmacodinâmica entre etanol e os benzodiazepínicos, estes também podem ser 

utilizados para alívio dos sintomas de abstinência do álcool, no entanto apenas dois 

usuários de MPA relataram estar tratando dependência de álcool. 

Sendo assim, faz-se necessário que os profissionais da saúde envolvidos no 

cuidado direto desses indivíduos sejam capazes de perceber e prevenir situações de 

risco relacionadas ao consumo de álcool e uso de MPA. 

Quanto ao café, outro estudo também encontrou prevalência maior de 

usuários de MPA que consumiam mais de 500 mL/dia (ALMEIDA; COUTINHO, 

PEPE, 1994), o que pode justificar-se por dois fatores. Por um lado, a cafeína por 

ser um psicoestimulante pode provocar distúrbios do sono, notadamente quando do 

consumo excessivo e/ou em pessoas sensíveis a esse psicoativo (PATON; BEER, 

2001), levando ao uso de hipnóticos e/ou sedativos. Por outro lado, muitos MPA tais 

como antidepressivos tricíclicos e alguns antipsicóticos podem causar sonolência 

(GUIMARÃES, 2012), o que motivaria o consumo de café por parte de seus usuários 

como forma de manterem-se alertas ao longo do dia. 

Destaca-se que a cafeína, substância psicoativa mais popular do mundo 

(O’BRIEN, 2001), está inserida no hábito alimentar de seus apreciadores através 

principalmente do consumo do café. Por ser considerado um alimento, os efeitos 

prejudiciais dessa substância sobre o organismo (i.e., aparecimento de sintomas de 

ansiedade, psicóticos e de insônia) (PATON; BEER, 2001) acabam por ser 

negligenciados. 

Desse modo, nos casos em que a cafeína provoca o desenvolvimento de um 

distúrbio do sono, a terapia deve focar a remoção da causa primária do transtorno, 

não sendo indicado o uso de MPA nessa circunstância (GUIMARÃES, 2012). 
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Considerando juntamente o uso de MPA e a tendência de consumo de café e 

tabagismo, os resultados em um primeiro momento parecem contraditórios, devido à 

forte ligação existente entre consumo de café e tabagismo (LOPEZ-GARCIA et al., 

2008).  

Analisando mais cuidadosamente, no entanto, percebe-se que esse 

comportamento pode ser consequência da farmacodinâmica dessas substâncias. 

Enquanto a cafeína produz efeito estimulante no Sistema Nervoso Central (SNC), a 

nicotina, embora também estimule o SNC, promove certo relaxamento muscular 

(O'BRIEN, 2001). Assim, tabagistas em uso de determinados MPA (ansiolíticos e 

antidepressivos) tenderiam a fumar menos, uma vez que esses medicamentos 

abrandam os sintomas relacionados à ansiedade e ao estresse, e naturalmente, a 

necessidade de fumar. Além disso, alguns MPA são indicados para aliviar os 

sintomas de abstinência de nicotina em indivíduos que desejam abandonar o vício 

(NIDA, 2012). 

 

5.2.2.3 Variáveis clínicas 

 

Os resultados referentes ao conhecimento sobre a farmacoterapia e à adesão 

foram semelhantes para os dois grupos, o que indica que o uso de MPA não 

influencie essas variáveis de maneira particular. Entretanto não foram encontrados 

estudos que tivessem mensurado o conhecimento sobre a farmacoterapia entre 

usuários de MPA e que fornecessem maiores evidências acerca dessa variável e 

sua relação com a adesão ao tratamento medicamentoso. 

Considerando somente a adesão, estudos brasileiros com usuários de anti-

hipertensivos (GIROTTO et al., 2013) e com usuários de antiparkinsonianos 

(MARCHI et al., 2013) encontraram resultados semelhantes aos nossos, enquanto 

que em estudo internacional que avaliou a concentração sérica de medicamentos 

para tratamento de esquizofrenia e transtorno bipolar a taxa adesão foi maior 

(61,6%) (JÓNSDÓTTIR et al., 2010). 

O fato de os usuários de MPA terem apresentado maior conhecimento sobre 

a farmacoterapia e menor adesão pode parecer contraditório, porém alguns 

aspectos devem ser levados em conta na interpretação desses resultados. 

Destaca-se que os escores do MedTake no presente estudo podem ter sido 

subestimados para os não usuários, devido ao fato de que a prescrição é o elemento 
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de comparação para pontuação das respostas, revelando uma limitação desse 

instrumento frente às incoerências comumente presentes nas prescrições (LYRA 

JÚNIOR et al., 2004). 

Em relação a isso, um fato que ocorreu durante a coleta de dados do 

presente estudo merece ser destacado: muitos indivíduos, ao serem orientados 

sobre as discrepâncias encontradas entre as respostas dadas por eles no MedTake 

e o conteúdo da prescrição, afirmaram que a prescrição estava incorreta, explicando 

que o médico havia mudado a dose e/ou posologia de determinado medicamento, 

porém sem atualizar a prescrição, o que significa que os escores de conhecimento 

sobre a farmacoterapia para esses indivíduos foram considerados inadequados. Em 

se tratando dos MPA, esse hábito talvez seja menos comum, devido ao maior rigor 

na prescrição e dispensação de medicamentos controlados. 

Mais do que interferir na estimativa desse parâmetro, as consequências 

dessa prática contribuem para o uso irracional de medicamentos, podendo resultar 

em sérios prejuízos à saúde do indivíduo (LYRA JUNIOR et al., 2004). 

A adesão de alguns usuários de MPA à farmacoterapia também pode ter sido 

subestimada, uma vez que algumas vezes na prática clínica prescrevem-se alguns 

MPA como de uso contínuo, porém com a orientação ao paciente de que utilize de 

forma intermitente (e.g. benzodiazepínicos no tratamento de insônia) (GUIMARÃES, 

2012). Visto que essas nuances não puderam ser avaliadas no estudo, esse 

indivíduo provavelmente foi considerado não aderente pela escala de Morisky-Green 

modificada. 

De qualquer modo, esses achados revelam a demanda que se apresenta aos 

profissionais da saúde envolvidos no cuidado da população usuária de 

medicamentos (MPA ou não), especialmente o farmacêutico. Este é o último 

profissional a estabelecer contato com o indivíduo antes do consumo do 

medicamento, portanto é o maior responsável por garantir o uso racional dos 

medicamentos nessa etapa do ciclo da assistência farmacêutica. 

No entanto, estudo anterior realizado em farmácias municipais de Ribeirão 

Preto-SP mostrou que o tempo médio gasto para dispensação foi muito inferior que 

o necessário para que as mínimas orientações fossem ofertadas ao indivíduo 

(SANTOS; NITRINI, 2004). Outro levantamento mais recente, realizado com 

farmacêuticos de drogarias de quatro cidades, incluindo Ribeirão Preto-SP, 

evidenciou que 78,6% desses profissionais não estavam preparados para realizar a 
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dispensação de medicamentos (REIS, 2013), mostrando que a redução dos 

estabelecimentos farmacêuticos a meros centros de distribuição não é privilégio do 

setor público. 

