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RESUMO 

 
Introdução: Os idosos tem grande representatividade entre os usuários de serviços públicos de 

saúde, tendo em vista que são mais suscetíveis a doenças crônicas e internações, além de serem 

consumidores de um grande número de medicamentos. Entretanto, poucos estudos de base 

populacional apresentam dados sobre a prevalência de problemas relacionados ao uso de 

medicamentos em idosos. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil de utilização de 

medicamentos e os aspectos relacionados à segurança terapêutica nos idosos atendidos pela 

Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS). Métodos: Trata-se de um 

estudo transversal, integrante da Pesquisa Nacional Sobre Acesso, Utilização e Promoção do 

Uso Racional de Medicamentos (PNAUM) - componente Serviços, a qual utilizou uma amostra 

representativa da população brasileira. As variáveis de interesse foram o uso de medicamentos 

e o uso de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI). A amostra foi composta por 

indivíduos com 65 anos ou mais, sendo a coleta dos dados realizada nos serviços de APS do 

SUS, no período de julho/2014 a maio/2015. Os medicamentos foram classificados segundo a 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), sendo as interações medicamento-medicamento 

identificadas pelo aplicativo Micromedex®. Para a classificação dos MPI foi utilizado o 

Critério de Beers 2019 e a polifarmácia foi definida como o uso concomitante de cinco ou mais 

medicamentos. As análises foram construídas no programa R versão 4.0.2 utilizando o pacote 

survey para incorporação do desenho de análises complexas. Resultados: A amostra foi 

composta por 1.157 indivíduos, sendo que 899 estavam na faixa entre 65 e 74 anos, 223 tinham 

entre 75 e 84 anos e 35 tinham 85 anos ou mais. A maior parte dos idosos (63,4% IC95% 59,9-

66,7) era do sexo feminino; 58,7% (IC95% 54,1-63,2) casados ou em união estável; 58,8% 

(IC95% 50,4-66,7) possuíam ensino fundamental incompleto e 27,2% (IC95% 20,8-34,7) 

declararam serem analfabetos. Foi encontrada alta prevalência de uso de medicamentos (94,2% 

IC95% 92,2- 95,8) nos 30 dias anteriores à entrevista, com média de 2,87 ± 2,12 

medicamentos/idoso. A prevalência de polifarmácia foi 21,0% (IC95% 15,9-27,3). Os 

medicamentos mais utilizados foram: Hidroclorotiazida (11,4% IC95%  10,1-12,8); 

Losartana (8,0% IC95%  6,3-10,1) e Captopril (8,0% IC95% 6,4-9,9). Entre os medicamentos 

identificados, 21,4% (IC95% 19,0- 23,9) são classificados pelo Critério Beers 2019 como MPI 

para a maioria dos idosos, sendo o Ácido acetilsalicílico (18,5% IC95% 15,2-22,3); Omeprazol 

(18,1% 14,6-22,2) e Glibenclamida (12,7% IC95% 9,4-17,0) os mais utilizados. Foram 

identificadas 1.226 interações medicamentosas (IM) potenciais, sendo a maioria classificada 

como de gravidade moderada (68,60% IC95% 63,50-73,30). As interações envolvendo o uso 

de Ácido acetilsalicílico foram bastante prevalentes, sendo responsáveis por 23,4% (IC95% 

18,5-29,1) de todas as interações encontradas. O uso de medicamentos foi associado a piores 

indicadores de saúde (p <0,05). Foi constatada associação entre o uso de MPI e polifarmácia 

(OR 7,15 IC95% 13,45-14,81); diagnóstico de depressão (OR 3,10 IC95% 2,10-4,58) e 

necessidade de atendimentos em serviço de emergência (OR 1,94 IC95% 1,26-2,97). 

Conclusão: Os idosos brasileiros estão expostos a fatores que contribuem para a diminuição da 

segurança terapêutica. O cuidado clínico dos idosos deve ser multidisciplinar e o uso de 

ferramentas que auxiliem na identificação de IM e de MPI deve ser incentivado entre os 

profissionais de saúde, a fim de diminuir riscos evitáveis. 

 

Palavras-chave: Uso de medicamentos; População idosa; Polifarmácia; Medicamentos 

Potencialmente Inapropriados; Atenção Primária à Saúde. 



