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RESUMO
MOLINO, C. G. R. C. Estudo da prevalência de competições terapêuticas entre idosos
com multimorbidades do estudo SABE (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento). 2018. 169
f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2018.

O envelhecimento da população implica em aumento da prevalência de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) e uso de polifarmácia (uso de 5 ou mais medicamentos
concomitantemente). Porém, o uso de medicamentos pode ter um efeito negativo em
pacientes com multimorbidade. Entende-se como competição terapêutica (CT) a interação
medicamento-doença em que o tratamento recomendado para certa condição pode alterar
negativamente (competir com) outra condição coexistente. Neste âmbito, o objetivo principal
deste trabalho foi estimar a prevalência de CT e avaliar características associadas à CT em
idosos da comunidade. O presente estudo usou como base o estudo populacional de idosos do
município de São Paulo: Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento, onda 2015. As CTs
foram definidas a partir de guias de prática clínica (GPCs) com alta qualidade, selecionados a
partir de revisão sistemática e avaliação da qualidade. Somente cerca de um quarto dos GPC
apresentaram alta qualidade e foram usados para extração das CTs. A média de idade dos
1.224 idosos do SABE foi 70,8, 56,2% eram mulheres, 84% viviam acompanhados, 27,5%
estudaram 9 anos e mais, quase 50% declararam renda insuficiente para cobrir com as
despesas diárias, metade autoavaliaram a saúde como regular ou ruim, cerca de 40% relataram
polifarmácia. Estatinas, inibidores da enzima de recaptação de angiotensina e inibidores da
bomba de próton foram as classes de medicamentos mais relatadas. Multimorbidade foi
reportada por 61,7% dos idosos. A prevalência de CT foi de 13,2%. Entre idosos com
multimorbidade, a prevalência de CT foi de 21,4%. No modelo final de regressão logística,
CT foi associada com polifarmácia (OR: 4,70; IC 95% 3,00 – 7,36), hospitalização no último
ano (OR: 1,75; IC 95% 1,07 – 2,87), queda no último ano (OR: 1,57; IC 95% 1,04 – 2,36) e
pior autoavaliação de saúde (OR: 1,92; IC 95% 1,23 – 2,99). Profissionais de saúde devem ter
cautela ao selecionar GPC e ao prescrever medicamentos a idosos com multimorbidade.
Palavras-chave: Envelhecimento; Doença crônica; Guia de prática clínica; Efeitos Colaterais
e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos; Polimedicação.

ABSTRACT
MOLINO, C. G. R. C. Therapeutic competition in community-living elderly with
multimorbidity (Health, Well-being and Aging - SABE study). 2018. 169 p. Dissertation
(Doctorate) – School of Pharmaceutical Science, University of São Paulo, São Paulo, 2018.

Aging implies in an increasing prevalence of noncommunicable diseases (NCDs) and
polypharmacy use (use of 5 or more medications concomitantly). However, medications may
have a negative effect on patients with multimorbidity. Therapeutic competition (TC) is
known as a drug-disease interaction in which the treatment recommended for a certain
condition can negatively alter (compete with) another coexisting condition. In this context, the
main objective of this study was to estimate the prevalence of TC and evaluate characteristics
associated with TC in community dwelling older adults. The present study used the
population-based study of older adults living in the city of São Paulo (SABE study, 2015
survey). TCs were identified by using clinical practice guidelines (CPGs) with high quality. A
systematic review and critical appraisal of CPGs were conducted to identify high-quality
CPGs. Only about a quarter of CPGs were of high quality and were used for CT extraction. A
total of 80 CTs were identified from the high-quality CPGs. The mean age of the 1,224 SABE
participants was 70.8, 56.2% were women, 84% did not live alone, 27.5% studied 9 years and
over, almost 50% declared insufficient income to cover daily expenses, half self-assessed
health, such as regular or poor, about 40% reported polypharmacy. Statins, angiotensinreuptake enzyme inhibitors and proton pump inhibitors were the most commonly reported
drug classes. Multimorbidity was reported by 61.7% seniors. The prevalence of TC was
13.2%. Among seniors with multimorbidity, the prevalence of TC was 21.4%. In the final
logistic regression model, TC was associated with polypharmacy (OR: 4.70, 95% CI 3.00 7.36), hospitalization in the last year (OR: 1.75, 95% CI 1.07-2 , 95% CI 1.04 - 2.36) and
worse health self - assessment (OR: 1.92, 95% CI 1.23 - 2.99), a decrease in the last year (OR:
1.57; Health professionals should be careful when selecting CPGs and prescribing
medications to older adults with multimorbidity.
Keywords: Aging. Chronic disease. Practice guideline. Multimorbidity. Drug-Related Side
Effects and Adverse Reactions. Polypharmacy.
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APRESENTAÇÃO
A presente tese trata do tema competição terapêutica (CT) em idosos da
comunidade. Para estimar a prevalência de CT e as características associadas em idosos,
foi utilizado o banco do Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE). As CTs
foram elencadas a partir de guias de prática clínica (GPCs) de alta qualidade. Para tanto,
conduziu-se uma revisão sistemática da literatura e avaliação da qualidade metodológica
e transparência de GPCs para o tratamento farmacológico de doenças crônicas não
transmissíveis (DCNTs), comuns na atenção primária e em indivíduos com
multimorbidade. Assim, a tese está organizada em tópicos de acordo com os artigos
publicados e previstos para submissão. Primeiramente, a tese apresenta o tema geral
(introdução geral), os objetivos e método geral. Em seguida, é apresentado o estudo de
CTs em idosos da comunidade (Estudo SABE). Depois, são apresentados os estudos
que embasaram a identificação de CTs: avaliação da qualidade metodológica e
transparência de GPCs brasileiros e internacionais para manejo de DCNTs. Por último,
é apresentada as considerações gerais da tese.
Os resultados e discussões referentes ao estudo da qualidade de guias
internacionais são apresentados de forma resumida pois, o artigo derivado deste estudo
está aceito para publicação em revista internacional que não permite a divulgação prévia
dos dados.
Ressalta-se que, na prática, o estudo da qualidade de GPCs foi conduzido
anteriormente ao estudo de CTs. No entanto, o estudo de CTs é apresentado
primeiramente por ser o principal tópico da tese.
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1. INTRODUÇÃO GERAL
Os avanços da saúde pública e da medicina aliados ao processo de urbanização
resultaram em alterações importantes na distribuição etária da população, com um
número crescente de idosos portadores de multimorbidades que necessitam mais dos
serviços de saúde, comprometendo parte importante dos recursos financeiros em
saúde.1–3
A multimorbidade é considerada um problema crítico para o cuidado da saúde
mundial, uma vez que afeta aproximadamente três quartos dos idosos e está associada a
polifarmácia, reações adversas a medicamentos, menor qualidade de vida, redução da
capacidade funcional e aumento de mortalidade em idosos.4–7
A multimorbidade está ainda associada à polifarmácia, i.e. uso de 5 ou mais
medicamentos, e ao uso não racional de medicamentos na população idosa, favorecendo
desfechos negativos em saúde importantes como, por exemplo: quedas, redução da
capacidade funcional, hospitalização e até morte.7–14 E, é neste contexto que se insere o
conceito de competição terapêutica (CT). Entende-se como CT quando o tratamento
para uma doença afeta negativamente outra doença coexistente.15–17
No entanto, ainda é limitado o conhecimento disponível sobre CT para embasar
as decisões clínicas do cuidado de idosos com multimorbidades.7,18,19 Poucos trabalhos
sobre CT foram realizados até o momento. Estima-se que um em cada cinco idosos da
comunidade apresentem pelo menos uma CT15 e, que o número de CTs aumentem
significativamente com o aumento no número de doenças.16
O envelhecimento populacional é uma realidade no Brasil o que torna necessário
conhecer a prevalência das CTs entre os idosos brasileiros. À vista disso, é fundamental
entender as características dos idosos que estão associadas à CT, a fim de promover a
segurança no uso de medicamentos e alta qualidade no cuidado em saúde de idosos com
multimorbidade.
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2. OBJETIVO
2.1.

GERAL

Estimar a prevalência de competições terapêuticas para doenças crônicas não
transmissíveis comuns em idosos da comunidade.

2.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar as características associadas às competições terapêuticas em idosos da
comunidade;

•

Identificar e analisar os guias de prática clínica com alta qualidade para manejo
farmacológico de doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária;

•

Identificar competições terapêuticas em guias de prática clínica com alta
qualidade.

20

3. MÉTODO GERAL
Para responder os objetivos desta tese, o estudo foi organizado em duas partes:
identificação de GPCs de alta qualidade (parte 1) e estudo de prevalência das CT em
idosos (parte 2).
Na parte 1, o objetivo foi identificar guias de alta qualidade para embasar a
identificação de CTs. Na parte 2, o objetivo foi analisar o banco do Estudo Saúde, Bemestar e Envelhecimento (SABE) com o objetivo de estimar a prevalência e
características associadas às CTs.
Para identificação e classificação de CT aplicou-se o método proposto por
Lorgunpai et al. (2014),15 uma vez que poucos trabalhos sobre CTs foram publicados e,
até o momento nenhuma metodologia padrão está validada. Assim, as CTs foram
identificadas a partir de GPCs de alta qualidade. Entende-se GPCs como documentos
baseados em revisão sistemática da literatura e, que sintetizam o conhecimento
científico em recomendações práticas para os profissionais de saúde e gestores em
saúde.20
Existem milhares de GPCs disponíveis para acesso, no entanto poucos apresentam
alta qualidade.21–25 Por isso, avaliou-se a qualidade de guias para, então, selecionar CTs
daqueles com alta qualidade. GPCs de alta qualidade são documentos desenvolvidos
sob alto rigor metodológico, baseados em revisão sistemática da literatura, com método
explícito para formulação de recomendações e classificação sistemática da evidência
científica, apresentam a avaliação do risco e benefício das intervenções em saúde, além
de alternativas de tratamento.20,26–28 Então, considera-se que GPCs de alta qualidade
sejam documentos confiáveis e traduzam o conhecimento científico em recomendações
clinicamente relevantes, baseadas em evidência, promovendo o cuidado em saúde com
base no melhor conhecimento científico disponível.20,29
Para a identificação dos GPCs de alta qualidade, foi conduzida uma revisão
sistemática da literatura e avaliação da qualidade metodológica e transparência de
GPCs. Buscaram-se por guias para o tratamento farmacológico das doenças crônicas
não transmissíveis (DCNTs) mais comuns em idosos da comunidade e indivíduos com
multimorbidade. As DCNTs mais comuns foram elencadas a partir de estudos
previamente publicados.7,15,30–38 Então as DCNTs elencadas foram: asma, doença
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), demência, depressão, diabetes, hipertensão,
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doença coronariana, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, hipercolesterolemia, doença
do refluxo gastroesofágico (DRGE), hiperplasia prostática benigna (HPB), osteoartrite e
osteoporose.
Na parte 2 desta tese, que consiste no estudo da prevalência de CT e características
associadas em idosos da comunidade, utilizou-se o banco de dados do Estudo SABE,
onda 2015, e as CTs identificadas dos GPCs de alta qualidade. A parte 2 é apresentada
antes da parte 1 por ser a que responde o principal objetivo da tese.
O desenho do estudo está esquematizado na Figura 1. Os métodos de cada parte da
tese são apresentados detalhadamente em cada item.
Figura 1 – Estrutura da tese para identificar CTs a partir de GPCs com alta qualidade e
estimar a prevalência de CT em idosos da comunidade (Estudo SABE).

DCNTs elencadas a partir de outros estudos

Revisão sistemática e avaliação da
qualidade metodológica e transparência de
GPCs

Parte 1

Identificação e análise dos GPCs com alta
qualidade

Identificação das CTs a partir de GPCs com
alta qualidade

Estudo da prevalência de CTs em idosos da
comunidade (Estudo SABE)

Parte 2
Estudo das característica associadas a CTs
em idosos da comunidade (Estudo SABE)
Fonte: Autor.
CTs: competições terapêuticas. DCNTs: doenças crônicas não transmissíveis. Estudo SABE: Estudo
Saúde, Bem-estar e Envelhecimento. GPCs: guias de prática clínica.
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4. COMPETIÇÕES TERAPÊUTICAS EM IDOSOS DA
COMUNIDADE

Neste item é apresentado os resultados do estudo de prevalência de CTs em idosos da
comunidade. Este estudo tem como base o banco de dados populacional de idosos do
município de São Paulo, Estudo SABE, onda 2015. As CTs foram identificadas a partir dos
guias de prática clínica de alta qualidade (GPCs) identificados na parte 1, que está apresentada
após as conclusões do estudo de CT.
Os achados deste item mostram que cerca de 1 em cada 8 idosos do município de São
Paulo apresentam pelo menos uma CT. Polifarmácia, hospitalização e queda no último ano e,
pior percepção de saúde estão associadas à presença de CT em idosos da comunidade.

4.1.

REFERENCIAL TEÓRICO

4.1.1. ENVELHECIMENTO
O envelhecimento da população tem implicações significativas nas diferentes esferas
da sociedade, afetando seu desenvolvimento e funcionamento e, influenciando o bem-estar
tanto dos idosos quanto da população jovem.39 O crescimento da população idosa é
influenciado por três características: 1) alteração da taxa de fecundidade no passado, 2)
alteração na mortalidade de não idosos (<60 anos) no passado, e 3) alteração na mortalidade
de idosos (≥60 anos).40
No Brasil, a transição demográfica teve início no final da década de 1960 e tem se
intensificado desde então.41 Em 1991, cerca de 4% da população estava entre as faixas etárias
de 60 a 69 anos e, apenas, 3% tinham mais de 70 anos. Em 2010, essas proporções
aumentaram para 6% e 5%, respectivamente.42 De fato, a taxa de envelhecimento aumentou
de 21% em 1991 para 45% em 2012, ou seja, a população de idosos está crescendo mais do
que a de crianças e jovens (Figura 2). No Estado de São Paulo a taxa de envelhecimento
atingiu 64% em 2014.43
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Figura 2 - Índice de envelhecimento da população e proporção de idosos no Brasil, Sudeste e
Estado de São Paulo, segundo DataSUS.44

Fonte: DataSUS.44

Aliada a alta taxa de envelhecimento, tem-se o aumento da prevalência de doenças
crônicas não transmissíveis (DCNTs),31,45 aumentando, também, a demanda por serviços e
cuidados em saúde. Além de requerem monitoramento e cuidados contínuos, as DCNTs estão
constantemente relacionadas às limitações nas atividades de vida diária,45,46 o que constitui
um problema de saúde com grande magnitude, atingindo fortemente os grupos mais pobres e
vulneráveis da população.47,48
A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem enfatizado a importância das DCNTs
por meio de programas e relatórios, cobrando atenção dos governos, principalmente de países
em desenvolvimento, para a relevância do tema. Esses relatórios apontam as DCNTs como
um dos principais desafios para saúde e desenvolvimento do mundo no século XXI, tanto por
causa do sofrimento humano quanto pelos danos socioeconômicos gerados.46–48
Anualmente, as DCNTs matam 38 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que 28
milhões dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda. Segundo os dados da OMS,
as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo (17,5 milhões),
seguidas de cânceres (8,2 milhões), doenças respiratórias (4 milhões) e diabetes (1,5
milhão).46 No Brasil, 67% das mortes também são causadas por DCNTs, sendo as principais
causas de óbitos: doenças cardiovasculares (31%), cânceres (16%), doenças respiratórias (6%)
e diabetes (5%).47
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Estima-se que até 2025 o Brasil terá a sexta maior população de idosos do mundo, 1 o
que torna urgente o controle adequado das DCNTs. Seguindo as recomendações da OMS, em
2011, o Ministério da Saúde do Brasil publicou o "Plano de Ações Estratégicas para o
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022".
Este projeto propõe 25 indicadores de morbidade e mortalidade para avaliar, controlar e
prevenir as DCNTs no Brasil.49,50 Entre os indicadores destaca-se a necessidade de tratamento
de doenças cardiovasculares e disponibilização de medicamentos para o controle das
DCNTs.50 De fato, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde 2013, disponível no DataSUS
2013,44 DCNTs como as cardiovasculares estão entre as doenças mais prevalentes na
população idosa brasileira (Figura 3).

Figura 3 - Prevalência de doenças crônicas não transmissíveis em idosos brasileiros, segundo
DataSUS 2013.44
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4.1.2. IDOSOS E MULTIMORBIDADE
A grande maioria dos idosos apresentam multimorbidade.7,31 A prevalência varia de
acordo com a definição de multimorbidade e a população estudada.7 Em estudo conduzido em
Israel, 65% dos indivíduos com 75 anos e mais autorreferiram multimorbidade.51 Em estudo
populacional na Escócia, 81% dos indivíduos com 85 anos e mais tinham registro médico de 2
ou mais DCNTs.52 Na região Sul do Brasil, um estudo populacional encontrou que 81% dos
indivíduos com 60 e mais autorreferiram 2 ou mais DCNTs e, 64% autorreferiram 3 ou mais
DCNTs.38
As multimorbidades mais frequentes envolvem os mais diversos padrões de
combinações de DCNTs. Tem-se que hipertensão, diabetes, doenças pulmonares,
cardiovasculares, osteoarticulares e mentais são encontradas frequentemente em padrões de
multimorbidade.38,53–55 No sul do Brasil, os 3 pares de multimorbidade mais relatados pelos
idosos foram hipertensão e problema na coluna (24%), hipertensão e doença do coração
(22%) e, hipertensão e comprometimento cognitivo (20%).38
A presença de multimorbidade tem sido associada com aumento da idade, ser do sexo
feminino e baixo nível socioeconômico.31,38,52,56 Além disso, a presença de multimorbidade
pode afetar negativamente a saúde do indivíduo e levar a incapacidade e declínio funcional,
redução na qualidade de vida, aumento dos gastos em saúde, hospitalizações, e morte.31,57,58

4.1.2.1.

Multimorbidade e Comorbidade

Pesquisadores ainda se dividem quanto as diferenças entre comorbidade e
multimorbidade.7,55,59 O termo comorbidade foi usado pela primeira vez na literatura em 1967
por Feinstein, quando foi definido como: “uma associação de doenças decorrentes de outras
doenças”.60 Posteriormente, sendo atualizado para “qualquer entidade adicional distinta que
existe ou pode ocorrer durante o curso clínico de um paciente que tem a doença índice em
estudo”, entende-se doença índice como aquela de interesse ou estudo.37,61 Desde a publicação
deste conceito, o termo comorbidade tem sido usado em diferentes direções, porém sempre
associado aos estados ou situações de saúde.
De acordo com van den Akker et al.,61 multimorbidade refere-se a todas as situações
nas quais várias condições coexistem, mas sem que alguma condição preceda outra, ou seja,
não está relacionado diretamente com a doença índice. Recentemente, o termo
multimorbidade foi definido em Português como “qualquer combinação de uma doença
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crônica com pelo menos uma outra doença (aguda ou crônica), ou comum fator
biopsicossocial (associado ou não), ou comum fator de risco somático (...)”.62 Ainda, esses
autores destacaram que a multimorbidade pode estar associada a modificações em saúde,
levando a um aumento da incapacidade e piora da qualidade de vida.62 No presente estudo,
definimos multimorbidade como a ocorrência simultânea de duas e mais DCNTs por ser a
definição mais usada em trabalhos anteriores.7,31,52,54,55,61,63–72
Apesar da multimorbidade ser uma complexa combinação de causas e efeitos, com
vários fatores relacionados,34,37,73 na prática clínica o termo multimorbidade auxilia na
mudança da perspectiva, antes focada em doenças para uma visão direcionada ao
indivíduo.7,55 Relatos tem demonstrado que as multimorbidades estão associadas a maior risco
de limitações nas atividades de vida diária e pior qualidade de vida.74,75 Sabendo que com o
envelhecimento da população tem-se o aumento da prevalência de multimorbidade, é
fundamental que os serviços de saúde sejam capazes de manejar o idoso com multimorbidade
para promoção do envelhecimento saudável e melhora da qualidade de vida.74,75

4.1.3. IDOSOS E MEDICAMENTOS
Com o envelhecimento da população, o aumento na prevalência de multimorbidade é
acompanhado pelo aumento no uso de diversos medicamentos concomitantemente
(polifarmácia).7,76–78 O aumento na prevalência de polifarmácia em idosos também está
associada a outros fatores além da multimorbidade, como por exemplo: a automedicação para
o manejo de eventos adversos a medicamentos (cascata iatrogênica) e fragmentação do
cuidado em saúde.68,79–81
A prevalência de polifarmácia varia de acordo com a população estudada. Por
exemplo, estudo conduzido na Escócia estimou uma prevalência de 21% em idosos da
comunidade.77 Enquanto que em estudo realizado na Coreia foi relatado uma prevalência de
86% em idosos que visitaram clínicas e hospitais.82 No Brasil, estudos populacionais
reportaram que cerca de um terço dos idosos da comunidade usam polifarmácia, 32% em
Florianópolis (Estudo EpiFloripa) e 36% em São Paulo (Estudo SABE, onda 2006).56,83
O uso racional de medicamentos e manejo da farmacoterapia é uma tarefa difícil em
idosos com multimorbidade, particularmente considerando as alterações fisiológicas próprias
do envelhecimento e a facilidade de ocorrência de interações medicamentosas e efeitos
adversos aos medicamentos na presença de polifarmácia.1,84–86 Com isso, a preocupação do
uso inadequado de medicamentos nesta população tem sido vastamente relatada e discutida na
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literatura. Reflexões, critérios e protocolos, considerando os aspectos característicos desta
população como presença de multimorbidades, adesão a polifarmácia, reações adversas,
farmacocinética, farmacodinâmica, alimentação e fatores ambientais, tem sido elaborados
para guiar os profissionais de saúde no uso seguro de medicamentos nesta população.87–89
Porém, ainda assim, diversos problemas de saúde associados ao uso de medicamentos tem
sido relatados. Maher et al. (2014)13 revisaram a literatura e encontraram, no âmbito
ambulatorial, que os principais motivos relacionados ao uso inadequado de medicamentos em
idosos foram: uso de medicamento com falta de efetividade, ausência de indicação e
duplicidade terapêutica. Estudos prévios, realizados com a população idosa do município de
São Paulo, encontraram que mais de um quarto estava em uso de medicamentos
potencialmente inapropriados e,90 cerca de um quarto dos idosos tomam 2 ou mais
medicamentos com potenciais interações medicamentosas.84
As causas dos problemas de saúde induzidos pelo uso de medicamentos em idosos
podem ser devido a interações medicamentosas, dosagens inadequadas, reações adversas
imprevisíveis, o que gera elevação do custo para o sistema de saúde, falta de adesão ao
tratamento, diminuição do estado funcional e síndromes geriátricas.1,13 Além disso, com o
desenvolvimento constante de terapias novas e considerando as singularidades do
envelhecimento, há necessidade de maior atenção na prevenção dos eventos adversos a
medicamentos e divulgação dos riscos e benefícios das intervenções em saúde, tanto para
profissionais da saúde quanto para população idosa.1

4.1.3.1.