Esse cenário representa impacto negativo considerável sobre os indicadores 

clínicos conhecimento e adesão e portanto sobre os resultados em saúde, sendo 

imprescindível aos gestores priorizar ações de qualificação dos profissionais e 

serviços prestados na assistência farmacêutica (RIBEIRÃO PRETO, 2013b), a fim 

de caminhar de fato em direção ao uso racional dos medicamentos. 

Quanto à QdV dos usuários de MPA, os dados encontrados na literatura 

acerca desse parâmetro clínico restringem-se a comparações entre classes 

específicas, notadamente antipsicóticos (ARAÚJO et al., 2014). Considerando o 

perfil de reações adversas desses medicamentos e a gravidade dos transtornos por 

eles tratados, não seria prudente usá-los como referência para discussão dos 

achados do presente estudo. Dessa forma, os resultados foram discutidos em 

função de dados obtidos da aplicação desse instrumento a uma população 

referência, composta por uma amostra extraída de 15 países diferentes (EUROQOL 

GROUP, 2004). 

Tomando-se a Figura 4.9, observa-se que em termos qualitativos o perfil dos 

não usuários aproximou-se mais do perfil da população referência (menor proporção 

de problemas no domínio "cuidados pessoais" e maior no domínio "dor/mal estar"), 

diferente dos usuários de MPA, cuja proporção de problemas relatados no domínio 

"ansiedade/depressão" superou a do domínio "dor/mal estar" (EUROQOL GROUP, 

2004). 

Quanto ao índice EQ-5D, o valor médio para usuários de MPA foi menor que 

o encontrado em estudo realizado no Reino Unido para indivíduos com diabetes tipo 

2 (0,77; DP 0,27) (CLARK; GRAY, HOLMAN, 2002), que por sua vez foi semelhante 

ao valor médio para não usuários no presente estudo. Novamente deve-se ter 

cuidado ao comparar esses dados, que podem ser enviesados pelas diferenças 

socioeconômicas entre as populações avaliadas. 

É sabido que a presença de um problema de saúde afeta diretamente a QdV 

(MARTINS; FRANÇA, KIMURA, 1996). No presente estudo, porém, a comparação 

dessa variável se deu entre indivíduos extraídos de uma população mais 

homogênea, em que à exceção de mulheres usuárias de anticoncepcionais, a 

grande maioria utiliza medicamentos para tratar um problema de saúde. Ainda 
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assim, a QdV foi consideravelmente menor para usuários de MPA. Dado que a 

proporção de adesão ao tratamento foi similar nos dois grupos, presume-se que 

esse resultado deva-se a um maior impacto da carga de doença associada aos TM 

(BALDWIN et al., 2014) e/ou do perfil de reações adversas de alguns MPA 

(GUIMARÃES; MOREIRA, ZUARDI, 2012). Esses achados são reforçados também 

pelos resultados da Figura 4.8, em que a proporção de usuários de MPA aumentou 

com a gravidade dos problemas relatados. 

Adicionalmente, o predomínio de usuários de MPA em todos os domínios do 

EQ-5D, notadamente no domínio "ansiedade/depressão", pode revelar inefetividade 

do tratamento medicamentoso ou estar relacionado ao tempo de uso do(s) MPA. 

A análise das respostas do último domínio do EQ-5D em função do tempo de 

uso de antidepressivos e/ou benzodiazepínicos mostraram melhores resultados para 

tempos de uso entre quatro e 12 meses (Figura 4.10). Os resultados desfavoráveis 

abaixo desse período podem refletir, no caso dos antidepressivos, a exacerbação 

dos sintomas nas primeiras semanas de tratamento, sendo necessário, em alguns 

casos, até 12 semanas de tratamento para que o máximo efeito terapêutico seja 

alcançado (APA, 2010; CHAIMOWICZ, 2013), motivo pelo qual os protocolos 

recomendam estreitamento do acompanhamento do paciente nesse período inicial 

(APA, 2010). 

O declínio na proporção de indivíduos com "problema grave" nos períodos 

iniciais (0 meses = 53,7% vs. 1 a 3 meses = 40,5%) pode ter contribuído para o 

aumento da proporção de indivíduos com "alguns problemas", ou seja, uma parcela 

dos indivíduos com "problemas graves" antes do início do tratamento com MPA 

migrou para o grupo "alguns problemas" após inicio do tratamento (1 a 3 meses), 

demonstrando melhora dos sintomas. 

A maior proporção de sintomas ansiosos/depressivos acima de 12 meses de 

uso de MPA pode revelar que períodos maiores não seriam adequados para uso 

desses MPA. No entanto, em relação à depressão, boa parcela dos episódios é 

recorrente, podendo evoluir para a cronicidade, sendo necessário manter a terapia 

medicamentosa com antidepressivos por longos períodos (MARQUES et al., 2013). 

Assim, supondo que não houve influência da idade nessa análise (Figura 4.11), os 

resultados desfavoráveis no domínio "ansiedade/depressão" para períodos de 

tratamento acima de 12 meses podem referir-se também à queda nas taxas de 

adesão em terapias de longo prazo (WHO, 2003a). 
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Em ambas as possibilidades, esses resultados mostram que parece não 

haver um planejamento bem definido por trás da indicação desses MPA. O 

acompanhamento e avaliação contínuos desses indivíduos pelos serviços de saúde 

devem ser priorizados, a fim de manter em uso crônico de antidepressivos somente 

aqueles que efetivamente se beneficiarão da terapia medicamentosa contínua 

(FOURNIER et al., 2010). Nesses casos, o farmacêutico emerge como um dos 

profissionais fundamentais que devem, junto aos usuários, cooperar para a 

otimização da adesão ao tratamento com MPA. 

Quanto ao tempo de uso especificamente de benzodiazepínicos, o cenário 

exposto no presente estudo é preocupante e será discutido mais adiante em 

profundidade. Adianta-se aqui apenas que sua efetividade no tratamento de 

transtornos de ansiedade e distúrbios do sono é comprovada somente em curto 

prazo, não devendo exceder três ou quatro semanas, a partir de quando as doses 

devem ser diminuídas até descontinuação completa, com o intuito de prevenir o 

desenvolvimento de dependência (BALDWIN et al., 2013; GRAEFF, GUIMARÃES, 

2012). 

 

5.2.3 Fatores associados ao uso de MPA 

 

Estudo realizado com adultos da população geral do município de São Paulo 

também encontrou maiores chances de uso de MPA entre mulheres e com o avanço 

da idade (BLAY et al., 2014a), assim como evidenciado em outros estudos 

brasileiros (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 1994; RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 

2006; QUINTANA et al., 2013) e internacionais (ALONSO et al., 2004; CHIEN et al., 

2011). 