ABSTRACT 

 

Introduction: The elderly are highly representative among users of public health services, 

considering that they are more susceptible to chronic diseases and hospitalizations, in addition 

to being consumers of a large number of medications. However, few population-based studies 

present data on the prevalence of problems related to the use of medication in the elderly. The 

aim of this study was to analyze the profile of medication use and aspects related to therapeutic 

safety in the elderly assisted by the Primary Health Care (PHC) of the Unified Health System 

(SUS). Method: This is a cross-sectional study, part of the National Survey on Access, Use, and 

Promotion of the Rational Use of Medicines (PNAUM) - Services component, which used a 

representative sample of the Brazilian population. The variables of interest were medication use 

and the use of Potentially Inappropriate Medications (PIM). The sample consisted of individuals 

aged 65 years or older, and data collection was carried out in SUS PHC services, from July/2014 

to May/2015. Drugs were classified according to Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), 

and drug-drug interactions were identified by the Micromedex® application. For the 

classification of PIMs, the Beers 2019 criteria were used and polypharmacy was defined as the 

concomitant use of five or more medications. The analyzes were built in the R version 4.0.2 

program using the survey package, to incorporate the design of complex analyses. Results: The 

sample consisted of 1,157 individuals, 899 of whom were between 65 and 74 years old, 223 

were between 75 and 84 years old and 35 were 85 years old or more. Most of the elderly (63.4% 

95%CI 59.9-66.7) were female; 58.7% (95%CI 54.1-63.2) married or in a stable relationship; 

and 58.8% (95%CI 50.4-66.7) had incomplete primary education and 27.2% (95%CI 20.8-34.7) 

declared being illiterate;. A high prevalence of medication use was found (94.2% 95%CI 92.2-

95.8) in the 30 days prior to the interview, with a mean of 2.87 ± 2.12 medications/elderly 

person and 21.0% (95CI % 15.9 to 27.3) of respondents used polypharmacy. The most used 

drugs were: Hydrochlorothiazide (11.4% 95%CI 10.1-12.8); Losartan (8.0% CI95% 6.3-10.1) 

and Captopril (8.0% CI95% 6.4-9.9). Among the identified drugs, 21.4% (95%CI 19.0-23.9) 

are classified by the Beers 2019 Criteria as MPI for most elderly people, being Aspirin (18.5% 

95%CI 15.2-22 .3); Omeprazole (18.1% 14.6-22.2) and Glyburide (12.7% 95%CI 9.4-17.0) 

were the most used. A total of 1,226 potential drug interactions (PDI) were identified, most of 

which were classified as moderate in severity (68.60% 95%CI 63.50-73.30). Interactions 

involving the use of acetylsalicylic acid were quite prevalent, accounting for 23.4% (95%CI 

18.5-29.1) of all interactions found. Medication use was associated with worse health indicators 

(p < 0.05). An association was found between the use of PIM and polypharmacy (OR 7.15 

95%CI 13.45-14,81); diagnosis of depression (OR 3.10 95%CI 2.10-4.58); and need for 

emergency care (OR 1.94 95%CI 1.26-2.97); Conclusion: The older Brazilian adults are 

exposed to factors that contribute to the decrease in therapeutic safety. The use of tools that 

help identify PDI and PIM should be encouraged among health professionals working in 

Brazilian PHC, in order to reduce avoidable risks. 

 

Keywords: Drug use; Elderly; Polypharmacy; Potentially Inappropriate Medication. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Atenção Primária à Saúde (APS) apresenta uma abordagem ampla que considera as 

necessidades e preferências dos indivíduos e da comunidade para garantir saúde e bem-estar 

físico, mental e social (WHO, 2019). Também fornece atendimento a todas as pessoas no que 

se refere a promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, sendo ofertado 

o mais próximo possível do ambiente cotidiano das pessoas (WHO, 2019). No Brasil, esses 

princípios estão inseridos nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços da APS 

são prestados principalmente no âmbito das Unidades Básicas de Saúde (UBS) (BRASIL, 1990; 

MENDES, 2018). Sistemas de saúde, que possuem a APS como porta de entrada, possibilitam 

maior acesso da população aos serviços de saúde para diagnóstico precoce de doenças, controle 

de epidemias e tratamento de doenças crônicas (CONASS, 2018; MACINKO; STARFIELD; 

SHI, 2003). 