Definição de polifarmácia

Apesar do termo polifarmácia ser amplamente utilizado na literatura, não há consenso
da sua definição.91–93 Muitos pesquisadores usam o termo para se referir ao uso regular de 5
ou mais medicamentos.93 Outros definem polifarmácia como o uso de mais medicamentos do
que o clinicamente indicado ou o uso de medicamentos desnecessários.9,13 Existem, ainda,
outras variações, como a definição de hiperpolifarmácia nos casos de uso de 10 ou mais
medicamentos.94
Destaca-se que em estudo realizado com idosos da comunidade, observou-se que a
definição de polifarmácia como o uso de 5 ou mais medicamentos foi o melhor corte para
estimar os efeitos adversos aos medicamentos para os desfechos fragilidade, incapacidade
funcional, queda e morte.91 Além dos diversos estudos internacionais que usaram a definição
de polifarmácia como o uso de 5 ou mais medicamentos,77,78,95–99 muitos estudos com idosos

28

brasileiros, incluindo o Estudo SABE, também utilizaram esta definição.56,76,80,83,90,100–103
Assim, definimos polifarmácia como o uso de 5 ou mais medicamentos no presente estudo.

4.1.3.2.

Uso racional de medicamentos em idosos

A OMS define que há uso racional de medicamentos quando o paciente recebe o
medicamento certo, no momento certo, nas doses necessárias, pelo período de tempo
adequado, e menor custo possível para o paciente e para a comunidade.104 O uso não racional,
de medicamentos é, portanto, quando uma ou mais das condições listadas não são
atendidas.105 A OMS lembra ainda que o tratamento mais apropriado nem sempre implica em
uso de medicamento,104 como por exemplo a psicoterapia em pacientes com depressão e a
alteração do estilo de vida em pacientes com hipertensão e diabetes.
Infelizmente, apesar da temática ser amplamente discutida pelas instituições de saúde,
o uso não racional de medicamentos é um problema de ordem mundial. Mais que 50% dos
medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos inapropriadamente, além de metade
dos pacientes não fazerem uso correto dos medicamentos.106 Problema que torna-se ainda
maior no contexto dos países em desenvolvimento, especialmente considerando a existência
de uma ampla população idosa sem assistência integral à saúde.107 O uso inapropriado de
medicamentos em idosos chega a números alarmantes, como, por exemplo, no município de
São Paulo com prevalência de 28%,90 cerca de 43% nos Estados Unidos,108 e 52% na
Austria.109
Eventos adversos a medicamentos em idosos, como, por exemplo, quedas e
hospitalização, são problemas frequentemente gerados pelo uso inapropriado de
medicamentos para esta população e,10,110 na maioria das vezes, são evitáveis.111 De fato, em
uma coorte conduzida nos Estados Unidos foi encontrado que eventos adversos graves, que
ameaçam a vida ou fatais, são frequentes e poderiam ter sido evitados no momento da
prescrição, durante o monitoramento do paciente ou na fase de adesão ao tratamento.111
O uso inadequado de medicamentos em idosos pode ser decorrente de fatores diversos
que vão desde a formação incipiente do profissional da saúde sobre o assunto,112,113 falta de
cuidado e visão integral da saúde do idoso,107,114 automedicação,106,115 subnotificação de
eventos adversos e,116,117 frequente exclusão de idosos de ensaios clínicos randomizados
(ECRs).118–121 Além dos profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e farmacêuticos,
não receberem o treinamento necessário sobre uso racional de medicamentos, existe a pressão
da indústria farmacêutica sobre a conduta destes profissionais.122,123
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A ausência de ou insuficiência no cuidado integral do idoso também acarreta em uso
inadequado de medicamento.68,124,125 Comumente, o modelo de assistência médica
fundamentado nas especialidades, a falta de um sistema integrado de saúde e de uma atenção
primária forte e bem estruturada, ausência de um sistema eletrônico compatível entre os
serviços,

escassos recursos financeiros, desfavorecem o cuidado integral do idoso e

promovem o cuidado fragmentado em saúde.114,125,126 De fato, revisão sistemática da literatura
mostrou que médicos generalistas sentem-se isolados e sem recursos adequados para
promover o melhor cuidado em saúde para idosos com multimorbidade.127 Ainda, foi
constatado em estudo de base populacional conduzido no Canadá que, a cada médico
adicional consultado por idosos com demência e da comunidade, houve um aumento de 24%
na chance de prescrição de medicamentos com alta carga de atividade anticolinérgica.124
O fenômeno da medicalização também é outro fator associado ao uso não racional de
medicamentos em idosos e uma das principais forma de cuidado prestado ao idoso.114
Entende-se como medicalização o processo pelo qual alguns aspectos da vida humana passam
a ser considerados como problemas médicos, enquanto antes não eram considerados
patológicos.128 A saúde mental é, provavelmente, uma das condições mais medicalizada,
como é o caso do uso abusivo de fluoxetina em idosos com transtornos depressivos.128,129 A
alta prevalência de medicalização entre idosos é devido, principalmente, ao modelo de
assistência baseado na fragmentação do cuidado e no entendimento do envelhecimento como
um processo unicamente biológico.130 Ressalta-se também que a medicalização sobre
influência direta da mídia e do mercado da saúde.130 Dentro deste contexto, insere-se, ainda,
mais um fator que estimula o uso não racional de medicamentos, a automedicação.131
A OMS define automedicação como, um dos componentes do autocuidado no qual o
próprio indivíduo seleciona e usa medicamentos para tratar doenças e sintomas reconhecidos
pelo próprio indivíduo.132 A prevalência de automedicação entre os idosos é alta e é um dos
fatores de risco para uso inapropriado de medicamentos.115 Em estudo realizado no interior do
estado de São Paulo, foi encontrado uma prevalência de 30% de automedicação em idosos.115
A automedicação pode levar a desfechos negativos importantes para os idosos, como
hospitalização devido a reações adversas.8 Em um estudo multicêntrico foi encontrado que a
automedicação por medicamentos isentos de prescrição foi a principal responsável pela
hospitalização de idosos devido a reações adversas a medicamentos.8 Neste mesmo estudo,
também foi observado eventos adversos devido a interações medicamentosas entre
medicamentos isentos de prescrição e medicamentos prescritos.8 Portanto, apesar de diversos
medicamentos serem de venda livre, isto não pressupõe que sejam isentos de desfechos
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negativos.
A subnotificação de reações adversas a medicamentos também prejudica no
conhecimento sobre o perfil de segurança do uso de medicamentos em idosos. A
subnotificação possui causas variadas, como por exemplo alta carga de trabalho, insegurança,
desconhecimento sobre serviços de farmacovigilância e processo para notificação de eventos
adversos.117,133,134 Um estudo realizado em Portugal encontrou que a maioria dos médicos
acredita que as reações adversas graves estão bem documentadas quando o medicamento
entra no mercado, ou não acreditam ser possível determinar qual medicamento é responsável
pela reação adversa.117 Ainda, acreditam que a notificação deveria ser feita somente quando
há certeza sobre o medicamento responsável, que apenas um relato de um médico não
contribuirá para o conhecimento de reações adversas e, que somente as reações adversas
graves ou inesperadas devem ser notificadas.117
Por último, a exclusão crônica e, em grande parte não justificada, de idosos com
multimorbidade de ECRs prejudica o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento
sobre os efeitos, riscos, e reais benefícios de intervenções farmacológicas nesta população.118–
121

Por exemplo, cerca de 25% dos ECRs para manejo de insuficiência cardíaca apresentavam

limite superior de idade como critério de inclusão, 80% excluíram indivíduos com
comorbidades, e quase 6% tinham como critério de exclusão a presença de polifarmácia.119 O
mesmo ocorre em ECRs para tratamento farmacológico de doença coronariana, em que 53%
explicitamente excluíram idosos.120 A exclusão de idosos com multimorbidade de ECRs está
relacionada a diversas razões, entre elas: preocupação com risco elevado de reações adversas
graves e toxicidade nesta população e, dificuldades de logística como o transporte do idoso
até o centro de pesquisa ou o médico até a casa do idoso.121,135 Assim, o perfil de efetividade
de medicamentos numa população com alterações fisiológicas típicas do processo natural do
envelhecimento e, da combinação de diversas morbidades presentes simultaneamente ainda é
escasso.

4.1.4. COMPETIÇÕES TERAPÊUTICAS
Tendo em vista as características fisiológicas da população idosa e a grande
prevalência de multimorbidade e polifarmácia, estudos foram realizados para avaliar o uso de
medicamentos com potencial de causar efeitos negativos em outras doenças coexistentes, o
que tem sido denominado de competição terapêutica ou conflito terapêutico.15,16,136 De acordo
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com um estudos prévios,

CT é um tipo de interação doença-medicamento em que um

tratamento recomendado para uma condição (doença índice) pode afetar adversamente (isto é,
competir com) outra condição coexistente.15–17
A prevalência de CT é alta em idosos. Em estudo conduzido com banco de dados do
Medicare (Estados Unidos) observou que 23% apresentaram pelo menos uma CT,

5%

apresentaram duas e 8% apresentaram três ou mais CTs.15 Ademais, mesmo quando os
intervenções farmacológicas seguiram as recomendações dos GPCs, foi observado em um
estudo suíço que quase metade de pacientes, adultos com multimorbidades e internados na
emergência, apresentaram competições terapêuticas.16
Destaca-se que cerca de metade das classes terapêuticas recomendadas em GPCs
podem afetar adversamente uma outra condição de saúde coexistente.15 Por exemplo, 16%
dos idosos dos Estados Unidos com hipertensão e DPOC usaram um betabloqueador não
seletivo que tem o potencial de exacerbar a DPOC. Ainda, cerca de 40% dos idosos
receberam um beta-agonista que poderia piorar o quadro hipertensivo.15 As competições
terapêuticas mais frequentemente encontradas em idosos da comunidade dos Estados
Unidos15 estão descritas no Quadro 1.

Quadro 1- Competições terapêuticas encontradas em idosos da comunidade nos Estados
Unidos por Lorgunpai et al. (2014).15
Doenças crônicas

Medicamento ou classe terapêutica que compete

Hipertensão e osteoartrite

Inibidor de COX-2

Hipertensão e diabetes

α/β-bloqueador

Hipertensão e DPOC

β-bloqueador

não-seletivo

ou

α/β-bloqueador,

β-agonista,

corticosteroide
Diabetes e DAC

Alpha/ β-bloqueador, sulfonilureia, glitazona

DC e DPOC

β-bloqueador não seletivo ou α/β-bloqueador, β-agonista

DC e DRGE/UP

Clopidogrel

Hipertensão e depressão

Inibidor de recaptação de serotonina-norepinefrina

Insufic. cardíaca e osteoartrite

Inibidor de COX-2

DPOC e DRGE/UP

Corticosteroide

Diabetes e DPOC

Corticosteroide

Diabetes e insufic. cardíaca

α/β-bloqueador, glitazona

Insuficiência cardíaca e DPOC

β-bloqueador não seletivo ou α/β-bloqueador

Continua
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Conclusão

Doenças crônicas

Medicamento ou classe terapêutica que compete

Diabetes e fibrilação atrial

α/β-bloqueador

Diabetes e início de HBP

Antagonista de receptor α-adrenérgico

DPOC e fibrilação atrial

α/β-bloqueador

Osteoporose e DRGE/UP

Inibidor de bomba de próton, bisfosfonatos

Fibrilação atrial e DRGE/UP

Varfarina, clopidogrel

DC e depressão

Antidepressante tricíclico

Diabetes e depressão

Antidepressante tricíclico

Osteoporose e DC

Inibidor de COX-2

DPOC e osteoporose

Corticosteroide

Diabetes e osteoporose

Glitazona

Fibrilação atrial e osteoporose

Bisfosfonatos

Fibrilação atrial e depressão

Antidepressante tricíclico

Fibrilação atrial e demência

Inibidor da colinesterase

Fonte: modificado de Lorgunpai et al. (2014). 15
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica. DAC: doença coronariana. DRGE/UP: doença do refluxo
gastroesofágico ou úlcera péptica. HBP: hiperplasia prostática benigna.

Embora haja grande preocupação por parte das entidades governamentais e
pesquisadores em saúde sobre o problema da alta prevalência de multimorbidade e
polifarmácia em idosos, ainda são escassos os estudos que abordem as CTs. Até o momento,
somente dois estudos estimaram a prevalência de CT em adultos.15,16 Entre eles, somente um
foi conduzido com idosos da comunidade e,15 e nenhum estimou as características associadas
a presença de CT. Assim, evidências sobre as características associadas a CTs e o impacto da
polifarmácia na presença de CT são limitadas. Portanto, o objetivo do presente estudo foi
estimar a prevalência de CT em idosos da comunidade e investigar as características
associadas a CT, particularmente a associação entre polifarmácia e CT.

4.2.

MÉTODOS

4.2.1. DESENHO DO ESTUDO E POPULAÇÃO
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Trata-se de um estudo transversal de base populacional que utilizou o banco de dados
do Estudo SABE. O Estudo SABE é um estudo longitudinal de múltiplas coortes que avalia as
condições de vida e saúde dos idosos (60 anos ou mais) da comunidade da área urbana do
município de São Paulo. Como ilustrado na (Figura 4), a onda mais recente do Estudo SABE
foi conduzida em 2015/2016 e, é composta pelas coortes A (início em 2000, n=382), B (início
em 2005, n=186), C (início em 2010, n=270), e a nova coorte D (início em 2015, n=386). No
presente estudo, foi conduzida análise transversal de todos participantes do Estudo SABE,
onda 2015. Assim as 4 coortes foram combinadas, totalizando uma amostra igual a 1224
idosos.
Figura 4 – Desenho do Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (Estudo SABE).

2000

2005/2006

2010/2011

2015/2016

N = 2143

N = 1413

N = 1345

N = 1224

A10

A15

A00

A06

2143

1115
B06
298

748
B10
242
C10

355

382
B15
186
C15
270

D15
386
Fonte: Estudo SABE.
A00: início do SABE no ano 2000 (coorte A). B06: segunda onda do SABE no ano 2006, início da coorte B.
C10: terceira onda do SABE no ano 2010, início da coorte C. D15: quarta onda do SABE no ano 2015, início da
coorte D.

4.2.1.1.

Contexto do Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento (SABE)

O Estudo SABE nasceu dentro de um contexto de acelerado crescimento da população
idosa na América Latina e Caribe.40 Os idosos que compõe a população do Estudo SABE
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foram beneficiados por grandes melhorias na sobrevivência, principalmente durante a
infância. Além de avanços da tecnologia médica após a Segunda Guerra Mundial.40
O Estudo SABE iniciou-se como parte de uma pesquisa multicêntrica coordenada pela
Organização Pan-Americana de Saúde com objetivo de coletar informações sobre as
condições de vida e saúde dos idosos dos centros urbanos de sete cidades da América Latina e
Caribe (Bridgetown, Buenos Aires, Havana, México, Montevidéu, Santiago e São
Paulo).39,40,75,137 Nesse momento o objetivo do estudo foi prover conhecimento e indicadores
sobre a população idosa destas regiões.39,75
O Estudo SABE é único pois, trata-se de uma das primeiras pesquisas a coletar
sistematicamente informações sobre as condições de vida dos idosos provenientes de um
contexto institucional e econômico desfavorável.39,75 Diferentemente de estudos conduzidos
com idosos em regiões desenvolvidas, a região do Estudo SABE passou por um processo de
envelhecimento pelo menos duas vezes mais elevada, sem precedentes, num ambiente com
limitado acesso a serviços de saúde, grandes desigualdades sociais e econômicas.40 Fato este
que contrasta com regiões mais desenvolvidas, que passaram pelo processo de
envelhecimento após a sociedade ter alcançado altos padrões de vida e com reconhecida
demanda por serviços de saúde.40
Vale ressaltar que neste primeiro momento, o Estudo SABE recebeu apoio de diversas
instituições internacionais como Comissão Econômica para América Latina e o Caribe, o
Fundo de População das Nações Unidas, o Programa de Envelhecimento das Nações Unidas,
a Organização Internacional do Trabalho e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. No
Brasil recebeu suporte da Universidade de São Paulo, FAPESP e Ministério da Saúde.40

4.2.1.2.

Amostra e desenho do Estudo SABE

O Estudo SABE é um estudo de base populacional e representativa dos idosos (60
anos e mais) que vivem na área urbana do município de São Paulo.40 A amostra final do
estudo SABE em 2000 foi formada por 2143 idosos, resultado da composição de dois
segmentos.40 O primeiro segmento foi obtido por meio de sorteio – amostra probabilística –
com um total de 1568 entrevistados.40 E o segundo segmento foi composto por 575 idosos
com 75 anos e mais para compensar a mortalidade nesta população e completar o número alvo
de entrevistas nesta faixa etária.40 As amostras do sexo masculino foram ajustadas para
número igual ao do sexo feminino com o objetivo de compensar o excesso de mortalidade em
relação a população feminina.40
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O sorteio de domicílios foi realizado por amostragem de conglomerados em dois
estágios.40 A amostra de 1568 entrevistados, primeiro estágio, foi formada pelo cadastro
permanente de 72 setores censitários, disponível no Departamento de Epidemiologia da
Faculdade de Saúde Pública da USP.40 O segundo estágio foi formado pelos residentes nas
proximidades dos setores sorteados, ou dentro dos limites dos distritos pertencentes aos
setores selecionados, correspondendo ao acréscimo de 575 idosos para compensar as
probabilidades desiguais.40 Mais detalhes do processo de amostragem podem ser encontrados
no livro do Estudo SABE, intitulado “O projeto SABE no município de São Paulo: uma
abordagem inicial”, disponível em: http://www.hygeia3.fsp.usp.br/sabe/index.php.
O primeiro inquérito do Estudo SABE em São Paulo foi no ano de 2000, sendo
constituído por uma amostra final de 5.882 domicílios visitados e 2.143 entrevistas
domiciliares (coorte A00).39,40 Em 2006, foi decidido pela continuação do Estudo SABE no
município de São Paulo. Assim, o Estudo SABE foi alterado para um estudo longitudinal e
desde então, teve novos inquéritos nos anos 2006, 2010 e 2015.39 A cada novo inquérito, a
coorte anterior é reavaliada e novas coortes de idosos com idade entre 60 a 64 anos são
incluídos na amostra, possibilitando avaliar as modificações no padrão do envelhecimento
entre as diferentes gerações.39 Por exemplo, no ano de 2006, 1115 idosos da coorte A00 foram
reavaliados, passando a se chamar coorte A06. E, no mesmo ano de 2006 é iniciada a coorte
B06 (n=298) com idosos com idade entre 60 a 64 anos (Figura 4).
Portanto, por meio de coortes transversais é possível mensurar os diferenciais de
gênero e socioeconômicos relacionados ao estado de saúde, acesso e utilização de cuidados de
saúde.39 Com base nos dados encontrados, o Estudo SABE auxilia no planejamento adequado
de políticas públicas e na prevenção de consequências negativas associadas ao processo
envelhecimento nestas regiões.39,40,75,137,138 Além do objetivo primário de estudar as condições
de vida e saúde das pessoas idosas, o Estudo SABE estimula e proporciona a interação entre a
pesquisa em saúde coletiva e o estudo do envelhecimento, por meio de discussões
interdisciplinares em que colaboraram epidemiologistas, demógrafos, sociólogos e
geriatras.137
Atualmente, o Estudo SABE em São Paulo é financiado pela FAPESP (processo:
14/50649-6) e coordenado pelo Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP). Mais detalhes sobre o estudo estão
disponíveis no livro “O projeto SABE no município de São Paulo: uma abordagem inicial”40
e em outras publicações.39,75
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4.2.2. COLETA DOS DADOS
Para a realização do Estudo SABE, foi criado e validado um questionário composto
pelos blocos temáticos descritos no Quadro 2.39,40,75 O questionário completo pode ser
encontrado em http://www.hygeia3.fsp.usp.br/sabe/.

Quadro 2 - Seções do questionário do Estudo SABE, onda 2015 e, seções que foram usadas
na presente tese.
Seção

Descrição

Seção utilizada neste estudo

A

Informações pessoais

X

B

Avaliação cognitiva

X

C

Estado de saúde

X

D

Estado funcional

E

Medicamentos

X

F

Uso e acesso a serviços

X

G

Rede de apoio social e familiar

H

História de trabalho e fontes de receita

J

Características da moradia

K

Antropometria

L

Flexibilidade e mobilidade

M

Maus tratos

N

Sobrecarga dos cuidadores

Q

Qualidade vida

X

Fonte: Estudo SABE, 2015.

A coleta de dados do Estudo SABE foi realizada com equipe treinada e uso de
questionário padronizado. Os idosos são entrevistados em domicílio por entrevistadores
treinados.40,75,137 Na impossibilidade do próprio idoso ser entrevistado (por exemplo devido a
limitações cognitivas), o responsável pelo idoso é entrevistado. Detalhes da coleta de dados
dos idosos do Estudo SABE podem ser encontrados em trabalhos prévios.39,40,75,137 Ademais,
a cada inquérito, o questionário passa por um processo de revisão com inclusão e exclusão de
questões cujas respostas não foram satisfatórias no primeiro inquérito.39,137 No presente
estudo foram usadas as seções assinaladas no Quadro 2. Após a coleta de dados, as
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informações dos questionários foram codificadas para o banco de dados do Estudo SABE.

4.2.3. VARIÁVEIS DO ESTUDO
4.2.3.1.

Variável dependente – competição terapêutica

A variável dependente (desfecho) foi definida como a presença de CT. De acordo com
estudos prévios,15–17 entende-se CT como uma interação entre medicamento e doença em que
o tratamento (medicamento que compete) adequado para uma condição de saúde (doença
índice) pode afetar negativamente (competir com) outra condição de saúde coexistente
(doença que compete).15–17 Doença índice é aquela em que o medicamento que compete está
indicado. Doença que compete é aquela que coexiste com a doença índice e pode sofrer um
efeito negativo/adverso devido ao uso do medicamento indicado para doença índice. Assim,
para haver CT é necessário usar um medicamento para uma doença índice que compete com
outra doença coexistente (Figura 5).

Figura 5 - Esquema da relação entre doença índice, doença que compete e medicamento que
compete.

Doença
Índice

Doença que
compete

Competição
Terapêutica

Medicamento
que compete
Fonte: Autor.
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As CTs foram identificadas a partir de GPCs de alta qualidade identificados na parte 1
dessa tese (itens 5 e 6). Foi considerada CT toda recomendação de cautela ou contraindicação
de uso de um medicamento quando em presença de uma outra doença coexistente. Por
exemplo, definiu-se como CT quando o GPC para hipertensão (doença índice) apresentou
uma recomendação de cautela ou contraindicação de uso betabloqueador (medicamento que
compete) em indivíduos com doença pulmonar (doença que compete).139,140 Foram
selecionadas aquelas CTs entre as DCNTs elencadas dos guias de alta qualidade. No
Apêndice A estão listadas as CTs consideradas neste estudo.
Devido ao formato do questionário usado no Estudo SABE, algumas das DCNTs
elencadas foram agrupadas. As doenças cardiovasculares, pulmonares e osteoartrite elencadas
foram agrupadas como apresentadas no Quadro 3. Também no Quadro 3 é apresentado a
comparação entre as DCNTs listadas e aquelas buscadas no banco do Estudo SABE. Com
objetivo de simplificar o relato dos achados, as variáveis de DCNTs foram reportadas como
descrito no Quadro 3.