O valor ajustado de OR para uso de MPA entre mulheres foi muito 

semelhante a outros estudos de base populacional (OR = 2,12 / IC 95% 1,17; 3,85) 

(ALMEIDA; COUTINHO, PEPE, 1994), (OR = 2,1 / IC 95% 1,9; 2,4) (ALONSO et al., 

2004), o que pode indicar que não existam diferenças significativas entre usuários 

dos demais medicamentos e a população geral quanto ao gênero. Em relação aos 

outros estudos, nosso valor de OR foi maior do que o estimado recentemente para o 

município do Rio de Janeiro (OR = 1,82 / IC 95% 1,05; 3,17) (QUINTANA et al., 

2013) e Taiwan (OR = 1,62 / IC 95% 1,58; 1,67) (CHIEN et al, 2004).  
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Quanto à idade, embora o fato de termos fixado a categoria referência (18 a 

24 anos) como expostos para cálculo dos valores de OR dificulte a comparação 

direta com os OR dos demais estudos, nos permite inferir sobre as faixas etárias 

mais vulneráveis. As faixas etárias mais avançadas em outros estudos também 

apresentaram maior chance de uso de MPA, assim como no nosso (ALMEIDA, 

COUTINHO, PEPE, 1994; CHIEN et al., 2004), porém com ampla flutuação entre os 

valores encontrados. 

Embora a força dessas associações tenha sofrido variações dependendo das 

características do delineamento metodológico de cada estudo e de particularidades 

regionais, esses achados indicam que essas duas variáveis afetam o uso de MPA 

independente do contexto em que estão inseridas. 

Blay et al. (2014a) encontraram menor chance de uso de MPA entre os 

casados/unidos. Adicionalmente, outros estudos encontraram maiores chances de 

uso de MPA para indivíduos separados e/ou viúvos (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 

1994; QUINTANA et al., 2013).  

Em nosso estudo, a ausência de associação entre situação conjugal e uso de 

MPA pode revelar particularidades sociodemográficas na população usuária de 

medicamentos, especialmente no que se refere à idade (18 a 89 anos; 38,5% 

idosos), dado que nos referidos estudos a proporção de idosos correspondeu a 

menos de um quinto da amostra. 

Quintana et al. (2013) encontraram associação positiva entre o uso de MPA  e 

maior renda. Sabe-se, todavia, que as chances de ocorrência de TM são maiores 

entre indivíduos em situação socioeconômica desfavorável (ANDRADE et al., 2012), 

o que pode revelar iniquidade de acesso ao tratamento com MPA entre as diferentes 

classes econômicas no referido estudo, ou ainda utilização indiscriminada desses 

medicamentos nos serviços privados. Em nosso estudo, a ausência dessa 

associação evidencia que não há disparidade de acesso aos MPA em Ribeirão 

Preto-SP e em outras localidades (ALMEIDA; COUTINHO, PEPE, 1194), mas pode 

também ser reflexo do perfil econômico da população atendida pelas farmácias 

públicas municipais em Ribeirão Preto-SP. 

Assim como em nosso estudo, não foi encontrada na literatura associação 

entre uso de MPA e escolaridade (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 1994; BLAY et al., 

2014a; QUINTANA et al., 2013) e entre uso de MPA e situação profissional (BLAY et 

al., 2014a). 
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As variáveis clínicas não foram fatores associados ao uso de MPA no 

presente estudo, o que pode evidenciar homogeneidade entre os grupos da coorte 

avaliada, ou seja, quando ajustados por idade e gênero, esses parâmetros parecem 

não divergir entre usuários de MPA e usuários dos demais medicamentos. 

Entretanto, não foi encontrado nenhum outro EUM com MPA que tivesse 

avaliado essas variáveis, o que enfatiza a necessidade de que novas evidências 

sejam geradas a fim de consolidar nossos achados. 

 

5.3 Seção B 
 

5.3.1 Descrição dos MPA prescritos 

 

Estudo brasileiro realizado no âmbito da ESF encontrou média de MPA por 

usuário igual a 1,66 (DP = 0,90) (ROCHA; WERLANG, 2013), valor semelhante ao 

encontrado neste trabalho. A elevada proporção de MPA padronizados sugere 

adesão dos prescritores à REMUME, similar ao encontrado em estudo anterior 

realizado em dez UBS de Ribeirão Preto-SP (SANTOS; NITRINI, 2004). 

Vale ressaltar que alguns princípios ativos contidos na REMUME (naltrexona, 

periciazina, pipotiazina e tioridazina), segundo informado pela Divisão de Farmácia e 

Apoio Diagnóstico do município, são MPA prescritos habitualmente em ambulatórios 

de especialidades (informação verbal)2, motivo pelo qual não foram observados em 

nossa amostra. 

Os antidepressivos também foram os MPA mais prescritos em outros dois 

estudos brasileiros recentes (LIMA et al., 2008; QUINTANA et al., 2013; ROCHA, 

WERLANG, 2013), diferindo de levantamentos passados nos quais predominaram 

os benzodiazepínicos (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 1994; RODRIGUES, 

FACCHINI, LIMA, 2006). Essa mudança nos padrões de prescrição de MPA 

demonstra a popularização dos antidepressivos no país nos últimos 10 anos como 

medicamentos de primeira escolha em diversos transtornos mentais, em substituição 

aos benzodiazepínicos (BALDWIN et al., 2014). 

Aspectos como o aumento nos diagnósticos de transtornos depressivos 

(MARCUS et al., 2012), maior número de condições tratáveis com esses 

medicamentos (BALDWIN et al., 2014) e a ampliação do acesso devido ao 

                                                           
2
 Informações recebidas via contato telefônico com a Divisão de Farmácia e Apoio Diagnóstico em 13/08/2014 
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crescente desenvolvimento dos genéricos e maior financiamento da Assistência 

Farmacêutica no país nos últimos dez anos contribuíram sobremaneira com esses 

achados. 

Com relação ao antiepilético clonazepam, a proporção deste MPA em nosso 

estudo correspondeu a mais que o dobro do encontrado em Porto Alegre-RS por 

Rocha e Werlang (2013). Deve-se enfatizar porém que o referido estudo considerou 

MPA prescritos em uma Unidade de Saúde da Família, o que pode revelar 

existência de peculiaridades regionais ou ainda que esse medicamento seja menos 

indicado no contexto da atenção básica. Estudo de 1988 com a população geral da 

Ilha do Governador-RJ não identificou nenhuma prescrição do referido MPA 

(ALMEIDA; COUTINHO, PEPE, 1994), o que indica que à época do estudo, há mais 

de 20 anos, este medicamento não era comumente prescrito, pelo menos 

ambulatorialmente. 

Os demais estudos que avaliaram todos os MPA não discriminaram a 

contribuição de cada medicamento em relação ao total, o que impossibilitou outras 

comparações relativas ao clonazepam (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 1994; 

QUINTANA et al., 2013; RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 2006). O padrão de 

prescrição deste benzodiazepínico de longa ação no presente estudo leva a crer que 

seu emprego como antiepilético foi praticamente inexistente, o que será discutido 

mais detalhadamente em seção específica. 

Os antiepiléticos e ansiolíticos foram o segundo e terceiro grupo, 

respectivamente, mais prescrito no estudo de Rocha e Werlang (2013), assim como 

encontrado por nós. Outros estudos não encontraram resultados semelhantes 

provavelmente por diferenças no critério de classificação adotado (CHIEN et al., 

2011; QUINTANA et al., 2013), uma vez que alguns antiepiléticos são comumente 

empregados como estabilizadores de humor (e.g. carbamazepina e ácido valpróico). 