 

Para o tratamento das doenças podem ser utilizados recursos não farmacológicos, como 

mudanças de hábitos e de estilo de vida ou práticas integrativas e complementares (FERRAZ 

et al., 2019). Entretanto, para uma grande parte dessas doenças, medidas adicionais devem ser 

implementadas para que seja possível alcançar os objetivos terapêuticos, sendo frequentemente 

necessária a utilização de terapia medicamentosa (MELO; LIMA, 2020; SCHMIDT et al., 

2020; TAN et al., 2018). 

 

Apesar de necessária em várias situações, a utilização de medicamentos pode representar 

riscos para a saúde do indivíduo, principalmente quando utilizados de forma inadequada (WHO, 

2017a) . Considerando esse fato, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs como meta 

para o terceiro desafio global do milênio a redução de 50% dos danos graves e evitáveis 

associados a medicamentos (WHO, 2017b). Para que essa meta seja atingida, os farmacêuticos 

possuem participação fundamental   na promoção do uso racional de medicamentos (URM), 

entendido como a utilização dos medicamentos adequados às necessidades clínicas, em doses 

que atendam às características individuais, por um período de tempo adequado e com o menor 

custo possível (BRASIL, 2012a; MELO; CASTRO, 2017). 

 

Adultos acima de 65 anos são mais predispostos a desenvolver Problemas Relacionados 

a Medicamentos (PRM), devido às alterações fisiológicas do processo de envelhecimento, à 
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multimorbidade e à polifarmácia, as quais podem interferir na segurança da terapia 

medicamentosa e são comumente encontradas nesse grupo (FIALOVÁ et al., 2019; 

NASCIMENTO et al., 2017; NUNES et al., 2018). Entretanto, poucos estudos apresentam 

dados sobre a prevalência de PRM em idosos brasileiros. 

 

Neste contexto, o presente estudo utilizou os dados obtidos na Pesquisa Nacional sobre 

Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM), componente 

Serviços, para caracterizar o perfil de utilização de medicamentos em idosos atendidos na APS 

e para analisar a prevalência e os fatores associados à polifarmácia, às interações 

medicamentosas (IM) e ao uso de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) para a 

maioria dos idosos (ÁLVARES et al., 2017a). 

 

Os resultados do presente estudo fornecem subsídios para a elaboração de políticas 

públicas de saúde que promovam o uso adequado e seguro de medicamentos em adultos mais 

velhos brasileiros e que minimizem os danos graves e evitáveis decorrentes do uso de 

medicamentos nessa população. 



16  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 
2.1. A Atenção Primária no Sistema Único de Saúde (SUS) 

 
 

Um dos documentos mais importantes na história de formação dos princípios da APS 

foi elaborado em 1978, na I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em 

Alma-Ata, no Cazaquistão. Trata-se de um pacto que ficou conhecido como “Declaração de 

Alma-Ata”, o qual aponta para a necessidade de sistemas de saúde universais e reconhece a 

saúde como um direito humano. Este documento também reforça que a saúde é o resultado das 

condições socioeconômicas e das desigualdades entre os diversos países; orienta que os 

governos nacionais devem protagonizar a gestão dos sistemas de saúde, e estimula o 

intercâmbio e o apoio tecnológico, econômico e político internacional (PEREIRA; LIMA, 

2008). 

 

As primeiras experiências de APS no Brasil foram registradas no início de século XX, 

baseando-se em trabalhos de educação sanitária realizados pelos Centros de Saúde (PEREIRA; 

LIMA, 2008). A partir desse ponto, houve uma série de iniciativas de estruturação de ações e 

de políticas públicas, as quais culminaram na reforma sanitária que deu origem ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1988, 1990, 2011; PEREIRA; LIMA, 2008). O SUS está 

previsto na Constituição Federal do Brasil de 1988 e foi regulamentado pela lei 8.080/1990, 

ficando definido que o estado deve garantir condições que assegurem que todos os brasileiros 

tenham acesso igualitário a serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 

1988, 1990, 2011). 