Quadro 3 - Comparação entre as DCNTs elencadas dos GPCs com as que foram reportadas no
Estudo SABE e, descrição do nome da variável reportada no presente estudo.
Doenças listadas dos GPCs

Doença reportada no Estudo

Nome da DCNT usada

SABE

na tese

Hipertensão arterial sistêmica

Hipertensão

Hipertensão

Diabetes mellitus tipo 2

Diabetes

Diabetes

Asma e DPOC

Doença crônica do pulmão

Doença pulmonar

Doença coronariana, fibrilação

Doença no coração, arritmia, angina,

Doença cardiovascular

atrial, insuficiência cardíaca,

insuficiência cardíaca, infarto,

hipercolesterolemia

doença congestiva, colesterol alto

Osteoartrite

Doença articular, artrite,

Doença osteoarticular

osteoartrose e reumatismo
Depressão

Depressão

Depressão

Osteoporose

Osteoporose

Osteoporose

Demência

Doença de Alzheimer

Doença de Alzheimer

DRGE

Sem questão específica no

DRGE

questionário do Estudo SABE
HPB

Sem questão específica no
questionário do Estudo SABE

Fonte: Autor.
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DCNTs: doenças crônicas não transmissíveis. DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica. DRGE: doença do
refluxo gastroesofágico. GPCs: guias de prática clínica. HPB: hiperplasia prostática benigna.

A seção C do questionário do Estudo SABE foi usada para definir a presença das
DCNTs (Quadro 4). Para detectar s DCNTs elencadas DRGE, HPB e hipercolesterolemia, foi
utilizada a questão “C.13 O(a) Sr.(a) sente ALGUM OUTRO DESCONFORTO OU MAL
ESTAR ou tem ALGUMA OUTRA DOENÇA que o(a) incomoda ou interfere no seu dia-adia e QUE NÃO FOI CITADO até agora?”. Foi necessária esta abordagem pois o
questionário do Estudo SABE não tem questões específicas para estas doenças.
A partir da seção C também foi definida a variável multimorbidade: presença de 2 ou
mais das DCNTs elencadas. Multimorbidade foi codificada como dicotômica em que 0
significa ausência e 1 presença de multimorbidade.
Os medicamentos e classes terapêuticas que competem foram identificados a partir da
seção E do questionário (Quadro 4). Todos os medicamentos foram codificados de acordo
com a classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) da Organização Mundial da
Saúde.141 Detalhes do método para codificação dos medicamentos para ATC estão no
Apêndice B. Terapias alternativas ou complementares (exemplo chás, homeopatia,
fitoterápicos), vitaminas, suplementos minerais e alimentares não foram considerados neste
estudo.
Quadro 4 – Variáveis selecionadas do Estudo SABE para identificação da presença das
DCNTs elencadas e medicamentos usados pelos idosos.
Seção do
questionário

Questão
c.4

Descrição

Codificação e
categorização

Alguma vez um médico ou enfermeira lhe disse que
o(a) Sr(a) tem pressão sanguínea alta, quer dizer,
HIPERTENSÃO?

C – Estado de

c.5

Alguma vez um médico ou enfermeira lhe disse que
o(a) Sr(a) tem DIABETES, quer dizer, níveis altos de

Saúde

açúcar no sangue?
c.71

0 = ausência
1= presença

Alguma vez um médico ou enfermeira lhe disse que
tem ALGUMA DOENÇA CRÔNICA DO
PULMÃO?
Continua
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Conclusão

Seção do
questionário

Questão
c.81

Codificação e

Descrição

categorização

Alguma vez um médico ou enfermeira lhe disse que
o(a) Sr(a) tem ALGUM PROBLEMA ou DOENÇA
NO CORAÇÃO, como doença congestiva, doença
coronariana ou infarto (ataque do coração)?

c.10

Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o(a)
Sr(a). tem alguma DOENÇA ARTICULAR (nas

C – Estado de

articulações ou juntas) tais como: artrite, reumatismo,

0 = ausência

Saúde

artrose?

1= presença

c.20b2

Alguma vez um médico ou enfermeira lhe disse que
tem DEPRESSÃO?

c.11e

Alguma vez um médico ou enfermeira disse que o(a)
Sr.(a) tem OSTEOPOROSE (osso fraco)?

c.20f

Alguma vez um médico ou enfermeira lhe disse que
o(a) Sr.(a) tem doença de Alzheimer?

e.0201 –
E–

e.0218

Medicamentos

0 = ausência
O(A) Sr(a) poderia me dizer o nome dos
medicamentos (remédios) que está tomando (usando)?

1= presença
Segundo código
ATC

Fonte: Estudo SABE, 2015.
ATC: Anatomical Therapeutic Chemical

4.2.3.2.

Variáveis

Variáveis independentes

independentes

relacionadas

às

características

demográficas,

socioeconômicas, comportamentais e clínicas foram incluídas para a análise das
características associadas a presença de CT (Quadro 5).
No Estudo SABE, a avaliação de declínio cognitivo foi realizada pela versão
modificada do Mini Exame do Estado Mental (MEEM)142 por ter menor dependência do nível
de escolaridade.143 Esta versão modificada é composta por 13 itens e pontuação máxima de 19
pontos. A pontuação de 12 ou menos sugere presença de declínio cognitivo.143
Polifarmácia foi definida como o uso de 5 ou mais medicamentos, considerando o
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quinto nível do código ATC.141 Como apresentada na introdução, diversas definições para
polifarmácia tem sido usadas na literatura.92,93 Para este estudo, selecionou-se o corte de 5 ou
mais medicamentos por ser uma das definições mais aceitas para população idosa56,76,78,80,90,95–
98,101–103

e tem sido associada com desfechos negativos em saúde, como dependência para

atividades instrumentais de vida diária, queda, fragilidade e mortalidade.83,91,93,99,100
Quadro 5 – Codificação e categorização das variáveis independentes consideradas neste
estudo.
Variáveis

Sexo

Faixa etária*

Codificação e categorização

Questão

do

SABE

0 = masculino

Início do

1 = feminino

questionário

0 = 60 a 69 anos
1 = 70 a 79 anos

A.1b

2 = 80 e mais
Arranjo domiciliar

0 = vive acompanhado
1 = vive sozinho

Anos de estudo**

0 = 9 e mais
1 = até 8 anos
2 = não estudou

Autopercepção de suficiência de renda

0 = suficiente
1 = não suficiente

Plano de saúde

0 = não
1 = sim

Tabagismo (atual)

0 = não
1 = sim

Consumo de bebida alcoólica nos último 3 meses

0 = não

(pelo menos uma vez)

1 = sim

Hospitalização nos últimos 12 meses (pelo menos

0 = não

por 1 noite)

1 = sim

Queda nos últimos 12 meses (pelo menos 1

0 = não

queda)

1 = sim

A.7

A.5a, A.5b,
A.6

H.30

F.1b

C.24

C.23

F.4a

C.11

Continua
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Conclusão

Variáveis

Autoavaliação de saúde***

Codificação e categorização

Questão

do

SABE

0 = muito boa ou boa
1 = regular

C.1

2 = ruim ou muito ruim
Declínio cognitivo (MEEM modificado)

0 = não (pontuação > 12)
1 = sim (pontuação ≤ 12)

Uso de medicamentos****

B.9 filtro

0=0
1=1a2
2=3a4

Seção E

3 = 5 e mais (polifarmácia)
Fonte: Estudo SABE, 2015.
MEEM: Mini Exame do Estado Mental
* idade foi inserida no modelo de regressão logística como variável contínua.
** anos de estudo foi inserido no modelo de regressão logística como variável dicotômica, sendo 1 = 8 e menos
anos de estudo e, 0 = 9 e mais anos de estudo.
*** autoavaliação de saúde foi inserida no modelo de regressão logística como variável dicotômica, sendo 1 = a
muito boa ou boa e, 0 = regular, ruim ou muito ruim.
**** polifarmácia foi inserido no modelo de regressão logística como variável dicotômica, sendo 1 =
polifarmácia (uso 5 e mais medicamentos) e, 0 = uso de 4 e menos medicamentos.

4.2.4. ANÁLISE DOS DADOS
Na análise descritiva, as variáveis contínuas são apresentadas como média e erro
padrão e, as categóricas como proporções (%). A distribuição das características da população
é apresentada em relação ao total da população e segundo sexo, presença de multimorbidade e
presença de CT. As associações entre as variáveis categóricas foram estimadas com teste de
chi-quadrado de Pearson, com correção de Rao-Scott, que leva em consideração pesos
amostrais para estimativas com ponderações populacionais.144,145
Os medicamentos são apresentados segundo as classes terapêuticas, ou seja, quarto
nível do código ATC.141 Por exemplo, código A02BC para inibidores da bomba de próton. As
classes terapêuticas reportadas por pelo menos 5% dos idosos são apresentados em
proporções (%) e intervalo de confiança (IC 95%) segundo o total da população,
multimorbidade e CT.
Para a estimativa de prevalência de CT foi considerado no numerador o total de idosos
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com pelo menos uma CT e, no denominador, o número total de idosos do Estudo SABE onda
2015 (n=1224). Também a prevalência de CT entre os idosos com multimorbidade é
apresentada e, foi estimada considerando no numerador o total de idosos com pelo menos uma
CT e, no denominador, o número total de idosos com multimorbidade. Além disso, são
apresentadas as proporções (%) dos tipos de CTs mais frequentemente encontradas no Estudo
SABE e tamanho estimado da população segundo o Censo de 2016.
Para a análise da associação entre polifarmácia e CT foi realizada regressão logística
múltipla, sendo a variável desfecho a presença de CT. Nesta regressão foi utilizada a análise
hierarquizada com as variáveis agrupadas em dois blocos ordenados de acordo com a
precedência cm que atuariam sobre o desfecho CT. As variáveis do bloco demográfico e
socioeconômico foram inseridas no modelo primeiro e compõe o modelo parcial. Em seguida
foram inseridas as variáveis comportamentais e clínicas (bloco proximal) que compõe o
modelo final. As variáveis do bolo distal foram mantidas no modelo final como fatores de
ajuste (Figura 6).
Na regressão logística a variável idade foi incluída de forma contínua e, as variáveis
polifarmácia (0 = não, 1 = sim), escolaridade (0 = 9 anos ou mais de estudos, 1 = 8 anos ou
menos de estudo), e autoavaliação de saúde (0 = boa e muito boa, 1 = regular, ruim, e muito
ruim) como dicotômicas.

Figura 6 - Modelo teórico de análise hierarquizada estruturado em dois blocos de variáveis
para investigar as características associadas com o desfecho (competição terapêutica).
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Demográficas e socioeconômicas
• Sexo
• Idade
• Arranjo domiciliar

Bloco Distal
Modelo parcial

• Escolaridade
• Autopercepção de suficiência de renda
• Plano de saúde

Clínicas e comportamentais
• Tabagismo
• Consumo de bebida alcoólica
• Hospitalização
• Queda

Bloco Proximal
Modelo final

• Autoavaliação de saúde
• Declínio cognitivo
• Polifarmácia*

Variável dependente

Desfecho

Competições terapêuticas
Fonte: Autor.
*polifarmácia foi selecionada como a principal variável de exposição (independente).

As análises foram estimadas considerando os pesos amostrais. Então, os resultados
deste estudo estão compensados para ausência de resposta ou probabilidades desiguais e,
portanto, as inferências do presente estudo podem ser extrapoladas para população idosa do
município de São Paulo, de acordo com o Censo 2016.
Foi considerado como associação estatisticamente significativa entre as características e o
desfecho quando p<0,05. As variáveis independentes do modelo final foram testadas para
multicolinearidade considerando o fator de variação de inflação, Variance Inflation Factor,
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(VIF). Foi considerado sem multicolinearidade quando VIF menor que 4.146 O programa Stata
versão 13 foi utilizado para a análise dos dados. Os gráficos foram feitos no Excel.

2.1.1 Aspectos éticos
Este estudo foi aprovado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de
São Paulo, CAAE: 61232916.7.0000.0067, Anexo A. O Estudo SABE está aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo
(CAAE: 25000.024350/99-60). Os participantes ou seus responsáveis assinaram o termo de
consentimento.

4.3.

RESULTADOS

4.3.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO
Um total de 1224 idosos foi incluído no Estudo SABE onda 2015, representando uma
população de 1.365.458 idosos do município de São Paulo. A média de idade foi igual a 70.8
(EP: 0,7) anos, e 56,2% da população eram mulheres. As características gerais dos idosos
estão listadas na Tabela 1. A maioria dos idosos vivia acompanhada, somente 27,5%
estudaram 9 anos e mais, quase 50% declararam renda insuficiente para cobrir com as
despesas diárias, e metade dos idosos autoavaliou a saúde como regular ou ruim. Entre as
DCNTs elencadas, hipertensão e doença osteoarticular foram as mais reportadas. HPB foi
reportada por somente 0,25% dos homens (não listada na Tabela 1). Cerca de 40% da
população relataram usar 5 ou mais medicamentos (polifarmácia).
A Tabela 1 apresenta também as características dos idosos segundo sexo. Em
comparação com os homens, mais mulheres viviam sozinhas, as mulheres relataram mais
quedas no último ano, tiveram pior percepção de saúde e, no geral, relataram mais DCNTs.
Menos homens relataram não ter estudado e mais homens relataram ter consumido bebida
alcoólica nos últimos 3 meses.

Tabela 1 - Distribuição dos idosos segundo características demográficas, socioeconômicas,
comportamentais e clínica, total e segundo sexo. Estudo SABE: município de São Paulo,
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2015.
Mulheres

Homens

Total (%)

(%)

(%)

Valor de p

60-69

54,3

54,6

45,4

0,3887

70-79

30,5

57,1

42,9

80 e mais

15,3

60,2

39,8

Vive sozinho

16,0

70,7

29,3

Vive acompanhado

84,0

53,5

46,5

Nenhum

8,4

65,2

34,8

Até 8 anos

64,2

57,0

43,0

9 ou mais anos

27,5

51,3

48,7

Suficiente

52,1

53,5

46,5

Insuficiente

47,9

59,3

40,7

Sim

46,4

55,4

44,6

Não

53,6

57,0

43,0

Sim

13,3

50,9

49,1

Não

86,7

57,0

43,0

Sim

31,9

39,6

60,4

Não

68,2

64,0

36,0

Sim

13,2

55,1

44,9

Não

86,8

56,5

43,5

Sim

28,8

64,9

35,1

Não

71,2

52,7

47,3

Muito boa ou boa

49,2

51,9

48,1

Regular

44,2

59,2

40,8

Ruim ou muito ruim

6,7

67,9

32,1

Sim

13,4

58,6

41,4

Não

86,6

55,9

44,1

Sim

66,3

60,2

39,9

Não

33,7

48,6

51,4

Sim

37,8

74,2

25,8

Não

62.3

45,5

54,5

Sim

28,3

56,3

43,7

Não

71,7

56,3

43,7

Faixa etária (anos)

Arranjo domiciliar

Anos de estudo

Autopercepção de suficiência
De renda
Plano de saúde

Tabagismo atual

Consumo de bebida alcoólica*

Hospitalização nos últimos 12 meses**

Queda nos últimos 12 meses***

Autoavaliação de saúde

Declínio cognitivo

Hipertensão

Doença osteoarticular

Diabetes

0,0001

0,0334

0,1091

0,5862

0,1678

<,0001

0,7767

0,0003

0,038

0,538

0,0009

<,0001

0,998

Continua
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Conclusão

Doença cardiovascular

Osteoporose

Depressão

Doença pulmonar

Doença de Alzheimer

Doença do refluxo gastroesofágico

Uso de medicamentos

Total

Mulheres

Homens

Sim

26,3

57,9

42,1

Não

73,7

55,6

44,4

Sim

16,2

90,8

9,2

Não

83,8

49,5

50,5

Sim

16,0

79,5

20,5

Não

84,0

51,7

48,3

Sim

8,3

62,5

37,5

Não

91,7

55,6

44,4

Sim

2,2

73,2

26,8

Não

97,9

55,9

44,2

Sim

1,7

37,8

62,2

Não

98,3

56,5

43,5

Nenhum

14,6

53,1

46,9

1-2

22,1

58,9

41,1

3-4

23,4

59,0

41,0

5 ou mais

39,9

54,2

45,8

Valor de p
0,5261

<,0001

<,0001

0,2356

0,108

0,1292

0,4348

Fonte: Estudo SABE, 2015.
Em negrito estão os valores de p <0,05.
* consumo de bebida alcoólica nos últimos 3 meses.
** hospitalização nos últimos 12 meses por pelo menos 1 noite.
*** pelo menos uma queda nos últimos 12 meses.

Estatinas, inibidores da enzima de recaptação de angiotensina e inibidores da bomba
de próton foram as classes de medicamentos mais relatadas (Figura 7).
Figura 7 – Proporção (%) e intervalo de confiança de 95% das classes terapêuticas reportadas
por pelo menos 5% dos idosos. Estudo SABE: município de São Paulo, 2015.
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35,0
28,1
30,0

Proporção (%) e IC 95%

23,6 23,1
25,0

21,8 21,1
19,7

20,0

18,8
15,8

15,1

14,1

15,0
9,2

8,7

8,6

10,0

5,3

4,9

5,0
0,0

Fonte: Estudo SABE, 2015.
IC 95%: intervalo de confiança de 95%. IECA: inibidores da enzima conversora de angiotensina.
*exclui heparina.
**dipirona e dipirona em combinação com outros medicamentos.

4.3.2. MULTIMORBIDADES
Multimorbidade (2 ou mais das DCNTs elencadas) foi reportada por 61,7% dos
idosos, 23,5% reportaram somente uma das DCNTs elencadas, e 14,8% reportaram nenhuma.
A Tabela 2 apresenta as características dos idosos segundo multimorbidade. Multimorbidade
foi associada com ser do sexo feminino, ser mais velho, ter menos anos de estudo,
autopercepção insuficiente de renda, tabagismo, consumo de bebida alcoólica, hospitalização,
queda, pior autoavaliação de saúde, maioria das DCNTs elencadas e uso de mais
medicamentos.
Tabela 2 - Distribuição dos idosos segundo a presença de multimorbidade*. Estudo SABE:

49

município de São Paulo, 2015.
Multimorbidade (%)
Sim

Não

Valor de p

Feminino

72,1

27,9

<0,0001

Masculino

48,4

51,6

60-69

55,6

44,4

70-79

66,4

33,6

80 e mais

74,0

26,0

Vive sozinho

68,2

31,8

Vive acompanhado

60,5

39,5

Nenhum

73,0

27,0

Até 8 anos

62,4

37,7

9 ou mais anos

56,5

43,5

Suficiente

57,2

42,8

Insuficiente

66,2

33,9

Sim

63,8

36,2

Não

59,9

40,1

Sim

48,1

51,9

Não

63,8

36,3

Sim

53,3

46,8

Não

65,6

34,4

Sim

75,7

23,3

Não

59,4

40,6

Sim

67,3

32,7

Não

59,5

40,5

Muito boa ou boa

46,7

53,4

Regular

75,2

24,8

Ruim ou muito ruim

80,5

19,5

Sim

65,8

34,2

Não

61,1

38,9

Sim

90,6

9,4

Não

44,8

55,2

Sim

91,5

8,5

Não

50,2

49,8

Sexo

Faixa etária (anos)

Arranjo domiciliar

Anos de estudo

Autopercepção de suficiência de renda

Plano de saúde

Tabagismo atual

Consumo de bebida alcoólica**

Hospitalização nos últimos 12 meses***

Queda nos últimos 12 meses****

Autoavaliação de saúde

Declínio cognitivo

Doença osteoarticular

Diabetes

<0,0001

0,0538

0,0118

0,0034

0.2025

0,0029

0,0001

0,0001

0,0319

<0,0001

0,2889

<0,0001

<0,0001

Continua
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Conclusão

Multimorbidade (%)

Hipertensão

Doença cardiovascular

Osteoporose

Depressão

Doença pulmonar

Doença de Alzheimer

Doença do refluxo gastroesofágico

Hiperplasia prostática benigna

Uso de medicamentos

Sim

Não

Valor de p

Sim

79,1

20,9

<0,0001

Não

27,7

72,3

Sim

98,0

2,0

Não

48,8

51,3

Sim

93,2

6,9

Não

55,6

44,5

Sim

92,0

8,0

Não

56,0

44,0

Sim

94,8

5,2

Não

58,7

41,3

Sim

85,1

14,9

Não

61,2

38,8

Sim

50,7

49,4

Não

61,9

38,1

Sim

56,6

43,4

Não

61,7

38,3

Nenhum

52,9

47,1

1-2

55,8

44,2

3-4

68,7

31,3

5 ou mais

64,1

35,9

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0059

0,3627

0,8651

0,0027

Fonte: Estudo SABE, 2015.
Em negrito estão os valores de p < 0,05.
* multimorbidade foi definida como 2 ou mais das DCNTs listadas.
** consumo de bebida alcoólica nos últimos três meses.
*** hospitalização de pelo menos 1 dia nos últimos 12 meses.
**** pelo menos uma queda nos últimos 12 meses.

As classes terapêuticas mais reportadas por pelo menos 5% dos idosos, segundo
presença de multimorbidade, estão apresentadas na Figura 8. Entre estas classes terapêutica,
tem-se que a maioria dos idosos apresentava multimorbidade.
Figura 8 – Proporção (%) e intervalo de confiança de 95% das classes terapêuticas reportadas
por pelos menos 5% dos idosos, segundo presença de multimorbidade. Estudo SABE:
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município de São Paulo, 2015.

*exclui heparina.
**dipirona e dipirona em combinação com outros medicamentos.