Em estudo de Quintana et al. (2013), o segundo lugar foi ocupado pelos 

anorexígenos, classe que não foi identificada por nós devido à proscrição dessas 

substâncias no Brasil antes do início da nossa coleta de dados, o que não mudaria 

significativamente se ainda estivessem no mercado, visto que os psicoestimulantes 

não eram contemplados pelas REMUME anteriores de Ribeirão  

Preto-SP. 

Os princípios ativos mais prevalentes entre os antiepiléticos (exceto 

clonazepam) e ansiolíticos no presente estudo coincidiram com o encontrado em 
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outros levantamentos (ALMEIDA, PEPE, COUTINHO, 1994; ROCHA, WERLANG, 

2013), o que também foi observado para os antipsicóticos mais prevalentes 

(ROCHA; WERLANG, 2013). 

Todos esses achados indicam o fortalecimento das listas de medicamentos 

essenciais, dada a similaridade no perfil de prescrição dos MPA em diferentes 

tempos e espaços do território brasileiro, e mais ainda, em diferentes contextos 

(população geral, ESF ou população usuária de medicamentos do SUS), o que 

reforça que nossa amostra pode ter sido representativa do uso de MPA em todo o 

município. 

No entanto, considerando a ampla gama de indicações terapêuticas dos MPA, 

nada pode ser afirmado consistentemente quanto ao emprego clínico dessas 

substâncias, já que o diagnóstico referente ao uso de cada uma delas não foi 

avaliado neste ou nos estudos citados. No presente estudo, baseado nas respostas 

dos usuários no item "indicação" do instrumento MedTake, foi possível apenas obter 

indícios da finalidade do tratamento com MPA. 

 

5.3.2 Perfil dos usuários dos MPA mais prevalentes 

 

5.3.2.1 Antidepressivos 

 

A maior prevalência de ADP de segunda geração também foi encontrada em 

estudo anterior realizado no Distrito Oeste de Ribeirão Preto-SP (QUEIROZ-NETTO; 

FREITAS, PEREIRA, 2012), assim como em outras localidades do Brasil e do 

mundo (JAKIMAVICIUS et al., 2007; QUINTANA et al., 2013; ROCHA, WERLANG, 

2013). 

No presente estudo, porém, o ADP mais prevalente foi o inibidor seletivo de 

recaptação de serotonina (ISRS) sertralina, enquanto que nos outros estudos foi a 

fluoxetina, seguida da amitriptilina (QUEIROZ-NETTO, FREITAS, PEREIRA, 2012; 

ROCHA, WERLANG, 2013). No caso do estudo de Queiroz-Netto, Freitas e Pereira 

(2012), realizado em 2004 em Ribeirão Preto-SP, isso justifica-se pelo fato da 

sertralina só ter sido introduzida na REMUME em 2009 (informação verbal)3. 

                                                           
3
 Informações recebidas via contato telefônico com a Divisão de Farmácia e Apoio Diagnóstico em 01/09/2014. 
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O perfil sociodemográfico em função do ADP utilizado indica que pode haver 

relação entre o gênero masculino e a prescrição de amitriptilina, fato corroborado por 

Hurtado et al. (2010) que encontrou maior chance de uso de tricíclicos entre 

homens. Esse achado pode revelar uma menor tolerabilidade dos homens aos ISRS 

(classe de primeira escolha no tratamento de diversos TM), dado que a disfunção 

sexual é um efeito comum desses ADP (30 a 40%) (GRAEFF; GUIMARÃES, 2012). 

Ou pode sugerir ainda que os homens em uso de amitriptilina correspondam a casos 

mais graves refratários aos ISRS (FOURNIER et al., 2010).  

Poderia-se presumir ainda que indicações terapêuticas específicas dos 

tricíclicos estivessem contribuindo para a diferença entre os gêneros, como por 

exemplo o tratamento de dor neuropática, o que é pouco provável visto que essa 

condição crônica é mais prevalente entre as mulheres (TORRANCE; SMITH, 

BENNETT, 2006).  

A proporção de idosos em uso de amitriptilina e fluoxetina merece atenção, 

uma vez que ambos são considerados inapropriados para idosos (BALDWIN et al., 

2002; FICK et al., 2003), o primeiro devido ao baixo índice terapêutico e perfil de 

reações adversas típico dos tricíclicos (hipotensão postural, sedação, efeitos 

anticolinérgicos e alterações cardíacas) e o segundo por dois motivos: (i) meia-vida 

longa e consequente prolongamento dos efeitos adversos e (ii) por ser um inibidor 

enzimático, podendo aumentar os riscos de interações medicamentosas em uma 

população especial que já é caracterizada por maiores taxas de polifarmácia e 

parâmetros farmacocinéticos alterados (CHAIMOWICZ, 2013). 

Sendo assim, é preferível que o tratamento seja iniciado com o outro ISRS 

disponível na REMUME (sertralina), porém ressalta-se que é recomendado avaliar 

os níveis de sódio um mês após o inicio do tratamento, especialmente em idosos 

que já estejam em uso de medicamentos que possam causar hiponatremia, tais 

como diuréticos (BALDWIN et al., 2002). Em casos de necessidade de uso de ADP 

tricíclico, recomenda-se a nortriptilina, porém com restrições (avaliação inicial via 

eletrocardiograma) e mediante monitoramento de possíveis distúrbios de condução 

(CCSMH, 2006). 

O melhor perfil socioeconômico e relacionado à saúde apresentado pelos 

usuários de sertralina, aliado ao fato de que esse ISRS foi menos prevalente em 

outros estudos que incluíram apenas prescrições do setor público (QUEIROZ-

NETTO, FREITAS, PEREIRA, 2012; ROCHA, WERLANG, 2013) pode indicar que a 
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maior parte das prescrições de sertralina em nosso estudo tenha se originado no 

setor privado. 

Quanto às variáveis clínicas, as incoerências encontradas entre os resultados 

do conhecimento sobre a farmacoterapia e a adesão para usuários e não usuários 

de MPA repetiram-se aqui, de forma mais pronunciada, o que pode evidenciar, além 

das limitações dos instrumentos, além da já discutida possibilidade de não adesão 

intencional entre os que conheciam mais sobre a farmacoterapia e eram menos 

aderentes. 

Em relação especificamente à amitriptilina, vale lembrar que 35,6% dos 

usuários referiu uso de ADP para tratamento de dor crônica, o que pode ter 

influenciado na maior taxa de adesão (BORDSON et al., 2014). Além disso, supondo 

maior proporção de problemas graves entre usuários de tricíclicos, o receio destes 

em sofrer com a recorrência dos sintomas e/ou crise talvez levem-nos a serem mais 

aderentes, ou seja, o benefício percebido a partir do uso correto do medicamento 

pode ter impacto positivo sobre a adesão (BECKER; MAIMON, 1975). 

Ressalta-se que os usuários de amitriptilina exibiram o menor grau de 

instrução e a menor proporção de conhecimento satisfatório sobre a farmacoterapia. 

Esses achados revelam que a comunicação entre os profissionais e pacientes pode 

estar sendo prejudicada por falta de adequação da linguagem utilizada. É imperativo 

que os diferentes profissionais que prestam cuidado à população estejam 

preparados para lidar com pessoas de diferentes níveis intelectuais, 

conscientizando-se da relevância do uso da linguagem cotidiana sempre que 

possível, a fim de tornar efetivo o processo de comunicação com seu público. 

No entanto, a adesão não parece ter influenciado os resultados de QdV, visto 

que a maior adesão entre usuários de amitriptilina não se relacionou a maior 

proporção de resultados satisfatórios de QdV, o pode ser reflexo da pior condição 

socioeconômica desse grupo. Situação oposta foi observada entre usuários de 

fluoxetina, talvez devido à menor proporção de idosos e a menor QdV nesse grupo. 

Quanto às doses prescritas, é importante destacar que a DDD (dose diária 

definida) refere-se à dose média de manutenção diária para adultos considerando 

sua indicação terapêutica principal, ou seja, não necessariamente reflete doses 

recomendadas e prescritas, as quais devem ser definidas de acordo com 

características individuais (WHO, 2012). 
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Tomando-se a fluoxetina, por exemplo, observa-se que embora quase um 

terço dos usuários esteja recebendo doses acima da DDD, nenhuma prescrição 

excedeu a dose máxima recomendada para tratamento com esse ISRS em adultos 

(80mg), o que também ocorreu para a sertralina. Estudo realizado em centro 

terciário de Singapura também encontrou DDP (dose diária prescrita) discretamente 

maior que a DDD para fluoxetina e sertralina (XIE; TAN, LI, 2005). Encontramos 

ainda prescrições de fluoxetina abaixo da dose inicial recomendada (20 mg), o que 

pode refletir tanto a prática da titulação da dose inicial, como uso o deste 

medicamento em idosos, para os quais a dose diária recomendada é de 10mg, não 

devendo exceder 20mg (CCSMH, 2006). 

Em relação à amitriptilina, a dose recomendada varia muito em função da 

indicação terapêutica. O predomínio de doses prescritas abaixo da DDD pode 

revelar períodos iniciais de tratamento da depressão (o que é reforçado pelas 

maiores taxas de novos usuários desses medicamentos), assim como emprego de 

menores doses em idosos ou ainda indicações off label (profilaxia de enxaqueca por 

exemplo). 

Uma vez que os tricíclicos não são a classe de primeira escolha no 

tratamento de depressão e transtornos de ansiedade (GRAEFF; GUIMARÃES, 

2012), a maior proporção de novos usuários de amitriptilina pode estar relacionada a 

indicações terapêuticas diferentes destas ou ainda refletir inefetividade de 

tratamento com ISRS e consequente substituição por amitriptilina ou associação 

deste a outros MPA. 

Os protocolos indicam que, para a depressão, o tempo mínimo de tratamento 

com ADP deve ser de seis a nove meses, porém nos casos recorrentes é indicado 

que se continue a terapia medicamentosa por maiores períodos (12 meses ou mais) 

(APA, 2010). Já para alguns transtornos de ansiedade pode ser necessário o uso 

desses medicamentos por até 18 meses (BALDWIN, 2014). 

Considerando os três ADP juntamente, mais da metade de todos os usuários 

encontravam-se em uso destes medicamentos por mais de 12 meses, valor muito 

superior às estimativas de prevalência de depressão crônica (20%) (GILMER et al., 

2005). Deve-se considerar no entanto que o diagnóstico que levou à indicação do 

tratamento com esses ADP não foi avaliado no presente estudo, tampouco as 

comorbidades neuropsiquiátricas nas quais esses ADP poderiam estar atuando 

como adjuvantes.  
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Vale destacar ainda que o viés de memória inerente a essa variável (tempo 

de uso) talvez seja minimizado em se tratando do uso de MPA, pois o início do 

tratamento com esses medicamentos relaciona-se em grande parte a episódios que 

caracterizam-se por sofrimento psíquico, ou seja, em momentos marcantes da vida 

do indivíduo (e.g. perda de um ente querido, demissão de um emprego, diagnóstico 

de um problema grave de saúde, crise de pânico), o que facilita a lembrança da 

época aproximada da introdução do(s) tratamento com MPA. 

Ainda assim, é possível que boa parcela desses usuários esteja sendo tratada 

cronicamente de forma equivocada. Diante disso, é imprescindível que além do 

diagnóstico criterioso, o tempo de tratamento siga um plano bem estabelecido pelo 

médico, a fim de garantir a efetividade desses medicamentos (APA, 2010). 

No âmbito do SUS, a organização ainda hierárquica e fragmentada dos 

diversos níveis de atenção à saúde dificulta o acompanhamento integral do indivíduo 

e consequentemente a correta avaliação da necessidade de determinada 

farmacoterapia. Nessa perspectiva, é necessário priorizar ações que visem o 

fortalecimento da saúde mental e da assistência farmacêutica no contexto da 

atenção básica (ESF) e sua integração com os níveis secundário e terciário. 

 

5.3.2.2 Benzodiazepínicos 

 

A proporção de uso de BDZ entre todos os MPA variou de 26,1% a 85,2% nos 

estudos encontrados (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 1994; ROCHA, WERLANG, 

2013; RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 2006), o que talvez esteja relacionado à 

época em que cada um deles foi realizado, conforme já discutido anteriormente. 

Estudos mais recentes encontraram menores prevalências de BDZ (QUINTANA et 

al., 2013; ROCHA, WERLANG, 2013), enquanto que nos levantamentos mais 

antigos esses foram os MPA mais prescritos (ALMEIDA, COUTINHO, PEPE, 1994; 

ALONSO et al., 2004; RODRIGUES, FACCHINI, LIMA, 2006). 

O diazepam foi o BDZ mais comum em estudo anterior realizado no Distrito 

Oeste de Ribeirão Preto-SP (QUEIROZ-NETTO; FREITAS, PEREIRA, 2012), o que 

também foi evidenciado por Firmino et al.(2012) e Rocha e Werlang (2013), diferente 

do encontrado na presente pesquisa, em que as prescrições de clonazepam 

superaram as de diazepam em 72,5%. 
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Quanto ao gênero, outros estudos também encontraram maior proporção de 

mulheres entre usuários de BDZ (ALONSO et al., 2004; LIMA et al., 2008; 

QUEIROZ-NETTO, FREITAS, PEREIRA, 2012), o que reflete a já documentada 

maior vulnerabilidade do gênero feminino a transtornos de ansiedade e do sono, 

frequentemente tratados com esses medicamentos (BALDWIN et al., 2014). 

O perfil sociodemográfico dos usuários de diazepam pode estar relacionado à 

maior proporção de idosos nesse grupo, os quais geralmente exibem menores graus 

de instrução e renda, além de maior proporção de indivíduos viúvos. Com efeito, o 

predomínio de idosos usuários de diazepam também deve ter influenciado sobre as 

maiores prevalências de polifarmácia e inatividade física, assim como sobre as 

menores proporções de etilistas e tabagistas. 

Considerando os etilistas, vale destacar que além da naltrexona, os BDZ de 

são o tratamento de escolha na abstinência de álcool (BALDWIN et al., 2013), 

todavia em nossa amostra nenhum dos entrevistados relatou estar usando esses 

MPA para essa finalidade, o que reforça a necessidade de que esses indivíduos 

sejam sensibilizados quanto aos perigos do consumo concomitante dessa 

substância com o BDZ, pois este exacerba o efeito depressor do álcool sobre o SNC 

(BALDWIN et al., 2013). 