4.3.3. COMPETIÇÕES TERAPÊUTICAS
A prevalência de CT (pelo menos uma CT) foi de 13,2%, com 8,1% dos idosos
apresentando apenas uma CT e 5,2% apresentaram 2 e mais CTs.
Dentre o total de idosos com multimorbidade, a prevalência de CT foi de 21,4%, com
13,1% apresentando uma CT e 8,4%, 2 e mais CTs.
As características dos idosos segundo a presença de CT estão descritas na Tabela 3.
CT foi associada a ser do sexo feminino, consumo de bebida alcoólica, hospitalização, queda,
autoavaliação de saúde, maioria das DCNTs elencadas e uso de mais medicamentos.
Tabela 3 – Distribuição dos idosos segundo a presença de competição terapêutica. Estudo
SABE: município de São Paulo, 2015.
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Competição terapêutica (%)

Sexo

Faixa etária (anos)

Arranjo domiciliar

Anos de estudo

Autopercepção de suficiência de renda

Plano de saúde

Tabagismo atual

Consumo de bebida alcoólica*

Hospitalização nos últimos 12
meses**

Queda nos últimos 12 meses***

Autoavaliação de saúde

Sim

Não

Valor de p

Feminino

15,3

84,7

0,0252

Masculino

10,6

89,5

60-69

10,8

89,2

70-79

15,4

84,6

80 e mais

17,4

82,6

Vive sozinho

12,6

87,4

Vive acompanhado

13,4

86,7

Nenhum

9,6

90,5

Até 8 anos

14,7

85,3

9 ou mais anos

13,9

86,2

Suficiente

11,9

88,1

Insuficiente

14,7

85,4

Sim

14,0

86,0

Não

12,5

87,5

Sim

13,5

86,5

Não

13,2

86,8

Sim

10,2

89,8

Não

14,6

85,4

Sim

23,3

76,7

Não

11,7

88,3

Sim

17,9

82,1

Não

11,4

88,7

Muito boa ou boa

8,8

91,2

Regular

15,9

84,1

Ruim ou muito

29,6

70,4

Sim

12,6

87,4

Não

13,3

86,7

Sim

17,7

82,3

Não

4,4

95,6

Sim

21,1

79,0

Não

8,7

91,4

0,0579

0,7644

0,106

0,1982

0,4985

0,9338

0,034

0,0008

0,0049

<0,0001

ruim
Declínio cognitivo

Hipertensão

Doença osteoarticular

0,7742

<0,0001

<0,0001

Continua
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Conclusão

Competição terapêutica (%)
Sim

Não

Valor de p

Sim

23,5

76,5

<0,0001

Não

9,2

90,8

Sim

29,0

71,1

Não

7,6

92,4

Sim

22,0

78,0

Não

11,4

88,6

Sim

21,7

78,3

Não

11,6

88,4

Sim

67,0

33,0

Não

8,3

91,7

Sim

13,6

86,4

Não

13,2

86,8

Sim

10,3

89,7

Não

13,3

86,7

Sim

56,6

43,4

Não

13,1

86,9

0

100

1-2

3,1

96,9

3-4

12,8

87,2

5 ou mais

23,9

76,1

Diabetes

Doença cardiovascular

Osteoporose

Depressão

Doença pulmonar

Doença de Alzheimer

Doença do refluxo gastroesofágico

Hiperplasia prostática benigna

Uso de medicamentos

Nenhum

<0,0001

<0,0001

0,0004

<0,0001

0,9556

0,695

0,0381

<0,0001

Fonte: Estudo SABE, 2015.
Em negrito estão os valores de p < 0,05.
* consumo de bebida alcoólica nos últimos três meses.
** hospitalização de pelo menos 1 dia nos últimos 12 meses.
*** pelo menos uma queda nos últimos 12 meses.

A Figura 9 mostra as classes terapêuticas mais relatadas entre os idosos segundo a
presença de CT. Dessas classes, pirazolona (i.e. dipirona ou dipirona em combinações),
inibidores seletivos da recaptação de serotonina e bisfosfonatos foram os mais reportados
entre idosos com CT.
Figura 9 – Proporção (%) e intervalo de confiança de 95% das classes terapêuticas relatadas
por pelo menos 5% dos idosos, segundo presença de competição terapêutica. Estudo SABE:
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município de São Paulo, 2015.

Fonte: Estudo SABE, 2015.
*exclui heparina.
**dipirona e dipirona em combinação com outros medicamentos.

Na Tabela 4 é apresentada os modelos de regressão logística para o desfecho CT.
Polifarmácia aumentou em quase 5 vezes a chance de CT, independente do modelo e das
demais variáveis independentes. No modelo parcial temos que CT foi associada com
polifarmácia e ser do sexo feminino. Após a inclusão das demais variáveis independentes
(modelo final), CT foi associada com polifarmácia, hospitalização no último ano, queda no
último ano e pior percepção de saúde.
O diagnóstico VIF indicou ausência de multicolinearidade entre as variáveis
independentes inseridas no modelo. A média de VIF foi de 1,11 e variou entre 1,03 a 1,23.
Tabela 4 – Características associadas com competição terapêutica em idosos da comunidade.
Estudo SABE: município de São Paulo, 2015.
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Modelo parcial

Modelo final

ORa [IC 95%]

ORa [IC 95%]

Polifarmácia

4,74 [3,03 – 7,43]

4,70 [3,00 – 7,36]

Sexo feminino

1,62 [1,10 – 2,38]

1,46 [0,97 – 2,20]

Idade (anos)

1,01 [0,98 – 1,03]

1,01 [0,99 – 1,03]

Mora sozinho

0,85 [0,52 – 1,38]

0,82 [0,49 – 1,37]

Escolaridade (8 anos e menos de estudo)

1,59 [0,93 – 2,71]

1,51 [0,90 – 2,54]

Autopercepção de renda insuficiente

1,24 [0,85 – 1,81]

1,11 [0,75 – 1,63]

Presença de plano de saúde

1,30 [0,84 – 1,99]

1,34 [0,85 – 2,11]

Tabagista atual

1,46 [0,81 – 2,65]

Consumo bebida alcoólica*

0,82 [0,52 – 1,27]

Hospitalização nos últimos 12 meses**

1,75 [1,07 – 2,87]

Queda nos últimos 12 meses***

1,57 [1,04 – 2,36]

Autoavaliação de saúde regular, ruim, ou muito ruim

1,92 [1,23 – 2,99]

Declínio cognitivo****

0,63 [0,37 – 1,06]

Fonte: Estudo SABE, 2015.
Em negrito estão as associações estatisticamente significativas.
ORa: odds ratio ajustado (razão e chances).
* consumo de bebida alcoólica pelo menos 1 vez em três meses.
** hospitalização por pelo menos uma noite nos últimos 12 meses.
*** pelo menos uma queda nos últimos 12 meses.
**** declínio cognitivo: pontuação de 12 e menos na versão modificada do Mini Exame do Estado Mental.143

Na Figura 10 pode-se verificar que cerca de 8% dos idosos com multimorbidade
apresentaram CT com diabetes. A segunda CT mais prevalente envolveu doença
osteoarticular, presente em aproximadamente 6% dos idosos com multimorbidade.

Figura 10 - Proporção (%) de tipos de competições terapêuticas apresentados por pelo menos
2% dos idosos com multimorbidade da comunidade. Estudo SABE: município de São Paulo,
2015.
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Fonte: Estudo SABE, 2015.
CT: competição terapêutica.

CTs com DRGE and HPB não foi observada. Os dez tipos de CT mais prevalentes nos
idosos com multimorbidade estão descritos na Tabela 5, incluindo doença índice, doença que
compete e medicamentos que competem. A CT mais prevalente envolveu diabetes, doença
cardiovascular e, pelo menos, um dos seguintes medicamentos: biguanidas, inibidor da
enzima conversora de angiotensina ou metoprolol.
Tabela 5 – Proporção (%) e tamanho estimado da população (N) com as dez mais frequentes
competições terapêuticas em idosos com multimorbidade da comunidade. Estudo SABE:
município de São Paulo, 2015.
Doença índice
Diabetes

Doença que
compete
Doença

%
6,81

População

Classe terapêutica ou

(n)*

medicamento que compete

57.395

59% biguanidas, 52% IECA

cardiovascular

Hipertensão

Doença pulmonar

e 2% metoprolol

5,16

43.452

60% betabloqueadores e
57% IECA

Doença

Hipertensão

4,54

38.247

100% AINEs

osteoarticular

Continua
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Conclusão

Doença índice
Doença pulmonar

Doença que
compete
Hipertensão

%
3,93

População

Classe terapêutica ou

(n)*

medicamento que compete

33.083

94% β2-agonista e 16%
corticosteroide oral

Doença

Doença pulmonar

2,39

20.107

cardiovascular

98% betabloqueador, 9%
AINES, 6% propafenona e
11% amiodarona

Doença

Diabetes

1,94

16.338

100% AINEs

Doença pulmonar

1,76

14.857

95% biguanidas, 12%

osteoarticular

Diabetes

metoprolol

Doença

Doença

osteoarticular

cardiovascular

Doença pulmonar

Diabetes

1,66

14.010

100% AINEs

1,56

13.169

78% β2-agonista e 30%
corticosteroide oral

Doença pulmonar

Osteoporose

1,53

12.856

86% corticosteroide
inalatório e 28%
corticosteroide oral

Fonte: Estudo SABE, 2015.
AINES: anti-inflamatórios não esteroidais. DCNTs: doenças crônicas não transmissíveis. IECA: inibidor da
enzima conversora de angiotensina.
* tamanho estimado da população com base no Censo 2016.
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4.4.

DISCUSSÃO

4.4.1. PRINCIPAIS ACHADOS
Este estudo transversal usou o banco de dados do Estudo SABE, representativo dos
idosos (60 anos e mais) da área urbana do município de São Paulo, população total de
1.365.458 segundo o Censo 2016. A prevalência de CT na população estudada foi de 13%, ou
seja, aproximadamente 180 mil idosos do município de São Paulo apresentaram pelo menos
uma CT. Nota-se que polifarmácia aumentou a chance de CT em 4,7 vezes e, que CT também
foi associada com pior autoavaliação de saúde e, relato de hospitalização e queda no último
ano.
A prevalência de multimorbidade também foi alta, com mais da metade dos idosos
com 2 ou mais das DCNTs elencadas, representando uma população de mais de 800 mil
idosos do município de São Paulo. Ainda, observou-se uma alta prevalência de polifarmácia
(40%) e de DCNTs, sendo hipertensão a mais reportada pela população (66,3%), seguida de
doença osteoarticular (37,8%). A classe terapêutica mais reportada foi estatina (28,1%).
Aproximadamente um em cada cinco idosos também reportaram uso de: IECA, inibidores da
bomba de próton, antagonistas do receptor da angiotensina II, diuréticos tiazídicos e
biguanidas.

4.4.2. COMPARAÇÃO COM A LITERATURA
Em estudo de base nacional, Lorgunpai et al. (2014) encontraram uma prevalência de
CT maior que observado nesta tese.15 Os autores estimaram que 23% dos idosos da
comunidade dos Estados Unidos apresentaram pelo menos uma CT.15 Vários fatores podem
explicar porque a prevalência de CT no Estudo SABE foi menor. Lorgunpai et al. incluíram
idosos com 65 anos e mais.15 A proporção de idosos com 80 anos e mais no estudo SABE foi
de 15%, enquanto que no estudo de Lorgunpai et al., foi de 34%.15 Com o avanço da idade há
também

um

aumento

na prevalência de

multimorbidade e

na prevalência de

polifarmácia,31,52,77,147 o que por sua vez aumenta a chance de CT.16 Como mostrado no
presente estudo, polifarmácia foi fortemente associada à CT e, 55,6% dos idosos com menos
de 70 anos apresentaram multimorbidade, enquanto 74% dos com 80 e mais apresentaram
multimorbidade. Ainda, outra explicação é o fato de Lorgunpai et al. terem encontrado CTs
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que não foram observadas no estudo SABE. Por exemplo, os autores estimaram que 22% e
4% dos idosos dos Estados Unidos apresentaram alguma CT envolvendo DRGE ou HPB,
respectivamente.16 Enquanto que no Estudo SABE, não foram encontradas CT com estas
doenças, o que pode estar relacionado ao formato do questionário do Estudo SABE. Este
questionário não contempla perguntas específicas para estas doenças, o que subestimou a
prevalência das mesmas na população. De fato, no estudo de Lorgunpai et al. (2014), 21% dos
idosos tinham DRGE e 11% HPB. Ressalta-se que, em estudo populacional conduzido no sul
do Brasil, aproximadamente 40% dos idosos relataram DRGE,148 enquanto que no Estudo
SABE somente 1,7% dos idosos autorreferiram DRGE. Em relação a prevalência de HPB
autorreferida, também observamos uma prevalência muito baixa no Estudo SABE. Outros
estudos populacionais observaram uma prevalência de HPB entre 5 a 60%, dependendo da
faixa etária.66,149
Em relação as características associadas com CT, a comparação com trabalhos prévios
é limitada pois, este é o primeiro estudo a estimar as características associadas à CT em idosos
da comunidade. O presente estudo agrega a literatura evidenciando associações entre
polifarmácia, hospitalização, queda e pior percepção de saúde com presença de CT.
Polifarmácia e o uso não racional de medicamentos tem sido associados a diversos
desfechos negativos em saúde, especialmente na população idosa. Por exemplo estudos tem
mostrado que polifarmácia está associada à eventos adversos a medicamentos, interações
medicamentosas, uso inapropriado de medicamentos, pior percepção de saúde, síndrome da
fragilidade, incapacidade funcional, queda e mortalidade.56,76,77,90,91,99,100,150–152
Hospitalização e pior percepção da saúde também foram associadas à CT. Pessoas
com piores condições de saúde e/ou multimorbidade tem maior chance de necessitarem de
hospitalizações recorrentes e, consequentemente tendem a relatar uma pior percepção de
saúde. De fato, estudo recente observou que a presença de multimorbidade em idosos da
comunidade aumenta em quase 18% a chance de hospitalização.58 E, em estudo conduzido
com idosos da comunidade de Florianópolis (EpiFloripa) foi observado que autopercepção
positiva da saúde (boa e muito boa) estava associada a menor número de doenças
reportadas.153 Ainda, outro estudo de base populacional de idosos dos Estados Unidos
encontrou que percepção positiva de saúde reduz o risco de primeira hospitalização
decorrente de qualquer causa em cerca de 20% e, em 13% para uma segunda
hospitalização.154
Outro resultado interessante observado no estudo foi a associação entre queda e CT. O
risco de queda e como preveni-las em idosos é um tema extremamente discutido e relevante
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pois impacta diretamente na qualidade de vida dos idosos e nos custos em saúde. 155,156
Estima-se que entre 28 a 35% dos idosos caiam por ano no mundo e, estes números
aumentam conforme a idade aumenta.155 De acordo com a prevalência mundial, no presente
estudo a prevalência de pelo menos uma queda no último ano foi de 28,8%. Em ondas
anteriores do Estudo SABE também foram estimadas prevalência de queda similares, 28,6%
na onda 200075 e, 31,6% na onda 2006.157 Multimorbidade também tem sido associada com
quedas em idosos.158,159 Na população estudada foi observada uma maior prevalência de
idosos com multimorbidade entre aqueles que reportaram queda no último ano e, foi estimado
que queda aumentou em 57% a chance de CT. No entanto, por ser tratar de um estudo
transversal a causalidade entre queda e CT não pode ser inferida. Portanto, estudos
longitudinais devem confirmar se queda aumenta a chance de CT ou vice-versa.
Quanto aos tipos de CTs mais encontradas, foi observado que os medicamentos
frequentemente reportados pela população estavam envolvidos em CT, como por exemplo
biguanidas e betabloqueadores. A CT mais prevalente observada foi entre biguanidas (i.e.
metformina) usadas na presença de diabetes (doença índice) e doença cardiovascular (doença
que compete). Apesar da acidose láctica associada a metformina ser uma reação adversa
rara,160–162 três GPCs de alta qualidade recomendaram o uso com cautela ou contraindicaram
o uso de metformina em indivíduos com doença cardiovascular ou doença pulmonar devido
ao risco aumentado de acidose láctica fatal nessa população.163–165 A acidose láctica é
caracterizada por um aumento anormal no lactato sérico. Acredita-se que a metformina possa
causar acidose láctica por meio da redução da gliconeogênese da alanina e do piruvato,
resultando em aumento adicional de lactato sérico.162,166 Dependendo de quão alta é a
elevação do lactato, pode ocorrer redução do pH sanguíneo, alterando a hemodinâmica e, em
alguns casos, levar a morte. Assim, a metformina deve ser evitada ou usada com cautela em
pacientes com doenças que geram um excesso de produção de lactato decorrente do processo
de hipoperfusão e hipóxia dos tecidos, como nas cardiovasculares (e.g. insuficiência cardíaca)
e pulmonares (e.g. DPOC).162,167,168
Como também relatado por Lorgunpai et al.15 nós observamos entre as CTs mais
prevalentes: o uso de betabloqueador na presença de hipertensão ou doença cardiovascular
(doenças índices) e doença pulmonar (doença que compete);139,140 e o uso de β2-agonista na
presença de doença pulmonar (doença índice) e hipertensão (doença que compete).169,170
Dados da literatura são controversos em relação ao impacto dos betabloqueadores na função
pulmonar de indivíduos com doenças pulmonares.171 Estudos mostram que os
betabloqueadores tem o potencial de induzir broncoespasmo e piorar a função pulmonar em
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indivíduos com asma ou DPOC.172 De fato, estudos observaram maior risco de exacerbação
de sintomas e maior taxa de hospitalização em pacientes com asma ou DPOC e em uso de
betabloqueadores em comparação com aqueles sem uso de betabloqueadores.173,174 Então,
devido ao risco de exacerbação dos sintomas e piora da função pulmonar, GPCs
contraindicam ou recomendam o uso com cautela de betabloqueadores em indivíduos com
doenças pulmonares crônicas.139,140 Já os β2-agonista tem o potencial de causar reações
cardiovasculares como o aumento da pressão arterial.175,176 Em estudo com pacientes
diagnosticados com DPOC foi observada que cerca de 3% dos participantes que usaram β2agonista apresentaram hipertensão ou aumento da pressão arterial.177 Em idosos as reações
adversas destes medicamentos podem ser mais pronunciadas. Por exemplo, a pressão arterial
sistólica pode sofrer mudanças de cerca de 8 a 9 mmHg.178 Com isso, GPCs de alta qualidade
recomendam o uso com cautela ou contraindicam o uso destes medicamentos em indivíduos
com hipertensão ou outra doença cardiovascular.169,170,179,180
O uso de β2-agonista também foi observado na CT entre doença pulmonar (doença
índice) e diabetes (doença que compete). Além dos efeitos adversos cardiovasculares, esta
classe de medicamentos tem o potencial de causar cetoacidose por meio do aumento da
glicogenólise a partir da estimulação de receptores beta no fígado.181–186 Com isso, dois GPCs
de alta qualidade recomendam cautela no uso de β2-agonista em indivíduos com
diabetes.169,170 É importante destacar que cetoacidose diabética em idosos pode ser fatal. De
fato, estudo conduzido nos Estados Unidos constatou um maior tempo para normalização da
glicemia, mais dias de hospitalização e maior taxa de mortalidade entre pacientes idosos em
comparação com jovens diagnosticados com cetoacidose diabética.187
Similar com estudo prévio,15 na população estudada 4,54%, ou 38 mil idosos,
reportaram hipertensão (doença que compete), doença osteoarticular (doença índice) e uso de
AINEs. Ainda, em nosso estudo cerca de 2% ou 14 mil idosos reportaram o uso de AINEs na
presença das doenças osteoarticular (doença índice) e cardiovascular (doença que compete).
Devido a sua alta efetividade no manejo de dor e inflamação, crônica ou aguda, e, em sua
maioria, serem isentos de prescrição, os AINEs estão entre os medicamentos mais usados no
mundo.188,189 No entanto, eles estão associados a diversos tipos de reações adversas,
particularmente em idosos, sendo classificados como inapropriados para uso nesta
população.189–191 Algumas das reações comumente reportadas em idosos decorrentes do uso
desses medicamentos são: eventos gastrointestinais (e.g., úlcera gástrica e perfuração
gástrica), eventos cardiovasculares (e.g., edema, hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto e
eventos trombóticos) e nefrotoxicidade (e.g., retenção de sódio e redução da taxa de filtração
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glomerular).188–190,192,193 Acredita-se que o mecanismo pelo qual os AINEs causam reações
adversas está relacionado ao seu mecanismo de ação.189,192 Os AINEs inibem a enzima
ciclooxigenase (COX), tipo 1 e 2, responsável pela produção de prostaglandinas e
tromboxanos, mediadores envolvidos em diversos processos biológicos, como na inflamação
e homeostasia.189,192 Por exemplo, a redução na produção de prostaglandinas previne a
excreção de sódio e vasodilatação renal, mecanismos usados pelo rim na manutenção da
pressão arterial.188,192,194 Além disso, os AINEs elevam os níveis séricos de aldosterona, o que
também contribui na retenção de sódio e consequente edema, elevação da pressão arterial e
piora do quadro de insuficiência cardíaca.188,192 De fato, em metanálise foi estimado um
aumento de até 14 mmHg na pressão sistólica e de até 2,3 mmHg na diastólica em pessoas
com hipertensão e em uso de AINEs.195 Mais ainda, em modelos animais foi visto que a
inibição da COX-2 estava associada a mudanças na estrutura do miocárdio, comprometimento
da função sistólica, e aumento da mortalidade.196 Em estudo de base populacional conduzido
na Dinamarca foi observado aumento no risco de morte e hospitalização por infarto agudo do
miocárdio e insuficiência cardíaca em pacientes com insuficiência cardíaca e em uso de
AINEs.193 Por exemplo, diclofenaco dobrou o risco de morte por um desses eventos
cardiovasculares, celecoxibe aumentou o risco em 75% e ibuprofeno em 31%.193 Além disso,
neste estudo foi observado que os eventos adversos cardiovasculares dos AINEs são dose
dependente.193 Com isso, no intuito de reduzir o risco de alteração da pressão arterial e
eventos cardiovasculares fatais, entre outras, GPCs recomendam evitar o uso de AINEs em
indivíduos com hipertensão e doenças cardiovasculares.192,197,198
Ainda em relação aos AINEs, destaca-se que os mesmos estavam envolvidos em mais
um tipo de CT: doença osteoarticular (doença índice) com diabetes (doença que compete).
AINEs estão associados a um pior controle da glicemia em indivíduos com diabetes e
aumento nos valores de hemoglobina glicada.199,200 Além disso, como discutido no parágrafo
anterior, os AINEs podem causar nefrotoxicidade, especialmente em idosos.201 Somado a isso,
tem-se que pacientes com diabetes apresentam um risco elevado de desenvolver insuficiência
renal crônica devido as complicações micro e macrovasculares.202 Estima-se que mais de um
quarto dos indivíduos com diabetes tem insuficiência renal.203–205 Em idosos com diabetes a
prevalência de insuficiência renal pode chegar a aproximadamente 50%.206,207 Com isso,
GPCs tem recomendado o uso com cautela destes AINEs em indivíduos com diabetes.197,198
Entre as CT mais observadas na população estudada, há, ainda, a combinação de
doença pulmonar (doença índice), osteoporose (doença que compete) e corticosteroide
(medicamento que compete). O uso crônico de corticosteroide está associado a redução na
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densidade óssea, alteração da qualidade do osso, aumento na taxa de quedas e fraturas.208
Esses medicamentos suprimem a formação do osso por diversos mecanismos, como por
exemplo, prejudicando a replicação e induzindo a apoptose de osteoblastos e osteócitos
maduros.209 Estima-se que a prevalência de fratura é de 30 a 50% em indivíduos que usam
cronicamente corticosteroide.208,210 Em vista desse efeito adverso, GPCs de alta qualidade tem
recomendado o monitoramento da densidade óssea, o uso com cautela ou até mesmo
contraindicado o uso de corticosteroide em indivíduos com osteoporose.169,211–216
Como esperado, as DCNTs mais prevalentes foram hipertensão, doenças
osteoarticulares, diabetes e cardiovasculares. De fato, estas doenças estão entre as mais
comumente reportadas por idosos da comunidade.38,53,54 Em relação a multimorbidade,
observou-se que 3 em cada 5 idosos do município de São Paulo apresentou multimorbidade.
A prevalência de multimorbidade variou entre 55-98%, dependendo da definição de
multimorbidade usada e das condições de saúde e socioeconômicas da população incluída.31 É
interessante notar que os idosos com multimorbidade também percebem pior a saúde, tem
menos anos de estudo e consideram a renda como insuficiente. Outros estudos também
encontraram achados similares ao nosso.31 Por exemplo, em estudo conduzido no Sul do
Brasil foi estimada uma maior prevalência de multimorbidade em idosos com menor classe
social.38 Assim, estes idosos necessitam de uma maior assistência do sistema público de
saúde. Sabendo que multimorbidade está associada com pior qualidade de vida,
hospitalizações, piora funcional e da condição de saúde, o seu manejo é essencial na
promoção do envelhecimento saudável.
De acordo com estudos anteriores, a prevalência de polifarmácia no presente estudo
foi alta. Na população estudada, polifarmácia foi encontrada em 40% dos idosos, em 64% dos
idosos com multimorbidade e em 24% dos idosos com CT. Estudo prévio conduzido com a
onda 2006 do Estudo SABE estimou que 36% dos idosos reportaram polifarmácia.83
Similarmente, o estudo EpiFloripa estimou uma prevalência de 32% em idosos da
comunidade.56 Diversos estudos populacionais internacionais também reportaram prevalência
de polifarmácia similar a nossa. Por exemplo, 39% em estudos conduzidos com idosos da
comunidade na Alemanha,217 Itália218 e Finlandia;219 e 43% em idosos da comunidade na
França.220
É importante destacar que entre os medicamentos mais reportados pelos idosos, a
terceira classe terapêutica mais relatada foi dos inibidores da bomba de próton. Resultado que
contrasta com a baixa prevalência de DRGE no Estudo SABE. Segundo o critério de Beers
2015, esta classe de medicamentos é considerada inapropriada quando usada por mais de oito
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semanas em idosos sem fator de risco para sangramento ou úlcera gástrica (e.g. uso crônico de
corticosteroide ou AINEs, diagnóstico de esofagite erosiva, esôfago de Barret ou
hipersecreção patológica).191 Quando usados por um longo período, estes medicamentos estão
associados ao aumento na taxa de infecção pulmonar221 e gastroenteritis,222 aumento no risco
de fraturas223 e no risco de demencia.224 Outros estudos populacionais reportaram alta
prevalência e aumento do uso ao longo do tempo desses medicamentos em idosos,225–227
sendo usados por cerca de 50% dos idosos na Irlanda.228 No presente estudo não sabemos por
quanto tempo ou qual a indicação de uso destes medicamentos. No entanto, outros estudos
constataram que, na maior parte das vezes, estes medicamentos são usados de forma não
racional, ou seja, são usados por idosos que não apresentam alto risco de sangramento.228,229