Em relação à variável acompanhamento com psicólogo, sabe-se que a 

prevalência de transtornos de ansiedade é menor entre indivíduos mais velhos 

(WOLITSKY-TAYLOR et al., 2008). Dessa maneira, a menor proporção de usuários 

de diazepam em seguimento com psicólogo pode refletir o emprego desse BDZ no 

tratamento de distúrbios do sono, os quais acometem mais essa população 

(MELLINGER; BALTER, UHLENHUTH, 1985). É importante ressaltar, no entanto, 

que para algumas variáveis, os tamanhos amostrais encontrados foram muito 

reduzidos, o que pode interferir na consistência dos resultados observados. 

Quanto à idade, Firmino et al. (2012) encontraram 24,1% de idosos entre 

usuários de BDZ, valor muito menor que o do presente estudo. Estudo anterior 

realizado no Distrito Oeste de Ribeirão Preto-SP também encontrou maior proporção 

de uso de BDZ em faixas etárias avançadas, o que evidencia que, seis anos depois, 

o padrão de prescrição desses medicamentos no município se manteve (QUEIROZ-

NETTO; FREITAS, PEREIRA, 2006). O que mudou, entretanto, foi que em nosso 

estudo o clonazepam foi o BDZ mais prevalente, sendo que no levantamento 

anterior foi o diazepam.  
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É importante ressaltar que os BDZ estão entre os medicamentos 

potencialmente inapropriados para idosos, especialmente os de longa ação como é 

o caso do diazepam e do clonazepam (FICK et al., 2003). Devido às alterações 

farmacocinéticas naturais do envelhecimento, os idosos são mais vulneráveis aos 

efeitos cognitivos e psicomotores dos BDZ, motivo pelo qual o risco de quedas e 

fraturas deve ser levado em consideração antes de prescrever esse tipo de MPA 

nessa população (BALDWIN et al., 2013). 

Assim, em caso de real necessidade de indicar um BDZ a um idoso, isto é, 

após falharem as terapias não medicamentosas e/ou medicamentosas de primeira 

escolha, o prescritor deve dar preferência aos BDZ de curta duração (e.g. 

alprazolam, lorazepam, oxazepam), porém em doses baixas (FICK et al., 2003). 

Entretanto, na atual REMUME de Ribeirão Preto-SP (RIBEIRÃO PRETO, 

2012b) constam dois BDZ, ambos de longa duração (clonazepam e diazepam). 

Dessa maneira, diante da expressiva proporção de idosos usuários de BDZ 

encontrada nesse estudo, é importante que os gestores e demais responsáveis pela 

revisão dessa lista de medicamentos essenciais considerem a necessidade de 

incluir um BDZ de curta duração, por exemplo o oxazepam, que além de ser mais 

conveniente ao uso em idosos, pode ser utilizado no também no tratamento de 

dependência de álcool em pacientes com maior risco de desenvolver abuso (MAYO-

SMITH et al., 2004). 

Com relação às variáveis clínicas, o fato de a maior proporção de indivíduos 

que conheciam a farmacoterapia terem sido usuários de clonazepam pode ser 

consequência da menor proporção de idosos e maior grau de instrução. Mais uma 

vez, ressalta-se a importância de se estabelecer uma comunicação efetiva com 

esses indivíduos, lembrando que quanto maior a proximidade entre a linguagem do 

profissional e a do paciente, maiores as chances de assimilação por parte deste. 

Como já discutido anteriormente, as taxas de adesão podem ter sido 

subestimadas, especialmente para usuários de BDZ, pois em algumas 

circunstâncias esses medicamentos devem ser usados de forma intermitente 

(BALDWIN et al., 2013), e embora muitas vezes o prescritor oriente verbalmente 

sobre o esquema terapêutico, elabora a receita médica como de uso contínuo. 

Dada a semelhança entre as taxas de adesão nos dois grupos, a melhor QdV 

entre usuários de clonazepam pode estar associada a melhores condições 
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socioeconômicas nesse grupo, além da menor proporção de idosos e maior 

proporção de praticantes de atividade física. 

Considerando as doses, nenhuma prescrição de clonazepam excedeu a DDD, 

o que justifica-se pelo emprego desse BDZ em situações diferentes da sua indicação 

principal (antiepilético), nas quais as DDP costumam ser muito inferiores, como é o 

caso do seu uso em transtornos do pânico (BATELAAN; VAN BALKOM, STEIN, 

2012). 

Segundo as respostas dos usuários de clonazepam e diazepam no item 

"indicação" do instrumento MedTake, a maioria estava tratando distúrbios do sono 

com esses BDZ. Para essa finalidade, a adoção de medidas não farmacológicas 

(e.g. técnicas de higienização do sono) deve ser a primeira estratégia utilizada. Em 

casos agudos mais sérios, os BDZ (preferencialmente os de curta duração) devem 

ser utilizados na menor dose possível, de forma intermitente, pelo menor período de 

tempo possível, no máximo quatro semanas (BALDWIN et al., 2013; DOPP, 

PHILLIPS, 2008; GUIMARÃES, 2012). Enfatiza-se ainda que a insônia transitória é a 

única situação em que a indicação de hipnóticos é bem comprovada, apesar de 

alguns pacientes com insônia crônica responderem a esses medicamentos em longo 

prazo (GUIMARÃES, 2012). 

Diferentemente do encontrado por Firmino et al. (2012), os resultados do 

nosso estudo mostraram que aproximadamente três em quatro usuários de BDZ o 

fazem há mais de 12 meses (e aproximadamente um em dois, há mais de 24 

meses), de onde conclui-se que grande parte desses usuários já desenvolveu 

dependência. Adicionalmente, a tolerância aos efeitos hipnóticos dos BDZ aparece 

após as primeiras semanas de uso contínuo (BALDWIN, 2013), ou seja, os 

indivíduos em uso crônico de BDZ cuja indicação inicial era essa há muito não se 

beneficiam do uso dessas substâncias, mas mantêm-se dependentes talvez devido 

aos efeitos ansiolíticos que parecem não ter sua eficácia reduzida ao longo do 

tempo (RICKELS; RYNN, 2002). 

O tratamento da dependência de BDZ em uso crônico acima de 12 meses é 

complexo. Deve incluir um planejamento lento de desmame, que dure de dois a 

quatro meses e seja supervisionado de perto, mas ainda assim os sintomas de 

abstinência não são eliminados. Nesse período, o uso adjuvante de outros MPA 

(e.g. imipramina, ácido valpróico ou buspirona), assim como abordagens de apoio 
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psicossocial como a TCC podem reduzir os sintomas durante o desmame 

(RICKELS; RYNN, 2002). 

É de extrema importância que os gestores, prescritores e os demais 

profissionais responsáveis pelo provimento da Assistência Farmacêutica em suas 

diversas etapas dediquem especial atenção ao impacto desses achados. Investir no 

tratamento e recuperação dos dependentes de BDZ deve ser prioridade máxima, 

além do enfoque em estratégias preventivas que modifiquem permanentemente o 

perfil de prescrição desses MPA no futuro, a fim de reduzir a exposição da 

população ao uso irracional dos BDZ. 

 

5.3.3 Considerações Finais 

 

O presente estudo contribuiu para caracterizar o uso de MPA de maneira 

consistente entre usuários de medicamentos atendidos pelas farmácias municipais 

em todo o município. Considera-se ainda que  os resultados aqui encontrados 

devem refletir a realidade de outras localidades com perfil socioeconômico e de 

urbanização semelhantes. 

O fato de termos realizado as entrevistas nas farmácias, no entanto, 

impossibilitou que fossem incluídos indivíduos incapazes de retirar pessoalmente 

seus medicamentos, tais como acamados, institucionalizados e indivíduos com 

dificuldades de locomoção, para os quais os resultados não devem ser 

generalizados. Com efeito, crianças e adolescentes também não fizeram parte do 

presente estudo, portanto os resultados não necessariamente representam essa 

população. 
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• Aproximadamente um em cada três indivíduos entrevistados utilizava pelo 

menos um MPA; 
 

• O perfil sociodemográfico dos usuários de MPA caracterizou-se por 

predomínio de indivíduos do gênero feminino (81,9%), que viviam com companheiro 

(52,6%), não trabalhavam (70,7%), com moradia própria (77,1%), plano de saúde 

privado (69,2%), renda per capita de até um salário mínimo (54,0%), idade média de 

54,5 anos (DP 13,9) e escolaridade média correspondente ao Ensino Fundamental 

incompleto; 
 

• Quanto às características relacionadas à saúde, a maioria dos usuários de 

MPA tinha autonomia para gerenciar o uso dos medicamentos (91,9%), não 

realizava tratamento complementar (93,3%), não acompanhava com psicólogo 

(93,3%), não praticava atividade física regular (78,3%), consumia café diariamente 

(81,0%), não consumia álcool (86,7%), não fumava (81,4%) e não encontrava-se em 

uso de polifarmácia (62,4%); 
 

• A média de conhecimento sobre a farmacoterapia para usuários de MPA foi 

73,9 (DP 24,6), com 57,8% de resultados satisfatórios; 
 

• A média de adesão à farmacoterapia para usuários de MPA foi 74,7 (DP 

24,4), sendo que 53,0% foram considerados aderentes; 
 

• A maioria dos usuários de MPA não apresentou QdV satisfatória (73,1%), 

sendo que as médias do índice EQ-5D e da QdV autorreferida foram 0,69 (0,19) e 

70,8 (26,2), respectivamente; 
 

• Houve diferença estatisticamente significativa entre usuários de MPA e não 

usuários para as seguintes variáveis: gênero, faixa etária, situação conjugal, 

moradia, situação profissional, cuidador, acompanhamento com psicólogo, atividade 

física regular, consumo de álcool, tabagismo, polifarmácia, conhecimento médio 

sobre a farmacoterapia, adesão média à farmacoterapia, QdV satisfatória, índice 

médio EQ5D e QdV autorreferida média;  
 

• Os fatores que associaram-se positivamente ao uso de MPA foram maior 

idade e gênero feminino (duas mulheres para cada homem); 
 



89 

 

• A média de MPA por usuário foi 1,5 (DP 0,8) e os MPA mais prevalentes 

segundo a classificação ATC foram os antidepressivos (53,5%), clonazepam 

(14,5%), antiepiléticos exceto clonazepam (12,1%) e ansiolíticos (9,5%); 
 

• Os antidepressivos mais prevalentes foram sertralina, fluoxetina e 

amitriptilina. As porcentagens de prescrições acima da DDD foram 40,2%, 30,6% e 

3,4%, respectivamente. As porcentagens de uso há pelo menos 12 meses foram 

54,5%, 64,7% e 55,9%, respectivamente.  

� Comparativamente, os usuários de sertralina destacaram-se por maior 

prevalência de: nove anos de estudo ou mais (46,1%), renda per capita maior 

que dois salários mínimos (20,0%), indivíduos que viviam com companheiro 

(56,9%), necessidade de cuidador (6,9%), realização de tratamento 

complementar (11,8%), acompanhamento com psicólogo (12,7%) e prática 

de atividade física regular (26,5%). Os usuários de fluoxetina destacaram-se 

por maior prevalência de: mulheres (92,9%), dependência do SUS (36,5%), 

moradia própria (80,0%), trabalhadores (37,6%), conhecimento satisfatório 

sobre a farmacoterapia (63,5%) e QdV satisfatória (29,4%). Os usuários de 

amitriptilina destacaram-se por maior prevalência de: idosos (37,3%), 

consumo diário de café (83,1%), consumo de álcool (22,0%), tabagismo 

(25,4%), polifarmácia (42,4%) e adesão à farmacoterapia (58,8%). 
 

• Os benzodiazepínicos mais prevalentes foram clonazepam e diazepam. As 

porcentagens de prescrições acima da DDD foram 0,0% e 8,5%, respectivamente. 

As porcentagens de uso há pelo menos 12 meses foram 77,8% e 74,5%, 

respectivamente. 

� Comparativamente, os usuários de clonazepam destacaram-se por 

maior prevalência de: nove anos de estudo ou mais (42,0%), renda per capita 

maior que dois salários mínimos (14,1%), dependência do SUS (28,8%), 

indivíduos que viviam com companheiro (46,9%), acompanhamento com 

psicólogo (8,6%), prática de atividade física regular (23,5%), consumo de 

álcool (12,3%), tabagismo (27,2%), conhecimento satisfatório sobre a 

farmacoterapia (65,4%) adesão à farmacoterapia (57,5%) e QdV satisfatória 

(27,2%). Os usuários de diazepam destacaram-se por maior prevalência de: 

mulheres (89,4%), idosos (55,3%), moradia própria (80,9%), trabalhadores 
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(27,7%), necessidade de cuidador (10,6%), tratamento complementar (8,5%), 

consumo diário de café (87,2%) e polifarmácia (46,8%). 

 

• Diante dos resultados expostos, o presente estudo evidenciou que entre 

setembro e dezembro de 2012, um em cada três indivíduos atendidos pelas 

farmácias das Unidades de Saúde de Ribeirão Preto-SP era usuário de MPA. Os 

idosos foram os que apresentaram a maior probabilidade de usar esses 

medicamentos, além do gênero feminino, na proporção de duas mulheres para cada 

homem. Os MPA mais prevalentes foram os antidepressivos e os 

benzodiazepínicos, sendo que mais da metade dos usuários destes últimos relatou 

estar em tratamento com esses MPA há mais de dois anos, dos quais a maioria 

eram idosos. 
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APÊNDICE A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Ao Senhor (ou Senhora) que faz uso de medicamento d ispensado pelo Sistema Único de Saúde: 

Este termo é um convite para que o Senhor (ou a Senhora) possa participar voluntariamente da pesquisa: 

“Estudo de Utilização de Psicofármacos no município  de Ribeirão Preto - SP” . Esta pesquisa irá nos auxiliar a 

compreender melhor a utilização dos medicamentos controlados e a conhecer o perfil das pessoas que utilizam estes 

medicamentos. Para isso, gostaríamos de contar com a colaboração do Senhor (ou da Senhora), respondendo algumas 

questões que não tomarão mais do que 10 minutos do seu tempo sobre: 

• situação conjugal, escolaridade, situação profissional, renda, se a casa que mora é própria, alugada ou 

financiada; 

• se necessita de uma pessoa para ajudar a tomar as medicações; 

• se utiliza exclusivamente o Sistema Único de Saúde (SUS) ou se possui algum plano de saúde privado; 

• se faz algum tratamento complementar de saúde; 

• se toma café, fuma cigarro ou faz uso de álcool; 

• um formulário para avaliação do conhecimento sobre o(s) medicamento(s) que utiliza; 

• um formulário para saber como o Senhor (ou a Senhora) toma o seu medicamento; 

• um formulário de qualidade de vida. 