4.4.3. IMPLICAÇÕES PARA PRÁTICA CLÍNICA
Os achados revelaram a prevalência de CT em idosos do município de São Paulo, os
tipos de CT mais frequentes e características dos idosos associadas a presença de CT. Assim,
os idosos em uso de 5 ou mais medicamentos, que foram hospitalizados, caíram ou
apresentaram uma pior percepção da saúde, devem ser avaliados para presença de CT. Como
ressaltado em outros estudos, estes achados são fundamentais para os profissionais e gestores
de saúde identificarem os grupos de indivíduos com maior chance de apresentar CT e,
planejarem uma farmacoterapia segura e um monitoramento adequado desses idosos.97,230
Este trabalho chama a atenção para a necessidade do uso racional de medicamentos e a
visão mais integral da farmacoterapia do idoso com multimorbidade. A análise de CT vai
além do uso apropriado de medicamentos. Ela requer o conhecimento de todas as doenças
coexistentes e medicamentos em uso num mesmo indivíduo o que vai contra o cuidado
fragmentado. Portanto, este trabalho ressalta a necessidade do profissional de saúde estar
atento as multimorbidades para promoção do uso racional de medicamentos. De fato, poucos
prescritores estão cientes de todas as doenças coexistentes no indivíduo e levam em
consideração doenças coexistentes no momento de prescrever.231,232
É interessante notar que o foco da CT não é tanto nos medicamentos, mas sim nas
combinações de doenças. Assim, os profissionais de saúde devem atentar para as
combinações de doenças listadas no presente estudo. Vale ressaltar que a CT não caracteriza
obrigatoriamente uma contraindicação da farmacoterapia, mas sim, aponta a necessidade de
uma avaliação cuidadosa da prescrição e, quando possível a troca por uma alternativa
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terapêutica mais segura. O cuidado do idoso com multimorbidade é complexo e exige uma
avaliação cuidadosa do seu histórico médico e social e, o risco e benefício da farmacoterapia
precisam ser considerados. Quando não há alternativa terapêutica, é importante que o
profissional de saúde esteja atento a CT e monitore o idoso para possíveis complicações na
doença índice. Por exemplo, a acidose láctica decorrente da CT diabetes, doença
cardiovascular e metformina pode ser rara, porém fatal. Já a CT entre doença pulmonar,
hipertensão e β2-agonista pode ser mais comum porém, menos grave. Portanto, cabe ao
profissional de saúde avaliar de forma cautelosa a farmacoterapia em idosos com
multimorbidade e levar em consideração as possibilidades de terapia não farmacológica, troca
de medicamento, considerando o preço, disponibilidade no sistema de saúde, posologia e
adesão ao tratamento.
Devido ao desenho do estudo não foi avaliado se as CTs de fato ocorreram. Contudo,
é relevante que o profissional de saúde tenha em mente que certas combinações de doenças e
medicamentos podem levar a desfechos negativos, mesmo quando os medicamentos são
apropriados para uma das doenças coexistentes. Por exemplo, um idoso com diabetes e
doença osteoarticular pode ter sua glicemia não controlada decorrente do tratamento para
doença osteoarticular. Ou, um paciente com doença pulmonar pode sofrer uma exacerbação
dos sintomas devido ao tratamento da hipertensão ou da doença cardiovascular coexistente.
Portanto, é essencial que os idosos com multimorbidade tenham sua farmacoterapia checada
cuidadosamente para potenciais CT.

4.4.4. LIMITAÇÕES E PONTOS FORTES
O presente estudo apresenta diversos pontos fortes. Primeiro, os achados são baseados
no banco do Estudo SABE. O Estudo SABE é um estudo longitudinal de múltiplas coortes
com amostra representativa dos idosos do município de São Paulo. Assim, os resultados aqui
apresentados podem ser extrapolados para a população idosa do município de São Paulo.
Além disso, até o momento, este é o primeiro estudo a estimar as características associadas a
CT. Estudos anteriores estimaram a prevalência de CT em idosos15 ou avaliaram somente a
interação entre medicamento e doença.150,233–236 No contexto da saúde do idoso em que a
maioria apresenta multimorbidade, é interessante que o foco esteja nas doenças coexistentes.
Assim, no presente estudos nós partimos das associações de duas doenças para então verificar
os medicamentos em uso pelo indivíduo, identificando assim as CTs.
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Outro ponto forte deste estudo é o método rigoroso para identificação das CT. Só
foram consideradas CTs aquelas baseadas em GPCs de alta qualidade, ou seja, baseada nos
melhores documentos, desenvolvidos por equipe multidisciplinar, que sintetizam a evidência
científica em recomendações para os profissionais de saúde.
Ainda, no presente estudo foi considerado todos os medicamentos em uso pelos
idosos, incluindo os medicamentos isentos de prescrição. Trabalho anterior sobre CT em
idosos da comunidade incluiu somente medicamentos prescritos.15 No Brasil, sabe-se que
uma parcela importante da população idosa se automedica, e que automedicação está
associada ao aumento da mortalidade.80 Assim é essencial que todos os medicamentos em uso
pelos idosos sejam levados em consideração e analisados.
Este estudo apresenta também limitações. Primeiramente, o presente trabalho é um
estudo transversal. Assim, a relação causal entre as características associadas à CT não pode
ser inferida. Trabalhos longitudinais devem confirmar as associações evidenciadas aqui.
Algumas limitações deste estudo podem ter levado a uma subestimação da prevalência
de CT em idosos da comunidade. O método para identificação das DCNTs na população
estudada é por meio de questionário já com uma lista predefinida de doenças, ou seja, as
doenças são autorreferidas. Devido a facilidade, baixo custo e não necessidade de técnico
capacitado, a maioria dos estudos epidemiológicos usam este método para identificar as
doenças presentes na população.7,31 No entanto, estudos tem mostrado que este método
subestima a prevalência real de doenças na população.237,238 Além disso, no presente estudo
incluímos somente as DCNTs previamente elencadas. Ou seja, outras DCNTs presentes nos
idosos não foram consideradas na análise de CT. Ainda, não levamos em consideração a
combinação de 3 ou mais doenças ou outra fonte de informação para identificar CTs. No
entanto, as DCNTs mais prevalentes na população idosa com multimorbidade foram
consideradas. Ainda, esta limitação não prejudicou a estimativa de multimorbidade que
corrobora estudos prévios, incluindo estudo conduzido com banco do Estudo SABE onda
2010.7,31,239
Finalmente, não fez parte do escopo deste estudo avaliar desfechos negativos em
saúde associados a CT. Nosso objetivo foi identificar a prevalência de CT em idosos da
comunidade e as características associadas à CT.
É importante que trabalhos futuros verifiquem a associação de CT com desfechos
relevantes na saúde do idoso como, morte, qualidade de vida, síndrome da fragilidade e
independência para realizar as atividades básicas e instrumentais de vida diária.
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4.5.

CONCLUSÃO

Aproximadamente 1 em cada 8 idosos apresenta pelo menos uma CT no município de São
Paulo. Idosos em uso de 5 ou mais medicamentos, que foram hospitalizados ou caíram no
último ano e com pior percepção de saúde tem maior chance de apresentar CT.
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5. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS GUIAS DE
PRÁTICA CLÍNICA

Esta parte da tese traz os resultados da avaliação da qualidade de GPCs. Esta análise da
qualidade foi separada em GPCs brasileiros e internacionais. A avaliação da qualidade de
GPCs foi realizada no intuito de identificar guias de alta qualidade e, então usá-los como base
para definição das CTs.
Os resultados apresentados aqui foram publicados anteriormente. A avaliação da
qualidade de guias brasileiros gerou duas publicações: Apêndice C e D. A avaliação da
qualidade de guias internacionais também gerou duas publicações: uma sobre o método do
estudo (Apêndice E) e outra está aceita para publicação em revista internacional.

5.1.

INTRODUÇÃO

As DCNTs são consideradas importantes problemas de saúde pública, pois são
responsáveis por cerca de 38 milhões de mortes no mundo a cada ano. Sendo que destas, 28
milhões ocorrem em países de baixa e média renda.46–48
Os guias de prática clínica de alta qualidade (GPCs) são fundamentais para melhorar o
gerenciamento da saúde, pois são ferramentas especiais que traduzem as descobertas da
pesquisa científica, fornecem recomendações explícitas e apoiam a tomada de decisões
baseadas em evidências.240,241 A implementação de GPCs é essencial para melhorar o controle
das DCNTs e a qualidade de vida dos pacientes, bem como otimizar a utilização de
medicamentos e os recursos de saúde.242–244 No entanto, vários estudos identificaram GPCs
que possuem baixa a moderada qualidade, o que reduz a confiabilidade de tais medidas entre
profissionais e gestores de saúde.23,25,245–252
Diversas ferramentas foram desenvolvidas em todo o mundo para avaliar a qualidade
da GPCs.253,254 Por exemplo, o instrumento Appraisal of Guidelines Research and Evaluation
instrument255 versão II (AGREE-II), publicado em 2009, tem sido amplamente utilizado,
validado em vários idiomas e abrange informações essenciais para avaliação abrangente de
GPCs.253,254 Diversos estudos em todo o mundo foram realizados para avaliar a qualidade da
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GPCs usando o AGREE-II;23,25,245,246,251,252,256–259 no entanto, muito pouco se sabe sobre a
qualidade da GPCs em países de baixa renda.23
No Brasil, os medicamentos dispensados pelo SUS na atenção primária são
selecionados e dispensados pelos municípios.260 Idealmente, todos os medicamentos incluídos
no SUS devem ser incorporados em conjunto com um guia de prática clínica (GPCs) para
auxiliar os profissionais de saúde. No entanto, os municípios não dispõem dos recursos
necessários para desenvolver ou adaptar os GPCs,261,262 e o Comitê Nacional de Incorporação
de Tecnologia (CONITEC) não consegue atender à demanda nacional. Consequentemente, os
profissionais de saúde seguem as GPCs publicadas por diferentes instituições de saúde, e isto
levanta preocupações sobre a qualidade dos GPCs disponíveis.
Outras instituições de saúde brasileiras, governamentais ou não-governamentais, como
sociedades de especialidades, tem preparando e publicando GPCs há muitos anos. O
Departamento de Atenção Básica (DAB) do Ministério da Saúde pública os “Cadernos de
Atenção Primária”, no entanto, eles não estão listados nos sites do Ministério da Saúde ou
CONITEC. A Associação Médica Brasileira (AMB) desenvolveu o “Projeto Diretrizes”, que
estabelece condutas médicas para diagnosticar e tratar diversas doenças.263 As sociedades
médicas como a Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Pneumologia
também elaboram e publicam GPCs.264,265 No entanto, preocupações foram relatadas em
relação à qualidade dos GPCs brasileiros.21,266 Dois estudos avaliaram a qualidade da GPCs
no Brasil,252,267 mas nenhum deles avaliou criticamente as GPCs para qualidade do tratamento
de DCNTs no contexto brasileiro. Portanto, o presente estudo avaliou o rigor metodológico e
a transparência dos GPCs brasileiros com recomendações farmacológicas para as DCNTs
mais prevalentes. Além disso, visando melhorar o desenvolvimento de GPCs com alta
qualidade no Brasil, nós comparamos a qualidade metodológica e transparência entre as GPCs
da CONITEC e as de outras instituições elaboradas de GPCs no Brasil.

5.2.

MÉTODOS

5.2.1. DESENHO DE ESTUDO
Trata-se de uma revisão sistemática e avaliação da qualidade metodológica e
transparência de GPCs para o tratamento de doenças crônicas na atenção primária (Figura 11).
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Este estudo está registrado na base para revisão sistemática PROSPERO, protocolo
CRD42015027219. Esta revisão sistemática segue as recomendações do PRISMA.268

Figura 11 - Desenho do estudo de revisão sistemática e avaliação da qualidade de guias de
prática clínica brasileiros para tratamento farmacológico de DCNTs comuns na atenção
primária.

Fonte: Autor.
AGREE-II: instrumento para avaliação da qualidade metodológica e transparência de guias de prática clínica.
Em inglês: Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation.
DCNT: doenças crônicas não transmissíveis.
A figura representada na classificação geral é apresentada mais adiante no texto. Está figura descreve o racional
para classificação geral dos guias de prática clínica baseado nas notas dos domínios do AGREE-II.
*National Guideline Clearinghouse, Google e Ministério da Saúde do Brasil.
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5.2.2. BUSCA NA LITERATURA
Com discutido no Método Geral, nós elencamos as DCNTs mais comuns em idosos da
comunidade e indivíduos com multimorbidade assistidos na atenção primária a partir de dados
da literatura.7,15,30–38 As DCNTs elencadas foram: asma, fibrilação atrial, hiperplasia prostática
benigna, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca, doença
coronariana,

demência,

depressão,

diabetes,

doença

de

refluxo

gastroesofágico,

hipercolesterolemia, hipertensão, osteoartrite e osteoporose. Nós também incluímos GPCs
para artrite reumatoide e doença de Alzheimer, dada a sua alta relevância para adultos idosos.
Foi conduzida uma busca abrangente da literatura em 30 de outubro de 2015, nas
seguintes bases de dados: MEDLINE (via PubMed), LILACS (via Biblioteca Virtual em
Saúde) e Cochrane Library (via CENTRAL). A busca também foi realizada na base específica
de guias de prática clínica (GPCs) National Guideline Clearinghouse (9 de setembro de
2015), no Google (9 de setembro de 2015), e no site do Ministério da Saúde do Brasil (31 de
outubro de 2015). Examinamos os sites de sociedades médicas e do Ministério da Saúde do
Brasil para qualquer material suplementar. A estratégia de busca completa está descrita no
Apêndice F e, foi publicada e pode ser encontrada no material suplementar artigo (Apêndice
C).21

5.2.3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E EXTRAÇÃO DOS DADOS
Os critérios de inclusão foram GPCs que incluíram recomendações de tratamento
farmacológico. Nenhuma restrição de idioma ou ano foi aplicada. Os critérios de exclusão
incluíram GPCs sem recomendações de tratamento farmacológico, com foco em um único
serviço de saúde (por exemplo, protocolos de tratamento em um ambulatório particular), ou
referiram-se a outras DCNTs que não as elencadas. GPC foi definido como documentos
(revisão sistemática ou não) que sintetizam a literatura em recomendações práticas para os
profissionais da saúde.
Dois revisores aplicaram os critérios de elegibilidade de forma independente.
Primeiramente, 2 revisores avaliaram independentemente os títulos e resumos. Em seguida, os
revisores analisaram independentemente o texto completo dos artigos. Finalmente, foi
verificada a existência de qualquer material suplementar nos sites das sociedades médicas e
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do Ministério da Saúde do Brasil. Discrepâncias em qualquer etapa foram resolvidas por meio
de consenso entre os dois revisores. Quando necessário, um terceiro revisor foi incluído.
A extração de dados dos GPCs incluídos foi conduzida por um revisor, e
posteriormente revisada por um outro revisor. Os dados extraídos dos GPCs incluídos foram:
DCNT, ano de publicação, instituição elaboradora (Ministério da Saúde, Associação Médica
Brasileira e sociedade médica), tipo de GPC (formulado ou adaptado), método de
desenvolvimento (revisão sistemática ou outro), e relato de financiamento (sim e não).

5.2.4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
A avaliação da qualidade dos GPCs foi realizada independentemente por dois
revisores por meio do instrumento AGREE-II.269 Este instrumento foi escolhido por ser uma
ferramenta validada no Brasil270 e amplamente utilizada.254,255,271,272 Os revisores foram
treinados no instrumento AGREE-II de acordo com o descrito em Molino et al., 2016.21
AGREE-II é composto por 23 itens (Quadro 6), que são agrupados em 6 domínios,
bem como 2 itens de avaliação global que permitem aos revisores avaliar a qualidade global
do GPC e recomendar ou não sua utilização.255,269 Os itens são classificados em uma escala de
7 pontos: 1 (discordo totalmente; não existe informação relevante ou o conceito é mal
descrito) a 7 (concordo plenamente, a qualidade da informação é excelente e todos os critérios
de qualidade listados no Manual do Usuário estão contemplados).255,269 Os revisores julgaram
a qualidade geral do CPG levando em consideração todos os 23 itens de acordo com o Manual
do Usuário do AGREE-II.255
Quadro 6 – Componentes e descrição dos domínios que formam o instrumento AGREE-II.
Domínio

Descrição

1. Escopo e finalidade

Avalia se o objetivo geral do GPC, as questões

Número de itens
3: item 1 a 3

específicas de saúde, e a população-alvo estão
bem descritos

2. Envolvimento das

Avalia se o GPC foi desenvolvido pelas partes

partes interessadas

interessadas adequadas e se representa a visão dos

3: item 4 a 6

usuários pretendidos

Continua
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Conclusão
Domínio

Descrição

3. Rigor do

Avalia o processo usado para coletar e sintetizar

desenvolvimento

as evidências, os métodos para formular as

Número de itens
8: item 7 a 14

recomendações e a atualizar o GPC

4. Clareza da

Avalia a linguagem, estrutura e o formato do

apresentação

GPC

5. Aplicabilidade

Avalia se o GPC levou em consideração os

3: item 15-17

4: item 18-21

facilitadores e barreiras para a implementação,
estratégias para melhorar a aplicação, bem como
envolvimento de recursos para implementação
das recomendações

6. Independência

Avalia se a formulação das recomendações foi

editorial

realizada de modo a não terem vieses devido a

2: item 22 e 23

possíveis conflitos de interesse

Avaliação global

Classifica a qualidade geral da diretriz e se a

NA

mesma deve ser recomendada para o uso na
prática, deve ser modificada ou não deve ser
usada
Fonte: Adaptado de AGREE-II.269

A concordância entre os revisores foi avaliada pelo coeficiente Kappa, sendo
discrepante os valores inferiores a 0,4.273 Então, para GPCs discrepantes, os domínios com
alta discrepância foram identificados por meio da calculadora de concordância desenvolvida
pela Universidade de McMaster.274 Por último, os domínios com alta discrepância foram
revisados novamente de forma independente.
As pontuações de cada domínio foram calculadas de acordo com o Manual do Usuário
AGREE-II.269 Então, os escores de cada domínio foram determinados pela porcentagem total
de pontuação do item com referência ao intervalo entre os escores máximo e mínimo daquele
domínio em particular (Quadro 7).269
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Quadro 7 – Método para cálculo do escore dos seis domínios que formam o instrumento
AGREE-II.

Fonte: Adaptado do manual do AGREE-II.269

5.2.4.1.

Classificação da qualidade geral dos GPCs

Após o cálculo das porcentagens dos domínios, os GPCs foram classificados conforme
sua qualidade geral.21Apesar de não haver um método validado para uma classificação
geral,269 decidimos adotar uma métrica para a qualidade geral da GPCs, como mostrado na
Figura 12. Priorizamos o domínio 3 (rigor de desenvolvimento) para classificar a qualidade
geral, já que este domínio avalia se o método de elaboração de GPC foi rigoroso o suficiente
para garantir que as informações da GPC são embasadas nas melhores evidências científicas.
Outros estudos também usaram o domínio 3 como forma de classificar a qualidade
geral.251,275,276 Em seguida, para diferenciar a qualidade das GPC em relação a outros escores
de domínio, nós a dividimos em categorias alta, moderada e baixa com graduação de A para
C. Assim, a qualidade geral foi dividida em 9 tipos de acordo com os escores dos domínios 3
e 2 outros domínios (Figura 12).
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Figura 12 - Classificação geral de qualidade dos guias de prática clínica de acordo com as
pontuações nos domínios do AGREE-II.

Fonte: Adaptado de Molino et al. 2016.21

5.2.5. ANÁLISE DOS DADOS
A análise descritiva das características dos GPCs é apresentada como porcentagem e
número absoluto. A distribuição dos escores dos domínios é apresentada como boxplot, para o
total de guias e segundo o ano de publicação e instituição elaboradora. A classificação da
qualidade geral dos GPCs é apresentada em porcentagem em relação ao total de guias
avaliados e segundo instituição elaboradora.
Como os escores dos domínios não apresentaram distribuição normal, foram usados os
testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis para estimar as diferenças entre os escores segundo
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o ano de publicação (<2009 ou ≥2009) e instituição elaboradora, respectivamente. Os tipos de
instituições elaboradoras consideradas foram Ministério da Saúde (MS), Sociedades de
Médicas (Soc), e Associação Médica Brasileira (AMB).
Valores de p <0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Os testes
estatísticos foram conduzidos no software Minitab versão 8 para Windows, os boxplots foram
feitos no R versão 3.3 e gráficos de barra, no Excel.

5.3.

RESULTADOS

5.3.1. CARACTERÍSTICAS DOS GPCS AVALIADOS
Foram incluídos 26 GPCs brasileiros para o tratamento das DCNTs elencadas (Figura
13). Mais detalhes sobre as razões de exclusão podem ser encontradas em Molino et al.
2016.21

Figura 13 - Fluxograma de seleção dos guias de prática clínica a partir da busca sistemática da
literatura.
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Fonte: Adaptado de Molino et al. 2016.21
DCNT: doença crônica não transmissível. GPCs: guias de prática clínica.

A Tabela 6 mostra as características gerais dos GPCs avaliados. A maioria deles teve
ano de publicação ≥2009 e nenhum realizou revisão sistemática da literatura, declarou
explicitamente fontes de financiamento, ou alegou ser um GPC adaptado. As GPCs para
manejo farmacológico de diabetes foram as mais frequentes.

Tabela 6 - Características dos GPCs avaliados (n=26).
Característica

% (N)

Ano de publicação
2004-2008

15,4 (4)

2009-2015

84,6 (22)

Ministério da Saúde

38,5 (10)

Tipo de instituição elaboradora

Continua
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Conclusão
Característica

% (N)
Associação Médica Brasileira
Sociedade médica

38,5 (10)
23,1 (6)

Conduziu revisão sistemática

0

Declarou financiamento

0

Tipo de GPC
Adaptado

0

Elaborado

26 (100)

DCNT
Artrite reumatoide

7,7 (2)

Asma

7,7 (2)

Depressão

3,8 (1)

Diabetes

15,4 (4)

Doença coronariana

3,8 (1)

Doença de Alzheimer

7,7 (2)

Doença pulmonar obstrutiva crônica

11,5 (3)

Doença do refluxo gastroesofágico

3,8 (1)

Fibrilação atrial

3,8 (1)

Hipercolesterolemia

7,7 (2)

Hiperplasia benigna da próstata

3,8 (1)

Hipertensão

7,7 (2)

Insuficiência cardíaca congestiva

3,8 (1)

Osteoartrite

3,8 (1)

Osteoporose

7,7 (2)

Fonte: Adaptado de Molino et al. 2016.21
DCNT: doença crônica não transmissível. GPC: guia de prática clínica.

5.3.2. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS GPCS USANDO O
AGREE-II
Em relação a avaliação da qualidade com o instrumento AGREE-II, somente o
domínio “clareza da apresentação” apresentou mediana acima de 60% e a maioria dos
domínios apresentaram mediana abaixo de 30% (Figura 14).
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Figura 14 - Distribuição dos escores obtidos dos GPCs avaliados (n=26) segundo os seis
domínios do AGREE-II.

Fonte: Autor.

Em relação a avaliação global, somente 3 GPCs pontuaram escores acima de 60%,
nenhum GPC foi recomendado sem modificação, e 77% dos GPC não foram recomendados.
Apenas GPCs do Ministério da Saúde foram recomendados com modificações.
A Figura 15 mostra a classificação da qualidade geral dos GPCs. A maioria dos GPCs
apresentaram baixa qualidade geral, ou seja, obtiveram escore no “rigor do desenvolvimento”
(domínio 3) menor que 30%.

Figura 15 - Classificação da qualidade geral dos GPCs avaliados (n=26) de acordo com as
pontuações obtidas no AGREE-II.
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% de guias de prática clínica

50
39

25

23
15

15
8

0
Moderada A

Moderada B

Baixa A

Baixa B

Baixa C

Qualidade geral
Fonte: Adaptado de Molino et al. 2016.21

5.3.3. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS GPCS SEGUNDO ANO
DE PUBLICAÇÃO
Aumento nos escores dos domínios foi observada quando comparados os GPCs com
ano de publicação <2009 com aqueles com ano de publicação ≥2009 (Figura 16). No entanto,
apenas as pontuações de dois domínios (“rigor de desenvolvimento” e l’careza e
apresentação”) demonstraram uma melhora significativa (p <0,05).
Figura 16 – Distribuição dos escores obtidos nos seis domínios do AGREE-II, segundo ano de
publicação (<2009 versus ≥2009).
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*

*

Fonte: Adaptado de Molino et al. 2016.21
(*) Foi observado significância estatística para “rigor do desenvolvimento” (p = 0,03) e “clareza e apresentação
(p = 0,01)”.

5.3.4. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS GPCS SEGUNDO
INSTITUIÇÃO ELABORADORA
Exceto pelo domínio “clareza da apresentação” e “independência editorial”, os GPCs
do Ministério da Saúde obtiveram pontuações mais altas em todos os outros domínios quando
comparados a outras instituições elaboradas. Sociedades médicas produziram GPCs com
maior escores no domínio “clareza da apresentação” (Figura 17).

Figura 17 - Distribuição dos escores obtidos nos seis domínios do AGREE-II, segundo
instituição elaboradora.
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*

*

*

*

*

Fonte: Adaptado de Molino et al (no prelo).22
AMB: Associação Médica Brasileira (n=10). MS: Ministério da Saúde (n=6). Soc: Sociedades Médica (n=10).
(*) Foi observado significância estatística para todos domínios exceto “independência editorial”.

Na classificação geral dos GPC, 100% (6/6) GPCs do Ministério da Saúde
apresentaram qualidade moderada. Enquanto que somente 10% e 30% dos GPCs da
Associação Médica Brasileira e sociedades médica, respectivamente, apresentaram qualidade
moderada (Figura 18).

Figura 18 - Classificação da qualidade geral dos GPCs avaliados (n=26) segundo instituição
elaboradora.
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Fonte: Adaptado de Molino et al. 22

5.4.

DISCUSSÃO

Foi realizada uma busca sistemática dos GPCs brasileiros para o tratamento das DCNTs
mais prevalentes na atenção primária. A maioria dos GPCs foi publicada a partir de 2009,
nenhuma era de alta qualidade e a maioria não foi recomendada pelos revisores. O domínio
com maior pontuação foi “clareza da apresentação”.
Em geral, a maioria dos GPCs pontuaram menos de 30% no domínio “rigor do
desenvolvimento”. Este domínio avalia como as evidências para o GPC foram reunidas e
sintetizadas, como as recomendações foram formuladas e se foram descritos métodos para
atualização do GPC. Devido à baixa pontuação neste domínio, tem-se que a maioria dos
GPCs avaliados possuem baixa qualidade. Semelhante aos nossos achados, os GPCs chineses
também foram avaliados com baixa qualidade, particularmente apresentando baixos escores
no domínio de rigor do desenvolvimento.277–280
Outro achado importante foi em relação ao ano de publicação. As GPCs publicadas a
partir de 2009 (mesmo ano de publicação do AGREE-II) foram classificadas com melhor
qualidade em 2 domínios: “rigor do desenvolvimento” e “clareza da apresentação”. Um
estudo prévio avaliando GPCs publicados entre 1980 e 2007 observou melhora ao longo do
tempo na maioria dos domínios.23 No entanto, os escores dos domínios ainda eram moderados
a baixos.23 Em contraste com esses achados os domínios, “escopo e finalidade”,
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“envolvimento das partes interessadas”, e “aplicabilidade” não melhoraram após 2009 no
presente estudo. Essas diferenças podem ser explicadas, em parte, por questões de tamanho de
amostra e ano de publicação. Enquanto avaliamos apenas 26 GPCs brasileiras, o estudo
mencionado avaliou 42 GPCs em diferentes continentes. Além disso, acreditamos que os
GPCs internacionais obtêm maiores pontuações porque o instrumento AGREE tem sido usado
mundialmente desde 2003.254 Esta primeira versão do AGREE de 2003 não foi validada no
Brasil, e o AGREE-II não estava disponível em português até 2009.
Em comparação com outras instituições elaboradoras, os GPCs do Ministério da Saúde
pontuaram escores mais altos na maioria dos domínios (quatro de seis). De fato, os guias do
Ministério da Saúde foram os únicos recomendados pelos revisores. Uma possível explicação
para este resultado é que apenas o grupo de desenvolvedores de GPCs do Ministério da Saúde
é oficialmente constituído por metodologistas especializados em desenvolvimento de GPCs e
revisão sistemática. De fato, como observado por Burgers et al, em uma revisão de 86
diretrizes de 11 países, os GPCs preparados dentro de um programa organizado e coordenado
por instituições governamentais tem maior probabilidade de apresentar melhor qualidade.281.
O único domínio sem diferença estatisticamente significativa entre as instituições
elaboradoras foi o de “independência editorial”. Os GPCs do Ministério da Saúde não
informaram se os pontos de vista da fonte de financiamento influenciaram o conteúdo do
GPC. Embora a maioria dos GPCs tenha revelado os conflitos de interesse dos autores,
informações sobre como os conflitos de interesses são gerenciados, a declaração explícita da
fonte de financiamento e dos conflitos de interesse da mesma estavam ausentes. No entanto,
esses resultados devem ser interpretados com cautela porque a avaliação com o AGREE
baseia-se nas informações reportadas nos GPCs,255 que podem não refletir verdadeiramente o
processo de preparação do guia. Por outro lado, sabe-se que pelo menos 80% dos médicos têm
alguma relação com empresas farmacêuticas.35 Recentemente, um estudo que analisou GPCs
para câncer relatou que 86% dos autores tinham pelo menos um conflito financeiro de
interesse, correspondendo a uma média de pagamentos de pesquisas industriais maior que
US$ 200.000.36 Além disso, os relatos de que os conflitos financeiros com as empresas
farmacêuticas não foram totalmente divulgados pelos autores de GPCs37 levantam
preocupações sobre a credibilidade da declaração de conflito de interesses dos autores.
Consequentemente, é importante destacar a importância do desenvolvimento e implementação
de GPCs criados por organizações e autores que não tenham conflito de interesses deve ser
reforçada.15
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Independente do ano de publicação, os domínios “escopo e finalidade” e “clareza da
apresentação” receberam pontuações melhores. Contudo, ainda há espaço para melhorias
nesses domínios, pois diversos guias pontuaram escores inferiores a 30% e entre 30 e 60%.
Como relatado anteriormente,23,25 esses domínios podem ser melhorados pela descrição da
população alvo e questões de saúde, fornecendo sumários das recomendações de forma clara e
explícita, além de padronizar o formulário de apresentação de GPC.
Os domínios “envolvimento das partes interessadas” e a “aplicabilidade” foram os que
pontuaram menos. Outros estudos também relataram baixa qualidade entre esses
domínios.23,25,245,278 Observamos que raramente o domínio “envolvimento das partes
interessadas” levou em conta as perspectivas dos pacientes, ou foi formado por um grupo
multidisciplinar de desenvolvedores. Com relação ao domínio “aplicabilidade”, a maioria dos
GPCs não avaliou as implicações de recursos e as barreiras organizacionais ao aplicar as
recomendações, o que também já foi mencionado em outros estudos.23,25,245,278
Várias barreiras afetam a adesão do médico às recomendações de GPCs.282 Os
desenvolvedores de GPC devem explorar ferramentas alternativas para promover a adesão
entre os prestadores de serviços de saúde. Ferramentas, como instruções de implementação,
fluxogramas, livros digitais e um resumo das principais recomendações são úteis para
promover e disseminar um GPC.283 Além disso, ações para intensificar a participação de
profissionais de saúde no desenvolvimento de GPCs também auxiliam na melhora da adesão
às recomendações.284,285
No Brasil, a maioria dos desenvolvedores de GPCs não forma equipes multidisciplinares.
Por exemplo, sociedades médicas na maioria das vezes incluem apenas médicos especialistas.
Já a Associação Médica Brasileira incluiu alguns médicos de diferentes áreas de
especialização. Porém, somente o Ministério da Saúde incluiu uma equipe multidisciplinar e
realizou consultas públicas no intuito de receber comentários relevantes para serem incluídos
ou discutidos no guia. Além disso, os métodos para obter as visões das partes interessadas são
em geral insuficientes. Por exemplo, apenas os guias do Ministério da Saúde realizaram
consultas públicas durante a etapa final de desenvolvimento de diretrizes. Poucos GPCs
realizaram uma pesquisa bibliográfica sobre as visões dos pacientes alvo do guia. O ideal é ter
na equipe de desenvolvimento de GPCs pacientes e/ou representantes de pacientes.286 De
acordo com nossos achados, um estudo anterior analisou 100 GPCs endócrinas da América do
Norte e demonstrou que apenas 3 consideravam as perspectivas do paciente e incluíam
pacientes durante o desenvolvimento da GPC.245

86

É interessante notar que todos os 26 GPCs avaliados receberam baixa pontuação no “rigor
de desenvolvimento”, mesmo quando analisamos apenas as guias publicadas a partir de 2009.
Possíveis explicações para este resultado incluem: 1) nenhum estudo realizou uma revisão
sistemática; GPC; 2) poucos detalham uma estratégia de busca específica e critérios de
seleção; 3) poucos descreveram as evidências consideradas e recomendações baseadas nessa
evidência. Esses problemas afetaram diretamente o escore do “rigor do desenvolvimento” e a
qualidade e confiabilidade geral dos GPCs. Estudos anteriores observaram que a maioria dos
GPCs não realiza uma busca sistemática de literatura,23,287 pois isso consume muito tempo e
recursos humanos durante a elaboração de um guias. A baixa pontuação no “rigor do
desenvolvimento” também pode estar relacionado às várias versões do GPC que foram
publicadas (versões digitais como eBooks, versões completas e resumos).252 Por exemplo, o
Ministério da Saúde oferece seções de métodos parciais e menciona livros específicos de
GPC. Sociedades médicas costumam publicar GPCs em revistas científicas e livros digitais,
incluindo fluxogramas e resumos de recomendações; no entanto, a maioria não apresenta uma
seção de métodos. A Associação Médica Brasileira fornece livros digitais, incluindo uma
seção de métodos gerais para todos os GPCs. Contudo, nenhuma informação sobre critérios
de seleção e formulação de recomendações é fornecida.

5.4.1. IMPLICAÇÃO DOS RESULTADOS
Para melhorar a qualidade do GPC, sugerimos que os grupos elaboradores de guias
invistam em: 1) formação de um grupo de desenvolvimento multidisciplinar; 2) levar em
conta as preferências dos pacientes; 3) descrever detalhes da pesquisa bibliográfica, critérios
de seleção e formulação de recomendações; e 4) declarar explicitamente conflitos de interesse
tanto dos autores quanto das fontes financiadoras. Finalmente, acreditamos que os GPCs de
alta qualidade provavelmente exigirão uma parceria entre instituições de saúde e
universidades com expertise em desenvolvimento de GPC. Estudos conduzidos na Arábia
Saudita sugeriram que o trabalho colaborativo entre o Ministério da Saúde e a Universidade
McMaster permitiu a produção de 10 GPCs dentro de 4 meses.288 Assim, sabendo que o
sistema de saúde brasileiro é referência na América Latina, Caribe e países africanos de língua
portuguesa, a melhora da qualidade de GPCs brasileiros é essencial para profissionais de
saúde em diversos países. As instituições de saúde devem identificar as universidades com
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experiência em GPC e trabalhar de forma colaborativa para promover o desenvolvimento e a
adaptação de GPCs de alta qualidade.

5.4.2. LIMITAÇÕES E PONTOS FORTES
Até o momento, este é o primeiro estudo a avaliar a qualidade das GPCs brasileiras
para as DCNTs mais prevalentes na população adulta. No entanto, a generalização desses
resultados está sujeita aos documentos relacionados aos GPCs que foram avaliados. De
acordo com o AGREE-II, todos os documentos relacionados ao GPC devem ser levados em
conta na avaliação metodológica da qualidade e transparência.269 Apesar de nossa extensa
pesquisa de materiais suplementares, alguns documentos podem ter ficado de fora, o que
prejudicaria as pontuações do AGREE-II. Por exemplo, os GPCs da Sociedade Brasileira de
Cardiologia são publicados em bancos de dados científicos, como o PubMed, e uma versão
mais amigável do GPC é publicada no site oficial da sociedade. Conforme relatado
anteriormente,21,266 os GPCs do Ministério da Saúde são publicados em duas versões. A
primeira é publicado no Diário Oficial da União sem os fluxogramas e tabelas que melhoram
os escores dos domínios “aplicabilidade” e “clareza da apresentação”. A segunda versão é a
versão mais completa e amigável do GPC, e é compilada nos livros oficiais do Ministério da
Saúde. No entanto, se a versão do livro não estiver disponível, o GPC é privado da segunda
versão. De fato, neste estudo, muitas informações sobre o processo de desenvolvimento das
GPCs foram encontradas no prefácio dos livros do Ministério da Saúde, como relatado
anteriormente.21,266
Além disso, outra limitação deste estudo é a não avaliação da série “Cadernos da Atenção
Básica” do Ministério da Saúde. Esta série não foi incluída no estudo porque, com a
promulgação da Lei 12401/2011 e do Decreto 7646/2011, a CONITEC foi encarregada de
desenvolver os GPCs.289,290
Por fim, acredita-se que há espaço para melhorar a qualidade do GPCs do Ministério da
Saúde nos próximos anos, uma vez que a CONITEC publicou a primeira edição das
“Diretrizes Metodológicas: Elaboração de Diretrizes Clínicas” em 2016.291 Essa diretriz está
de acordo com

as melhores evidências disponíveis para a preparação de GPC de alta

qualidade, como o uso do AGREE-II, e o GRADE para formular recomendações. No entanto,
até que esta nova era de GPCs seja publicada, os profissionais de saúde devem ser cautelosos
na escolha de guias para embasar a prática clínica.
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5.5.

CONCLUSÃO

O presente estudo avaliou as GPCs brasileiras no tratamento das DCNTs mais prevalentes
na comunidade. Nossos resultados revelaram uma necessidade urgente de melhorar o
desenvolvimento de GPC no Brasil. Os profissionais de saúde devem ser alertados para
cuidado na seleção de guias, uma vez que a maioria tem um baixo “rigor do
desenvolvimento” o que pode levar a formulação de recomendações não baseadas nas
melhores evidências disponíveis. Em geral, recomenda-se que as instituições de saúde
trabalhem em parceria com universidades e adotem o AGREE-II para melhorar a qualidade
das GPCs.
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6. GUIAS DE PRÁTICA CLÍNICA INTERNACIONAIS

Como visto anteriormente, os GPCs brasileiros para manejo farmacológico de DCNTs na
atenção primária apresentaram qualidade moderada ou baixa. Então, nós conduzimos uma
revisão sistemática e avaliação da qualidade metodológica e transparência de GPCs
internacionais. Os GPCs de alta qualidade identificados nesse estudo foram usados na
identificação de CTs.
Os métodos detalhados neste item estão publicados em Molino et al. (2017).292 Os
resultados são apresentados de forma resumida pois foram aceitos para publicação em revista
internacional que não permite a divulgação prévia dos resultados.

6.1.

INTRODUÇÃO

Como já discutido anteriormente, DCNTs são as condições de saúde mais prevalentes na
população mundialmente,48,293 e são responsáveis por 80% de anos vivendo com
deficiência293,294 e 40% de mortes prematuras.48
Além de intervenções ambientais e comportamentais, vários tratamentos farmacológicos
são frequentemente necessários para controlar os sintomas e evolução das DCNTs.48 O
manejo das DCNTs é complexo; e GPCs de alta qualidade são essenciais para orientar
profissionais de saúde e formuladores de políticas a selecionar as intervenções mais custoefetivas.25,295,296
Atualmente, milhares de GPCs podem ser acessados livremente.297 Por exemplo, em maio
de 2018, mais de 1300 GPCs estava indexados no National Guideline Clearinghouse, e mais
de 6000 no Guidelines International Network (GIN).298,299

Entretanto, os GPCs são

frequentemente avaliados com qualidade regular ou baixa.21,23–25,245,246,300,301 Vários estudos
avaliaram a qualidade da GPCs.21,24,246,250,277–279,300,301 No entanto, a falta de avaliação
padronizada da qualidade de GPCs, por exemplo ausência de discussão de discrepância entre
os revisores, pesquisa bibliográfica restrita e a idioma limitam a comparação entre os estudos
e a identificação de GPCs de alta qualidade.
GPCs com alta qualidade são caros, demandam tempo, requerem um grupo
multidisciplinar que inclua pacientes ou seus representantes, profissionais generalistas e
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especialistas, economistas, e metodologistas em análise crítica e síntese de evidências.302–305
Além disso, GPCs com alta qualidade devem ser desenvolvidos por meio de um processo
transparente, e fornecer recomendações baseadas em evidência por meio de revisão
sistemática da literatura.305–307 Portanto, um método rigoroso é essencial para a elaboração de
GPCs com alta qualidade.308
Até o momento, o conhecimento sobre os fatores associados à qualidade da GPCs no
manejo de DCNTs na atenção primária é limitado. Estudos anteriores que estimaram os
fatores associados à sua qualidade incluíram apenas um número limitado de GPCs, ou não
focaram em guias para o manejo de DCNTs.245,277,281,309 Portanto, no presente estudo,
avaliamos sistematicamente a qualidade de GPCs que incluíram intervenções farmacológicas
para DCNTs comuns na atenção primária, e estimamos fatores associados à qualidade de
GPCs.

6.2.

MÉTODOS

6.2.1. DESENHO DO ESTUDO
O presente estudo é uma revisão sistemática de GPCs internacionais para o manejo
farmacológico de DCNTs comuns na atenção primária. Este estudo está registrado no
PROSPERO sob o protocolo CRD42016043364310 e foi elaborado de acordo com as diretrizes
do PRISMA para revisão sistemática.268 Vale ressaltar que este estudo é parte de um projeto
maior do grupo de pesquisa CHRONIDE (http://chronidebrazil.wixsite.com/chronide). Este
grupo tem o objetivo de avaliar a qualidade metodológica e transparência de GPCs e sintetizar
as recomendações para tratamento das DCNTs mais comuns na atenção primária.

6.2.2. BUSCA NA LITERATURA
Foi realizada uma busca abrangente nas seguintes bases de dados: MEDLINE (via
PubMed), EMBASE e Cochrane Library (via CENTRAL). As seguintes base de dados
específicas para os GPCs também foram pesquisadas: Australian Clinical Practice Guidelines
(clinicalguidelines.gov.au), Ministério da Saúde do Brasil (saude.gov.br), Canadian Agency

for Drugs and Technologies in Health (cadth.ca), Canadian Medical Association
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(cma.ca), Biblioteca Virtual Ministerio de Salud do Chile (bibliotecaminsal.cl/guias-clinicasauge/),

Ministerio

de

Salud

da

(http://gpc.minsalud.gov.co/gpc/SitePages/default_gpc.aspx),

Guidelines

Colômbia
International

Network (gin.net), Institute for Clinical Systems Improvement (icsi.org), National
Guideline Clearinghouse (guidelines.gov), Portal GuíaSalud (guiasalud.es), Scottish

Intercollegiate Guidelines Network (sign.ac. uk) e do National Institute for Health and
Care Excellence (nice.org.uk/). Uma amostra da busca sistemática está disponível no
material suplementar de Molino et al. 2017.292 A estratégia de busca final estará disponível no
artigo aceito para publicação. A busca na literatura compreendeu o período de 1º de janeiro de
2011 a 31 de dezembro de 2016. A pesquisa foi realizada em 24 de maio de 2016 e atualizada
em 22 de janeiro de 2017.