O Senhor (ou a Senhora) terá direitos assegurados pela resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, de 

forma que sua autorização e participação não são obrigatórias. A participação nesta pesquisa não envolve nenhum tipo 

de risco previsível e o Senhor (ou a Senhora) poderá tirar quaisquer dúvidas sobre a pesquisa a qualquer momento. 

Mesmo que o Senhor (ou a Senhora) decida não autorizar a sua participação, não sofrerá nenhum prejuízo em relação 

ao seu atendimento regular ou em relação à dispensação do seu medicamento. 

Garantimos que sua identidade não será divulgada de forma alguma e que as informações obtidas serão 

utilizadas apenas em trabalhos científicos. Por sua autorização, o Senhor (ou a Senhora) não receberá qualquer valor 

em dinheiro, mas terá a garantia de que não terá nenhuma despesa relacionada ao estudo. Caso o Senhor (ou a 

Senhora) autorize a sua participação no estudo, deverá assinar e datar este documento, elaborado em duas vias: uma 

que o Senhor (ou a Senhora) poderá guardar e outra que ficará para os pesquisadores. 

Eu, _________________________________________, após ter recebido as devidas informações e estando ciente 

dos meus direitos, concordo em participar deste estudo. 

Ribeirão Preto, _______ de _____________________ de 20___. 

Assinatura do voluntário: ___________________________________________________________ 

 

Pesquisadores 

responsáveis: 

 

 

_______________________________ 

Farm. Manuela Roque Siani ou Farm. 

Iahel Manon de Lima Ferreira 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo Régis Leira Pereira 

 

Contato:  Departamento de Ciências Farmacêuticas – Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
Av. do Café s/no - Campus Universitário - Monte Alegre - Ribeirão Preto-SP  

Telefone:(16) 3602 0254 – email para contato: manursia@fcfrp.usp.br 
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APÊNDICE B. Instrumento de coleta de dados. 

Código do usuário:  __________    Uso de MPA:  � NÃO   � SIM 
                                    Unidade de reti rada do medicamento: ______________________________ _____ 

 
Dados sociodemográficos e relacionados à saúde  
Gênero: �masculino           �feminino  Idade: 
Situação conjugal: �solteiro       �casado/unido       �divorciado/separado       �viúvo     
Estudou até qual série?  
Situação profissional: �desempregado    �trabalha    �aposentado    �afastado    �sem ocupação* 
* estudante, "do lar", ex-trabalhador sem aposentadoria, não trabalha por opção. 
no de pessoas que vivem na mesma casa: Renda total: 
Bairro em que vive:  
Condição da moradia: �alugada           �financiada           �própria           �outra: 
Precisa da ajuda de alguém para cuidar dos remédios ou tomá-los: � NÃO   � SIM 
Usuário exclusivo do SUS:   � NÃO      � SIM 
Faz algum tratamento complementar** de saúde?   � NÃO     � SIM 
** homeopatia, fitoterápico, floral ou acupuntura. 
Faz acompanhamento com psicólogo? � NÃO   � SIM 
Pratica atividade física? � NÃO   � SIM.  
Tipo/Frequência/Duração: 

Faz 
uso 
de: 

15) álcool: 
16) café: 

17) cigarro: 

�NÃO �SIM 
�NÃO �SIM 
�NÃO �SIM 

Tipo e quantidade/dia:_______________________________ 
Quantidade/dia: ____________________________________ 
Quantidade/dia: ____________________________________ 

 

MedTake  (adaptado de RAEHL et al., 2002) Uso 
contínuo? 
Se sim, 

tempo de 
uso? 

 
Qual o nome do 
medicamento? 

Qual a dose 
que deve ser 

tomada? 

Quais os horários 
que o Sr(a) toma 

este 
medicamento? 

O Sr(a) sabe 
para que é 

indicado este 
medicamento? 

Com que o Sr(a) 
toma esse 

medicamento? 
Água? Alimento? 

Leite? 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
Outros medicamentos em uso: 
 
 
 
Escala de Morisky -Green modificad a 
1. Você alguma vez, esquece de tomar o seu remédio? � NÃO   � SIM 
2. Você, às vezes, é descuidado quanto ao horário de tomar o seu remédio? � NÃO   � SIM 
3. Quando você se sente bem, alguma vez, você deixa de tomar o seu remédio? � NÃO   � SIM 
4. Quando você se sente mal com o remédio ás vezes deixa de tomá-lo? � NÃO   � SIM 
5. Você foi informado sobre a importância e benefício de usar o medicamento? � NÃO   � SIM 
6. Você se esquece de repor os medicamentos antes que terminem? � NÃO   � SIM 
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EQ-5D - Siste ma Descritivo  
 

Mobilidade  

Não tenho problemas em andar        � 

Tenho alguns problemas em andar       � 

Estou limitado/a a ficar na cama        � 

 

Cuidados Pessoais  

Não tenho problemas com os meus cuidados pessoais     � 

Tenho alguns problemas para me lavar ou me vestir     � 

Sou incapaz de me lavar ou vestir sozinho/a       �    

 

Atividades Habituais (ex. trabalho, estudos, atividades domésticas,  

atividades em família ou de lazer) 

Não tenho problemas em desempenhar as minhas atividades habituais   � 

Tenho alguns problemas em desempenhar as minhas atividades habituais  � 

Sou incapaz de desempenhar as minhas atividades habituais                        � 

 

Dor/Mal Estar   

Não tenho dores ou mal-estar        � 

Tenho dores ou mal-estar moderados       �  

Tenho dores ou mal-estar extremos        � 

 

Ansiedade/Depressão  

Não estou ansioso/a ou deprimido/a       �  

Estou moderadamente ansioso/a ou deprimido/a      � 

Estou extremamente ansioso/a ou deprimido/a      � 
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EQ-5D - Qualidade de Vida autorreferida (adaptado de Euroqol Group, 2011) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zero a cem, que nota o Sr(a). dá para 
o seu estado de saúde hoje? Ou seja, 
como o Sr(a). está se sentindo hoje, em 
relação à sua saúde, de zero a cem? 
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ANEXO A.  Instrumento EQ-5D (versão brasileira) disponibilizado pelo grupo EuroQol. 
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ANEXO B. Autorização do grupo EuroQol para utilização do instrumento EQ-5D. 
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ANEXO C. Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. 
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ANEXO D. Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 
Saúde Escola - Sumarezinho da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo. 
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ANEXO E. Carta de anuência da Secretaria da Saúde do município de Ribeirão Preto – SP em favor 
da realização do projeto. 
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