6.2.3. CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE
Foram incluídos GPCs com tratamento farmacológico na atenção primária para as
DCNTs que estão elencadas no Método Geral: asma, fibrilação atrial, hiperplasia prostática
benigna, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca, doença
coronariana,

demência,

depressão,

diabetes,

doença

de

refluxo

gastroesofágico,

hipercolesterolemia, hipertensão, osteoartrite e osteoporose. GPCs foram definidos como
documentos (com revisão sistemática ou revisão narrativa) que apresentassem recomendações
para o tratamento farmacológico das DCNTs elencadas. Demais critérios de inclusão foram:
público alvo adultos ou idosos, escritas em inglês, português ou espanhol.
Os GPCs foram excluídos se: ausência de recomendações de tratamento
farmacológico, for um texto de avaliação de tecnologia em saúde, para uso local, somente
para pacientes hospitalizados ou de longa permanência, para uma população específica como
pacientes com câncer, versão atualizada disponível, texto completo não disponível, apenas
resumo das recomendações disponível. Os documentos que abordaram apenas o uso de
medicamentos também foram excluídos.
Para o GPCs incluídos foi realizada pesquisa manual nos sites das revistas e
sociedades responsáveis pela publicação. Assim, foi identificado e incluído a versão mais
recente e todos os documentos relacionados aos GPCs incluídos como: documentos
complementares, resumos das recomendações, documentos voltados para a educação do
paciente e versão anterior do GPC. Por exemplo, foi considerada na avaliação da qualidade a
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publicação do GPC indexado no National Guideline Clearinghouse e a publicação original.
Além disso, os GPCs considerados descontinuados da base de dados específicas foram
incluídos quando estiveram válidos no site original da publicação.

6.2.4. EXTRAÇÃO DE DADOS
A extração de dados dos GPCs incluídos foi conduzida de forma independente por
dois revisores. As discrepâncias foram resolvidas por consenso. Quanto não houve consenso,
um terceiro revisor decidiu. Foram extraídos os seguintes dados: tipos de DCNTs, número de
autores, ano de publicação ou atualização, tempo definido para atualização, instituição
elaboradora (governo, universidade ou sociedade médica), tipo de GPC (elaborado ou
adaptado), país, relato de financiamento (sim ou não), objetivo principal do guia, população
alvo, escopo (amplo ou estreito), método de desenvolvimento do guia (revisão sistemática,
revisão narrativa ou não mencionado) e método de formulação de recomendações (consenso
formal, informal ou não mencionado). Foi considerado escopo amplo aqueles guias contendo
recomendações

para

tratamento

farmacológico

e

diagnóstico.

A

formulação

de

recomendações foi classificada como sendo consenso formal quando o guia apresentou
detalhes do método para consenso. Consideramos consenso informal quando o guia somente
citou que havia feito consenso entre os desenvolvedores sem mais detalhes.

6.2.5. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE GPCS USANDO O
AGREE-II
A qualidade de cada GPC foi avaliada por 3 revisores utilizando os 6 domínios do
AGREE-II. Mais detalhes sobre o AGREE-II estão apresentados no Quadro 6 e Quadro 7.
Diferenças entre pontuações iguais ou superiores a 2 foram consideradas discrepantes e os
avaliadores decidiram a pontuação final por consenso. A pontuação dos domínios de cada
GPC foi calculada por domínio, conforme descrito no Manual do Usuário do AGREE-II269
(Quadro 7). O domínio avaliação global dos GPCs não foi incluído nesse estudo pois
trabalhos anteriores demonstraram ser uma análise subjetiva.23,25
Os revisores foram extensamente treinados no AGREE-II antes de participarem no
estudo.292 Em resumo, eles 1) estudaram o manual do AGREE-II,269 estudaram e discutiram o
artigo de adaptação do AGREE para o português brasileiro 270 e o artigo de avalição de GPCs
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do Ministério da Saúde;266 2) fizeram o treinamento oficial no website do AGREE disponível
em

http://www.agreetrust.org/resource-centre/agree-ii-training-tools/;

3)

aplicaram

e

discutiram os escores do AGREE-II de 4 diferentes GPCs. Mais detalhes do treinamento
podem ser encontrados em Molino et al. 2017.292
O cálculo do escore de cada domínio foi realizado conforme preconizado na Manual
do AGREE-II,269 e também exemplificado no Quadro 7.

6.2.6. ANÁLISE DOS DADOS
De acordo com estudos prévios,311–314 consideramos GPC de alta qualidade aqueles
com escore de “rigor de desenvolvimento” ≥ 60% e, a baixa qualidade se “rigor de
desenvolvimento” < 60%.
Foi realizada uma regressão logística múltipla em que a qualidade do CPG foi definida
como a variável dependente. As variáveis independentes foram selecionadas de acordo com
estudos anteriores:245,281,309 ano de publicação, número de autores (por quartis), tipo de
instituição elaboradora (governo, universidade e sociedade médica), região de origem, versão
(primeira e atualização ou revisão), relato de financiamento e escopo (amplo e restrito). A
justificativa para a seleção de variáveis independentes estará disponível no artigo aceito para
publicação. As análises foram realizadas com o SAS 9.4 para Windows.

6.3.

RESULTADOS

A maioria dos GPCs foi publicada entre 2013 e 2014, apresentou mais de seis autores,
tinham um escopo amplo, originaram de países desenvolvidos, e focaram no manejo de
doenças cardiovasculares. Metade dos GPCs foi publicada por sociedades médicas. Quase
60% dos GPCs eram originais; ou seja, foram publicados pela primeira vez.
No geral, os domínios apresentaram escores médios baixos, com a maioria deles abaixo de
60%. Resultados da regressão logística mostraram que a qualidade GPCs está associada a
número de autores, instituição elaboradora e financiamento.
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6.4.

CONCLUSÃO

Os achados desta avaliação sistemática de GPCs internacionais enfatizam a necessidade
dos profissionais da atenção primária e os formuladores de políticas terem cuidado ao
selecionar GPCs para o manejo das DCNTs comuns na atenção primária.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação de CTs em idosos da comunidade se insere no contexto global dos temas
multimorbidade e uso racional de medicamentos em idosos. Com o envelhecimento da
população, cada vez mais o manejo adequado de idosos com multimorbidade será demandado
dos serviços e profissionais de saúde. Assim, estudos sobre uso racional de medicamentos
devem também considerar a presença de multimorbidade e englobar o conceito de CT na
análise de uso dos medicamentos.
Na presente tese estimou-se que 13% dos idosos do município de São Paulo
apresentaram pelo menos uma CT e 62% apresentaram multimorbidade. Também foram
apresentadas as características dos idosos associadas a CT: polifarmácia, hospitalização no
último ano, queda no último ano e pior autoavaliação em saúde (regular, ruim ou muito ruim).
Além disso, esta tese traz os medicamentos mais usados pelos idosos do município de São
Paulo e compara as características do idosos segundo a presença de multimorbidade. Entre os
medicamentos mais usados observou-se, inclusive, o uso de medicamentos considerados
inapropriados para idosos. Em relação aos medicamentos envolvidos em CT, foi verificado
que medicamentos comumente usados pela população, como AINEs, biguanidas,
betabloqueadores e corticosteroides estavam frequentemente presentes em CT.
Por fim, nesta tese também é apresentada a avaliação da qualidade metodológica e
transparência de GPCs. Esta avaliação foi necessária para embasar a detecção de CT
clinicamente relevantes em idosos da comunidade. Em geral, a qualidade dos GPCs
brasileiros para tratamento farmacológico de DCNTs comum na atenção primária foi
moderada ou baixa. Os principais aspectos que reduziram a qualidade dos GPCs brasileiros
foram a ausência de equipe multiprofissional no grupo de desenvolvimento, da avaliação das
preferências do paciente, pouca informação sobre a busca na literatura e critérios de seleção
das evidências para embasar as recomendações, e ausência de método para formular as
recomendações. Mais ainda, poucos GPCs internacionais apresentaram qualidade alta. Devido
à grande quantidade de GPC com baixa qualidade, é importante que os profissionais de saúde
se capacitem no tema saúde baseada em evidências para que consigam selecionar guias com
alta qualidade e, promover o cuidado em saúde baseado nas melhores evidências disponíveis.
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9. APÊNDICES
APÊNDICE A: Competições terapêutica extraídas dos guias de prática clínicas de alta qualidade e consideradas para análise do banco
de dados do Estudo SABE.
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APÊNDICE B - Processo de codificação ATC dos medicamentos usados pelos idosos do
Estudo SABE.

Os medicamentos em uso pelos idosos foram codificados de acordo com a
classificação da Organização Mundial da Saúde, Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). A
codificação foi realizada por 2 farmacêuticas de acordo com o website da OMS
(https://www.whocc.no/atc_ddd_index/). No entanto, o código ATC apresenta algumas
limitações. Por exemplo, diversos fitoterápicos ou combinações de fármacos em
medicamentos manipulados não apresentam código ATC. Assim, foi realizado um consenso
entre as 2 farmacêuticas responsáveis pela codificação e uma docente especialista da área. As
decisões tomadas para codificação dos medicamentos estão descritas a seguir.
Para os casos em que há mais de uma opção de código e o idoso não sabe o motivo do
uso, foi codificado com o ATC para indicação mais usual. Exemplo: prednisona = H02AB07.
O Quadro 8 apresenta as decisões tomadas para medicamentos sem código ATC.
Quadro 8 – Racional para a classificação dos medicamentos sem código ATC.
Medicamento
Manipulados
Fitoterápicos
Homeopáticos
Florais
Chás
Combinações/associações sem
código ATC e sem substância
principal

Racional para classificação
Criado código próprio para as combinações não cadastradas
no ATC Exemplo: Alopurinol + Rosuvastatina = MANI003
Criado código próprio
Exemplo: Passiflora incarnata = FITO100
Codificados como HOME
Não foram codificados individualmente
Codificados como FLORAL
Não foram codificados individualmente
Codificados como CHAS
Não foram codificados individualmente
Criado código próprio
Exemplos:
Glucosamina + condroitina = ASS001
Finasterida + tansulosina = ASS002

Fonte: Autor.
ATC: Anatomical Therapeutic Chemical.

Combinações não presentes no site da ANVISA foram consideradas como
medicamento manipulado e codificado individualmente. Exemplo, idoso relata usar a
combinação Diacereína + Tramadol + Ciclobenzaprina. O produto conhecido como
“Garrafada” (Insulina natural + casca de mangaba + quinia roxa + carqueja + pau tenente +
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pata de vaca) foi classificado como OUTROS FITO.
As substâncias com álcool na composição foram classificadas com o código próprio e
individual de FITO. São elas:
•

Folha de Jaqueira + álcool

•

Semente de abacate + álcool

•

Álcool de cereais + alho

•

Folha de Jaqueira + álcool

Cremes ou hidratantes fotoprotetores não foram codificados. Produtos que foram
considerados alimentos e não codificados foram: cramberry, extrato de própolis, mel com
própolis, sucupira, Stagutt detox, geleia real, ômega-3, Hiline Yakut, cafeína anidra,
emplastro de pimenta, farinha de maracujá, farinha de berinjela, farinha de banana verde.
Óleos diversos (ômega-3, óleo de girassol, óleo de sucupira, óleo de copaíba, óleo de coco,
óleo de chia) também foram considerados alimentos e não foram codificados, exceto o óleo
mineral (ATC: A06AG06).
Além disso, vale ressaltar que em alguns casos o idoso usava o medicamento para
indicação diferente da descrita no ATC. Nestes casos o medicamento foi codificado de acordo
com o ATC mais usual (Quadro 9).
Quadro 9 – Código ATC selecionado para os medicamentos em uso com indicação diferente
da cadastrada no ATC.
Medicamento
Hidroxizina
Prometazina
Cloroquina
Apevitin BC® (Cloridrato de
ciproeptadina + vitamina B1 + vitamina
B2)

Motivo do uso
Antialérgico
Para dormir, calmante
Osteoartrite
Para estimular o
apetite

Código ATC usado
N05BB01 hidroxizina
R06AD02 prometazina
P01BA01 cloroquina
A11EX complexo vitamínico B,
outras combinações

Fonte: Autor.
ATC: Anatomical Therapeutic Chemical.

Por último, alguns medicamentos ou suplementos não apresentam uma classificação
individual no ATC. Assim, estas foram classificadas de forma genérica ou de acordo com a
principal substância da composição (Quadro 10).
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Quadro 10 – Código ATC usado para medicamentos ou suplementos sem classificação
individual no ATC.
Medicamento ou suplemento usado
pelo idoso
Aminaftona

Código ATC
usado
C05CX

Cetaphil
Colágeno
Creme Lanette
Dexclorfeniramina + Betametasona

D11AX
V06B
D02AX
R06AB52

Outros agentes estabilizadores
capilares
Outros dermatológicos
Suplementos de proteína
Outros emolientes e protetores
Dexclorfeniramina, combinações

Disfor (Proteínas + vitaminas mais
cálcio)
Fórmula ortomolecular
Gaviscon (alginato de sódio, bicarbonato
de sódio e carbonato de cálcio)
Gelatina hidrolizada
Imecap Hair (Piridoxina + Biotina +
Cromo + Selênio + Zinco
Levedo de cerveja Unilife (proteínas,
sais minerais e vitaminas do complexo
B)
Loxoprofeno

V06DX

Outras combinações de nutrientes

A11JB
A02AX

Vitaminas with minerais
Antiácidos, outras combinações

V06B
A11AA03

Suplementos de proteína
Multivitaminas e outros minerais,
incl. combinações
Complexo vitamínico B, outras
combinações

Matrice (colágeno, vitaminas A, C e E,
zinco e manganês)
Metronidazol + Nistatina

V06B

Outros agentes anti-inflamatórios
e antirreumáticos, não esteroides
Suplementos de proteína

P01AB51

Metronidazol, combinações

Neomicina + Bacitracina

A07AA51

Neomicina, combinações

Nutrison / Nutren Senior / Sustagen /
Infatrini / Ensure/ Fortifit Pro

V06DB

Óleo ou pomada de AGE
Estimulante (Carboidratos + Fibra
alimentar + Cálcio + Fósforo)
Vick Vaporube (mentol, cânfora, óleo de
eucalipto)
Vitamina C + Zinco (Vitacon)

D02AX
V06DX

Gordura / carboidratos / proteínas
/ minerais / vitaminas,
combinações
Outros emolientes e protetores
Outras combinações de nutrientes

A11EX

M01AX

R01AX30
A11GB

Descrição código ATC

Combinações, outras preparações
nasais
Ácido ascórbico, combinações
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APÊNDICE C – Artigo publicado na PLoS ONE.21
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APÊNDICE D – Artigo no prelo na Ciência e Saúde Coletiva.22

Resumo:
OBJETIVO: Comparar e analisar as diferenças entre as guias de prática clínica (GPCs) do
Ministério da Saúde (MS) e as de outras instituições de saúde brasileiras. MÉTODOS: foi
realizada uma revisão sistemática das GPCs brasileiras. Foram incluídas GPCs com
recomendações para o tratamento farmacológico de doenças crônicas não transmissíveis
elencadas (DCNTs). A qualidade metodológica e a transparência das GPC foram avaliadas de
forma independente por 2 revisores utilizando o AGREE II. As GPCs foram classificadas como
alta, moderada e baixa qualidade (variando de A a C). RESULTADOS: Vinte e seis GPCs
foram avaliadas quanto à qualidade. As GPCs do MS foram publicadas mais recentemente, e
apresentaram de melhor qualidade do que os outros: 6/6 (100%) foram classificadas como
Moderada-A. Exceto pelo domínio clareza da apresentação, as GPCs do MS obtiveram
pontuações mais altas em todos os outros domínios. CONCLUSÃO: Embora as GPCs tenham
apresentado uma ampla gama de qualidade metodológica e transparência, as GPCs do MS
apresentaram melhor consistência no desenvolvimento. Para evitar confusão e melhorar a
qualidade do cuidado com os recursos limitados no Brasil e, para evitar viés/conflitos de
interesse, GPCs nacionais usados no SUS devem ser desenvolvidos, sobretudo, pela CONITEC
em parceria com universidades e autores sem conflitos de interesse.
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Palavras-chave:
Guias de Prática Clínica como Assunto. Doença Crônica. Atenção Primária à Saúde. Avaliação
da Tecnologia Biomédica. Assistência à Saúde.

Abstract:
OBJECTIVE: To compare and analyze the differences between the clinical practice guidelines
(CPGs) of the Ministry of Health (MoH) and those of other Brazilian health institutions.
METHODS: A systematic review of Brazilian CPGs was carried out. CPGs with
recommendations for the pharmacological treatment of the listed non-communicable disease
(NCDs) were included. CPG methodological quality and transparency was independently
assessed by 2 reviewers using the AGREE II. CPGs were rated as high, moderate, and low
quality (rangingA to C). RESULTS: Twenty-six CPGs were assessed for quality. MoH CPGs
were published more recently, and were of better quality than the others: 6/6 (100%) were rated
as Moderate-A. Except for the clarity of presentation domain, MoH CPGs scored higher in all
other domains. CONCLUSION: Although CPGs presented a wide range of methodological
quality and transparency, MoH CPGs presented better consistency in the preparation method.
To avoid confusion and to improve the quality of care within finite resources in Brazil, and to
avoid possible bias/conflicts of interest, national CPGs used within SUS should principally be
developed by CONITEC with universities and authors that have no conflict of interest.

Keywords:
Practice guidelines. Chronic disease. Primary health care. Technology assessment, biomedical.
Delivery of health care.

Conteúdo:
INTRODUCTION
Health systems have used Health Technology Assessment (HTA) tools and principles to guide
decisions related to inclusion and exclusion of health technologies, such as the incorporation of
drugs1. The World Health Organization (WHO) and the Pan American Health Organization
(PAHO) have encouraged the development of HTA in Latin America and the Caribbean since
the 1990s, when many health systems were reformed in the region, including in Brazil2.
However, it was only in 2011 that the National Committee for Technology Incorporation
(CONITEC) was created in Brazil to assist the Ministry of Health (MoH) in incorporating or
excluding health technologies for the Unified Health System (SUS)3. CONITEC is also in
charge of the National List of Essential Medicines (RENAME) update, the development of
clinical practice guidelines (CPGs) to guide health professionals and managers regarding the
medication access and availability within the SUS3–5. Since the implementation of the
CONITEC, the number of drugs incorporated to or excluded from the SUS has increased5,6.
However, due to the great demand for drug incorporation to the SUS, the CONITEC needs to
prioritize the CPGs that include the drugs that have the most financial impact on the SUS4,5.
In Brazil, drugs the SUS provides for primary care are selected and dispensed by the
municipalities7. Ideally, all drugs included in the SUS should be incorporated together with a
clinical practice guideline (CPG) to assist health care professionals. However, municipalities do
not have the resources needed to develop or adapt CPGs8,9, and the CONITEC is unable to
meet the national demand. Consequently, health professionals follow CPGs published by
different health institutions, and this raises concerns about the quality of the CPGs that are
available.
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Other Brazilian health institutions, governmental or non-governmental, such as specialty
societies, have been preparing and publishing CPGs for many years. The MoH’s Department of
Primary Care publishes the “Primary Care Notebooks;” however, they are not listed on the MoH
or CONITEC CPG websites. The Brazilian Medical Association (AMB) developed the
“Guidelines Project,” which establishes medical conducts for diagnosing and managing various
diseases10. Medical societies such as the Brazilian Society of Cardiology and the Brazilian
Society of Pulmonology also draft and publish CPGs11,12. However, concerns have been
reported regarding the quality of the Brazilian CPGs13,14. Previous studies have found low
methodological quality and moderate to low transparency in the Brazilian CPGs that have been
assessed13,14. Therefore, in this study we compare methodological quality and transparency
differences between MoH/CONITEC CPGs and those of other Brazilian health institutions to
provide evidence aimed to improve CPGs in Brazil.
METHODS
Study Design
This study is a complementary analysis of a systematic review and assessment of the
methodological quality and transparency of the Brazilian CPGs14. This systematic review was
registered in PROSPERO under protocol CRD42015027219.
In sum, a comprehensive search was conducted for CPGs containing pharmacological
treatments for the non-communicable diseases (NCDs) listed below. On October 30, 2015, a
systematic search was carried out in three databases: MEDLINE (by PubMed), LILACS (by the
Virtual Health Library), and the Cochrane Library. The specific CPG website, the National
Guideline Clearinghouse, available at guidelines.gov, was searched on September 9, 2015. A
manual search was also done on Google and on the MoH/CONITEC and AMB websites on
September 9, 2015.
CPGs featuring pharmacological treatments for the following NCDs were included: Asthma,
dementia, depression, type 2 diabetes, coronary disease and/or stable angina, chronic obstructive
pulmonary disease, atrial fibrillation, hypercholesterolemia, benign prostatic hyperplasia,
hypertension, heart failure, osteoarthritis, osteoporosis, and gastroesophageal reflux disease.
CPGs were excluded if they were for local use or only for specific populations, such as pediatric
and pregnant women. Year of publication or language restrictions were not applied.
One reviewer did the systematic search; two reviewers applied the eligibility criteria
independently.
Data were extracted by one reviewer and reviewed by a second one. Data extracted from the
CPGs that were included were publisher (MoH, specialty societies, BMA), year of publication,
and NCDs addressed.
Discrepancies at any stage were resolved by consensus between the reviewers. When necessary,
a third reviewer was included in the process.
As previously described14, 661 studies were found in the systematic search, of which 26 met
the eligibility criteria and were assessed for methodological quality and transparency. Details on
the studies that were included, excluded, and on the PRISMA checklist can be found in a
previously published study14.
CPG Quality Assessment
The CPGs’ methodological quality and transparency were assessed independently by 2
reviewers based on the AGREE II Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation
instrument. AGREE II was chosen because it is a widely used instrument and has been adapted
and validated for Brazilian Portuguese13,15–18. AGREE II comprises 23 items grouped into 6
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domains and 2 global assessment items that allow reviewers to evaluate the CPG’s overall
quality and recommend or not recommend its use19. The 6 domains that comprise AGREE II
are: 1) Scope and purpose (items 1-3), 2) Stakeholder involvement (items 4-6), 3) Rigor of
development (items 7-14), 4) Clarity of presentation (items 15-17), 5) Applicability (items 1821), and 6) Editorial independence (items 22-23)19. Each item is rated on a 7-point scale, in
which 1 means totally disagree and 7 totally agree19. Each domain’s final score is given by the
percentage of the sum of the scores of the items of each domain in relation to the maximum
score for that domain19. Thus, each domain’s scores are independent and should not be
summed in a single final score19.
Discrepancies in AGREE II scores were assessed based on Kappa coefficients20 and on
McMaster University’s concordance calculator21. First, the Kappa coefficient was calculated to
identify CPGs with discrepant scores, and those with a Kappa below or equal to 0.4 were
considered as discrepant. Next, the domain with a high level of discrepancy was identified using
McMaster University’s calculator. Finally, domains identified with high discrepancies were
discussed and independently reassessed by reviewers. A third reviewer was included as needed.
Analysis of the Data
As described previously14, the CPGs were rated as of high, moderate or low general quality
and, then, from A to C, as shown in Figure 1.
The CPGs were stratified per publisher: MoH, specialty societies or BMA. The difference
between each publisher’s domain score medians was analyzed by means of the Kruskal-Wallis
statistical test. P values less than 0.05 were considered statistically significant.
Two sensitivity analyses were carried out to determine if the year of publication influenced the
AGREE II score:
1) Comparison between the CPGs published after or in 2009 (the year AGREE II was
published);
2) Comparison between the CPGs published after or in 2013 (the year of the oldest MoH CPG
included in the study was published);
RESULTS
The general characteristics of the CPGs included per publisher appear in table 1. In total, 26
CPGs were assessed for quality: 6 of the Ministry of Health, 10 of the specialty societies, and 10
of the BMA. Chronic obstructive pulmonary disease was the only NCD for which a CPG had
been published by all publishers. MoH GPCs were published more recently.
Figure 2 shows that MoH CPGs were of better quality than the others: 6/6 (100%) with
Moderate-A quality. Only 3 out of 10 of the specialty societies’ CPGs were rated as ModerateB, while 7 out of 10 BMA CPGs were rated as Low-B quality.
Except for the clarity of presentation domain, MoH CPGs got higher scores in all domains when
compared to other publishers’ (figure 3). In addition, it can be noted that MoH CPG domains
got more homogeneous scores than the other publishers’ CPGs.
Again, except for the clarity of presentation domain, Figure 4 shows that MoH CPGs had
domains that scored better, even when compared to CPGs published after 2009 or after 2013.
DISCUSSION
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This study’s findings show that Brazilian CPGs may have a wide range of methodological
quality and transparency, depending on the publisher. The concern about the need to improve
CPG quality is not recent. A 2000 study assessed 431 CPGs prepared by specialty societies and
found unsatisfactory quality22. Recently, another study assessed CPGs for the pharmacological
treatment of bipolar disorder and found that those prepared by specialty societies got lower
scores than those prepared by other institutions23. In this study, the assessed CPGs had low or
moderate rigor of development, but those prepared by the MoH got higher scores than the
others, as was the case in previous reports17,23.
It is interesting to note that, in addition to MoH CPGs being of moderate quality and getting
higher scores when compared to those of other publishers, except in the clarity of presentation
domain, MoH CPG scores were more homogeneous than the others. This is likely related to the
methodological guideline protocols that MoH preparers must follow to draft and publish
CPGs24–27. Another possible explanation is that only the MoH CPG developer group had
methodologists specialized in CPG development and systematic review. In fact, as noted by
Burgers et al., in a review of 86 guidelines from 11 countries, CPGs prepared within a program
organized and coordinated by government institutions were of better quality28.
There is, however, another possible explanation. It can be inferred that MoH GPCs were
published more recently; therefore, CPG preparers may have followed recommendations
featured in current studies when drafting the CPGs, such as the AGREE recommendations
themselves. In fact, a systematic review of 626 CPGs published between 1980 and 2007 found
that CPG quality has improved over the years17. However, in the present study, the sensitivity
analysis showed that MoH CPGs still got higher scores in most domains when compared to
CPGs that were only published after 2009 or 2013.
In addition, results from two other domains should be highlighted: Stakeholder involvement and
applicability. As discussed previously14, insofar as the CPGs development group is concerned,
no publisher explicitly considered the patients' preferences when developing the CPGs, and only
the MoH seems to bring together a multidisciplinary team to prepare its CPGs. The specialty
societies included only physicians from the same area. The BMA brought together mixed
professionals, but the group comprised mainly physicians of different specialties. In addition to
the multidisciplinary MoH CPG preparer group, the MoH promotes public consultations in
which anyone can analyze and make suggestions for improving the CPGs.
The applicability domain was the one that scored lowest, corroborating previously reported
results17,18,23,29. Knowing that the applicability domain is directly related to the CPG’s
potential for implementation, publishers need to be concerned about the possibility of
implementing the recommendations proposed in the CPG in the proposed context. Lack of
concern with applicability is a critical issue, since CPGs should not only be a synthesis of the
evidence, but also be able to translate scientific knowledge for use in clinical practice30.
The only domain with no statistically significant difference among the publishers was editorial
independence. MoH CPGs did not report whether the views of the funding source influenced
CPG content. Although most CPGs revealed the authors' conflicts of interest, information about
how the conflicts of interest would be managed, the explicit statement of the source of funding
and of the conflicts of interest were absent. However, these results should be interpreted with
caution because the assessment with AGREE is based on the reports indicated in the CPGs19,
which may not truly reflect the CPG preparation process. By contrast, it is known that at least
80% of physicians have some relationship to pharmaceutical companies, such as the
psychological effects and expectations of reciprocity31. Recently, study conducted among
cancer CPGs reported that 86% of the authors had at least one financial conflicts of interest,
meaning an average greater than $200,000 (range $0-$2,756,713) in industry research
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payments32. Furthermore, reports that financial ties to the pharmaceutical companies have not
been fully disclosure by CPGs’ authors33 have raised the concerns about the credibility of the
authors' conflict of interest declaration. Consequently, awareness of the importance of
developing and implementing CPGs created by organizations and authors that have no conflict
of interest must be reinforced34.
In addition, it should be noted that the publishers used different terms to designate the CPGs.
For example, specialty societies and the BMA have often used consensus terms or guidelines
instead of CPGs. Despite publishing methodological guidelines based on AGREE II, GRADE,
and ADAPTE25,27,35, the Ministry of Health also preferred another term: clinical protocols
and therapeutic guidelines. This lack of standardization and use of the term CPG may be related
to the lack of understanding of the characteristics that should constitute a high-quality CPG and,
thus, reduces methodological quality and transparency.
The CPG preparation process is complex36, and demands time and financial resources37.
Alternatives such as CPG adaptation have been reported in other countries as an efficient way to
compile CPGs38,39. For example, middle-income countries such as South Africa and
Kazakhstan have developed strategies for adapting CPGs to their context based on other high
quality CPGs38,39. The Ministry of Health of Saudi Arabia, in collaboration with McMaster
University, developed 10 CPGs within 4 months using methods for adapting high-quality
CPGs40,41. As mentioned, most Brazilian municipalities have little resources available to
prepare or adapt CPGs8,9. A possible solution that would allow the development of high-quality
GPCs for local realities would be the establishment of partnerships between the MoH and
universities or specialty societies to adapt high-quality CPGs, following suit of successful
experiences carried out in other countries.
The generalization of these results is subject to the documents related to the CPGs that were
assessed. According to the AGREE II User Manual, all documents related to the CPG should be
taken into account in the methodological assessment of quality and transparency19. Despite our
extensive research for supplementary materials, however, some document might be lost in the
quality assessment process, which would undermine AGREE scores. For example, Brazilian
Society of Cardiology CPGs are published in scientific databases such as PubMed, and a more
user-friendly version of the CPG is posted on the society’s official website. As previously
reported13,14, MoH CPGs are published in two versions. The first is published in the Official
Gazette of the Brazil without the flowcharts and tables that improve applicability and clarity of
presentation domain scores. The second version is the most complete and user-friendly version
of the CPG, and is compiled in the official MoH books. However, if the version of the book is
not available, the CPG is deprived of the second version. In fact, in this study, a lot of the
information about the CPG development process was found in the preface to the MoH books, as
previously reported13,14.
In addition, another limitation of this study is the non-assessment of the MoH “Notebooks of
Basic Care” series. This series was not included in the study because, with the enactment of
federal Act 12,401/2011 and of decree 7646/2011, the CONITEC was put in charge of
developing CPGs4,6Finally, it is believed that there is room to improve the MoH CPG quality
in coming years, since CONITEC published the first edition of the “Methodological Guidelines:
Preparation of Clinical Guidelines” in 201635. This guideline follows the best evidence
available for CPG preparation, such as AGREE II, and uses GRADE to formulate
recommendations. However, until this new era of CPGs is published, health professionals must
be cautious in choosing CPGs to guide their clinical practice.
This study’s findings suggest that MoH CPGs have better methodological quality and
transparency than other Brazilian CPGs. However, despite the need to improve MoH CPGs in

150

nearly all domains, MoH CPGs got more homogeneous scores, suggesting better consistency in
the preparation method the MoH/CONITEC adopts. To avoid confusion and to improve the
quality of care within finite resources in Brazil, and to avoid possible bias/conflicts of interest,
national CPGs used within SUS should principally be developed by CONITEC with universities
and authors that have no conflict of interest. As a result, this may ensure and enhance
methodological quality to benefit the Brazilian public healthcare system.
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Medline (by Pubmed website) at 10/30/2015
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Hypertension"[Mesh] OR Blood Pressure,
High OR Blood Pressures, High OR High Blood Pressure OR High Blood Pressures)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Heart Failure"[Mesh] OR Cardiac Failure
OR Heart Decompensation OR Decompensation, Heart OR Heart Failure, Right-Sided OR
Heart Failure, Right Sided OR Right-Sided Heart Failure OR Right Sided Heart Failure OR
Myocardial Failure OR Congestive Heart Failure OR Heart Failure, Congestive OR Heart
Failure, Left-Sided OR Heart Failure, Left Sided OR Left-Sided Heart Failure OR Left Sided
Heart Failure)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Angina, Stable"[Mesh] OR Anginas, Stable
OR Stable Angina OR Stable Anginas OR Chronic Stable Angina OR Angina, Chronic Stable
OR Anginas, Chronic Stable OR Chronic Stable Anginas OR Stable Angina, Chronic OR Stable
Anginas, Chronic OR Angina Pectoris, Stable OR Angina Pectori, Stable OR Pectori, Stable
Angina OR Pectoris, Stable Angina OR Stable Angina Pectori OR Stable Angina Pectoris)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Atrial Fibrillation"[Mesh]OR Atrial
Fibrillations OR Fibrillation, Atrial OR Fibrillations, Atrial OR Familial Atrial Fibrillation OR
Auricular Fibrillation OR Auricular Fibrillations OR Fibrillation, Auricular OR Fibrillations,
Auricular
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((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Coronary Artery Disease"[Mesh] OR Artery
Disease, Coronary OR Artery Diseases, Coronary OR Coronary Artery Diseases OR Disease,
Coronary Artery OR Diseases, Coronary Artery OR Coronary Arteriosclerosis OR
Arterioscleroses, Coronary OR Coronary Arterioscleroses OR Atherosclerosis, Coronary OR
Atheroscleroses, Coronary OR Coronary Atheroscleroses OR Coronary Atherosclerosis OR
Arteriosclerosis, Coronary)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Hypercholesterolemia"[Mesh] OR
Hypercholesterolemias OR Elevated Cholesterol OR Hypercholesteremia OR
Hypercholesteremias)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Diabetes Mellitus"[Mesh] OR "Diabetes
Mellitus, Type 2"[Mesh]OR Diabetes Insipidus OR Diabetic Diet OR Prediabetic State OR
Scleredema Adultorum OR Glycosylation End Products, Advanced OR Glucose Intolerance OR
Gastroparesis OR NIDDM OR Maturity-Onset Diabetes OR Diabetes Mellitus, NoninsulinDependent OR Diabetes Mellitus, Adult-Onset OR Adult-Onset Diabetes Mellitus OR Diabetes
Mellitus, Adult Onset OR Diabetes Mellitus, Ketosis-Resistant OR Diabetes Mellitus, Ketosis
Resistant OR Ketosis-Resistant Diabetes Mellitus OR Diabetes Mellitus, Maturity-Onset OR
Diabetes Mellitus, Maturity Onset OR Diabetes Mellitus, Non Insulin Dependent OR Diabetes
Mellitus, Non-Insulin-Dependent OR Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus OR Diabetes
Mellitus, Noninsulin Dependent OR Diabetes Mellitus, Slow-Onset OR Diabetes Mellitus, Slow
Onset OR Slow-Onset Diabetes Mellitus OR Diabetes Mellitus, Stable OR Stable Diabetes
Mellitus OR Diabetes Mellitus, Type II OR Maturity-Onset Diabetes Mellitus OR Maturity
Onset Diabetes Mellitus OR MODY OR Type 2 Diabetes Mellitus OR Noninsulin-Dependent
Diabetes Mellitus)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
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OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Osteoarthritis"[Mesh] OR Osteoarthritides
OR Osteoarthrosis OR Osteoarthroses OR Arthritis, Degenerative OR Arthritides, Degenerative
OR Degenerative Arthritides OR Degenerative Arthritis OR Osteoarthrosis Deformans)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Osteoporosis"[Mesh] OR Osteoporoses OR
Osteoporosis, Post-Traumatic OR Osteoporosis, Post Traumatic OR Post-Traumatic
Osteoporoses OR Post-Traumatic Osteoporosis OR Osteoporosis, Senile OR Osteoporoses,
Senile OR Senile Osteoporoses OR Senile Osteoporosis OR Osteoporosis, Involutional OR
Osteoporosis, Age-Related OR Osteoporosis, Age Related OR Bone Loss, Age-Related OR
Age-Related Bone Loss OR Age-Related Bone Losses OR Bone Loss, Age Related OR Bone
Losses, Age-Related OR Age-Related Osteoporosis OR Age Related Osteoporosis OR AgeRelated Osteoporoses OR Osteoporoses, Age-Related)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Pulmonary Disease, Chronic
Obstructive"[Mesh] OR COPD OR Chronic Obstructive Pulmonary Disease OR COAD OR
Chronic Obstructive Airway Disease OR Chronic Obstructive Lung Disease OR Airflow
Obstruction, Chronic OR Airflow Obstructions, Chronic OR Chronic Airflow Obstructions OR
Chronic Airflow Obstruction)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Asthma"[Mesh] OR Asthmas OR Bronchial
Asthma OR Asthma, Bronchial)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Gastroesophageal Reflux"[Mesh] OR
Gastric Acid Reflux OR Acid Reflux, Gastric OR Reflux, Gastric Acid OR Gastric Acid Reflux
Disease OR Gastro-Esophageal Reflux OR Gastro Esophageal Reflux OR Reflux, GastroEsophageal OR Gastroesophageal Reflux Disease OR GERD OR Reflux, Gastroesophageal OR
Esophageal Reflux OR Gastro-oesophageal Reflux OR Gastro oesophageal Reflux OR Reflux,

162

Gastro-oesophageal)

((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Dementia"[Mesh] OR Dementias OR
Amentia OR Amentias OR Senile Paranoid Dementia OR Dementias, Senile Paranoid OR
Paranoid Dementia, Senile OR Paranoid Dementias, Senile OR Senile Paranoid Dementias OR
Familial Dementia OR Dementia, Familial OR Dementias, Familial OR Familial Dementias)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Depression"[Mesh] OR "Depressive
Disorder"[Mesh] OR Depressions OR Depressive Symptoms OR Depressive Symptom OR
Symptom, Depressive OR Symptoms, Depressive OR Emotional Depression OR Depression,
Emotional OR Depressions, Emotional OR Emotional Depressions OR Depressive Disorders
OR Disorder, Depressive OR Disorders, Depressive OR Neurosis, Depressive OR Depressive
Neuroses OR Depressive Neurosis OR Neuroses, Depressive OR Depression, Endogenous OR
Depressions, Endogenous OR Endogenous Depression OR Endogenous Depressions OR
Depressive Syndrome OR Depressive Syndromes OR Syndrome, Depressive OR Syndromes,
Depressive OR Depression, Neurotic OR Depressions, Neurotic OR Neurotic Depression OR
Neurotic Depressions OR Melancholia OR Melancholias OR Unipolar Depression OR
Depression, Unipolar OR Depressions, Unipolar OR Unipolar Depressions)
((("Guideline" [Publication Type] OR "Guidelines as Topic"[Mesh] OR "Practice
Guideline" [Publication Type]) OR "Clinical Protocols"[Mesh]) OR "Consensus"[Mesh]) OR
"Standard of Care"[Mesh] OR Protocol, Clinical OR Clinical Protocol OR Protocols, Clinical
OR Treatment Protocols OR Treatment Protocol OR Protocols, Treatment OR Clinical
Research Protocol OR Research Protocols, Clinical OR Protocols, Clinical Research OR
Research Protocol, Clinical OR Clinical Research Protocols OR Protocol, Clinical Research OR
Consensus Development OR Development, Consensus OR Care Standard OR Care Standards
OR Standards of Care AND "Brazil"[Mesh] AND "Prostatic Hyperplasia"[Mesh] OR
Hyperplasia, Prostatic OR Prostatic Hypertrophy OR Adenoma, Prostatic OR Adenomas,
Prostatic OR Prostatic Adenomas OR Prostatic Adenoma OR Benign Prostatic Hyperplasia OR
Prostatic Hyperplasia, Benign OR Prostatic Hypertrophy, Benign OR Benign Prostatic
Hypertrophy OR Hypertrophy, Benign Prostatic)

LILACS at 10/30/2015
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MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:Hipertensão OR MH:Hipertensión OR
MH:Hypertension OR MH:C14.907.489$ OR (hipertensão) OR (hipertensão arterial) OR
(hipertensão essencial) OR (arterial hypertension) OR (essential hypertension) OR (arterial
hipertensión) OR (essential hipertensión)
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:"Insuficiência Cardíaca" OR MH:"Heart
Failure" OR MH:C14.280.434$ OR (insuficiencia cardiaca cronica) OR (insuficiencia cardiaca)
OR (heart failure) OR (chronic heart failure) OR (falencia cardiaca) OR (insuficiencia cardiaca
congestiva)
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:"Angina Pectoris" OR MH:"Angina de
Pecho" OR MH:C14.280.647.187$ OR MH:C14.907.585.187$ OR MH:C23.888.646.215.500$
OR MH:"Angina Estável" OR MH:"Angina Estable" OR MH:"Angina, Stable" OR
MH:C14.280.647.187.362$ OR MH:C14.907.585.187.362$ OR
MH:C23.888.646.215.500.575$ OR (angina estavel) OR (stable angina) OR (angina estable)
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:"Fibrilação Atrial" OR MH:"Fibrilación
Atrial" OR MH:"Atrial Fibrillation" OR MH:C14.280.067.198$ OR MH:C23.550.073.198$ OR
(fibrilação atrial) OR (Atrial Fibrillation) OR (Fibrilación Atrial)
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:"Doença das Coronárias" OR
MH:"Enfermedad Coronaria" OR MH:"Coronary Disease" OR MH:C14.280.647.250$ OR
MH:C14.907.585.250$ OR MH:"Doença da Artéria Coronariana" OR MH:"Enfermedad de la
Arteria Coronaria" OR MH:"Coronary Artery Disease" OR MH: C14.280.647.250.260$ OR
MH:C14.907.137.126.339$ OR MH:C14.907.585.250.260$ OR MH:"Doenças das Artérias
Carótidas" OR MH:"Enfermedades de las Arterias Carótidas" OR MH:"Carotid Artery
Diseases" OR MH:C10.228.140.300.200$ OR MH:C14.907.253.123$ OR MH:Aterosclerose
OR MH:Aterosclerosis OR MH:Atherosclerosis OR MH:C14.907.137.126.307$
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH: Hipercolesterolemia OR
MH:Hypercholesterolemia OR MH:C18.452.584.500.500.396$ OR MH:Dislipidemias OR
MH:Dyslipidemias OR MH:C18.452.584.500$
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:"Diabetes Mellitus" OR
MH:C18.452.394.750$ OR MH:C19.246$ OR MH:"Diabetes Mellitus Tipo 2" OR
MH:"Diabetes Mellitus, Type 2" OR MH:C18.452.394.750.149$ OR MH:C19.246.300$
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MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:Osteoartrite OR MH:Osteoartritis OR
MH:Osteoarthritis OR MH:C05.550.114.606$ OR MH:C05.799.613$ OR (ARTROSE) OR
(OSTEOARTROSE)
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:Osteoporose OR MH:Osteoporosis OR
MH:C05.116.198.579$
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:"Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica" OR
MH:"Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica" OR MH:"Pulmonary Disease, Chronic
Obstructive" OR MH:C08.381.495.389$
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:Asma OR MH:Asthma OR
MH:C08.127.108$ OR MH:C08.381.495.108$ OR MH:C08.674.095$ OR
MH:C20.543.480.680.095$ OR MH:SP4.001.012.143.134$ OR MH:SP4.046.452.698.904.175$
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:"Refluxo Duodenogástrico" OR MH:"Reflujo
Duodenogástrico" OR MH:"Duodenogastric Reflux" OR MH:C06.405.469.275.700$ OR
MH:C06.405.748.240$ OR MH:"Esofagite Péptica" OR MH:"Esofagitis Péptica" OR
MH:"Esophagitis, Peptic" OR MH:C06.405.117.620.420$ OR MH:C06.405.205.663.420$ OR
MH:C06.405.608.348$ OR MH:"Refluxo Gastroesofágico" OR MH:"Reflujo Gastroesofágico"
OR MH:"Gastroesophageal Reflux" OR MH:C06.405.117.119.500.484$
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:Demência OR MH:Demencia OR
MH:Dementia OR MH:C10.228.140.380$ OR MH:F03.087.400$
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:Depressão OR MH:Depresión OR
MH:Depression OR MH:F01.145.126.350$
MH:"Guia de Prática Clínica" OR MH:"Guía de Práctica Clínica" OR MH:"Practice
Guideline" OR MH:V02.515.500$ OR (diretriz terapeutica) OR (therapeutic guideline) OR
(directrices terapéuticas) OR (protocolo clinico) OR (clinical protocol) AND MH:Brasil OR
MH:Brazil OR MH:Z01.107.757.176$ AND MH:"Hiperplasia Prostática" OR MH:"Prostatic
Hyperplasia" OR MH:C12.294.565.500$
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Cochrane Library T 10/30/2015
ID

Search

#1

MeSH descriptor: [Guideline] explode all trees

#2

MeSH descriptor: [Consensus] explode all trees
MeSH descriptor: [Practice Guideline] explode

#3

all trees

#4

#1 or #2 or #3

#5

MeSH descriptor: [Brazil] explode all trees

#6

#4 and #5

National Guideline Clearinghouse (guidelines.gov) at 11/09/2015
Advanced Search >
Keyword: Brazil
Guideline Category: Treatment

Google website at 11/09/2015
Terms: clinical guideline or therapeutic guidelines or clinical protocol or clinical practice
guideline and Brazil and each of 15 NCDs listed
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10. ANEXO
ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.
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