 

Garantir acesso igualitário à saúde em todo o território brasileiro é um objetivo que 

requer muito planejamento e estruturação da rede pública e, por este motivo, foram implantadas 

as Redes de Atenção à Saúde (RAS) (MENDES, 2011). Nas RAS, um conjunto de serviços de 

saúde são organizados e vinculados entre si de forma colaborativa e não hierárquica, visando 

garantir atenção contínua e integral à uma determinada população. Neste modelo, a APS é tida 

como a porta de entrada preferencial e coordenadora do cuidado (BOUSQUAT et al., 2017a). 

 

A estruturação do sistema de saúde, com foco nas ações de APS, no Brasil, possibilitou 

o maior acesso aos serviços necessários; melhor qualidade do cuidado; maior foco na promoção 
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da saúde e na prevenção das doenças; a gestão precoce dos problemas de saúde; contribuiu para 

um cuidado mais apropriado; e reduziu o uso da atenção secundária, as hospitalizações 

desnecessárias e a taxa de mortalidade infantil (MACINKO et al., 2010; MACINKO; 

GUANAIS; MARINHO DE SOUZA, 2006; MACINKO; STARFIELD; SHI, 2003). 

 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são uma das principais estruturas para a prestação 

de serviços da APS. Elas são utilizadas como sede da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a 

qual tem como princípios gerais: a realização de cadastramento domiciliar, diagnóstico 

situacional e proposição de soluções de curto, médio e longo prazo para as demandas da 

população atendida; além de promover parcerias com instituições e organizações sociais em 

sua área de abrangência e de ser um espaço de construção da cidadania. O cuidado em saúde na 

ESF deve ser realizado de forma interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e 

profissionais de diferentes formações, por meio das equipes de ESF (BRASIL, 2012b). 

 

Contudo, as UBS também possuem fragilidades e características diferenciadas nas 

diversas regiões do território brasileiro. Um estudo que utilizou dados do Programa Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), de 2012, demonstrou 

que a maioria das UBS não possui as condições necessárias para o adequado atendimento da 

população em sua área de abrangência, havendo deficiências na formação e composição da 

equipe multiprofissional, bem como no turno de funcionamento e na disponibilização de 

serviços e insumos (BOUSQUAT et al., 2017b). Foi verificado também que as UBS com as 

piores condições de estrutura correspondem a quase um terço das unidades da região norte do 

Brasil e que dois terços das unidades melhores estruturadas estão nas regiões sul e sudeste 

(BOUSQUAT et al., 2017b). Houve um aumento na prevalência de UBS com condições de 

estrutura adequada, quando comparados os dados do PMAQ-AB de 2012 com os de 2014, mas 

também foi verificada que a prevalência de UBS bem estruturadas é maior em regiões com 

melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (NEVES et al., 2018). Esses dados 

demonstram que o acesso à saúde no Brasil ainda não é equânime, como determina a 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

 

A Assistência Farmacêutica (AF) está inserida nas RAS e é um serviço fundamental da 

APS na área de promoção e recuperação da saúde, pois tem como objetivos principais a garantia 

do acesso da população a medicamentos essenciais de qualidade e a promoção do Uso Racional 

de Medicamentos (URM) (BRASIL, 1990, 2018; MENDES, 2011). É responsável por 
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coordenar as etapas de seleção; programação; aquisição; armazenamento; distribuição; 

prescrição e dispensação de medicamentos para a população (BRASIL, 2001a, 2018). No que 

ser refere ao URM, a parceria entre a AF e a ESF é fundamental, tendo em vista a proximidade 

desses profissionais no cotidiano dos pacientes e a possibilidade de atuarem como replicadores 

de conhecimento (BRASIL, 2001b, 2006). 

 

A PNAUM foi o primeiro levantamento, com representatividade nacional, que avaliou 

o acesso, uso e a promoção do uso racional de medicamentos pela população brasileira (COSTA 

et al., 2017d). Os resultados obtidos demonstraram diferenças na situação sanitária dos 

medicamentos, deficiências relevantes nas etapas da AF e desigualdades entre as regiões, sendo 

geralmente mais favoráveis nas regiões Sudeste e Centro-Oeste e mais deficitárias nas regiões 

Nordeste e Norte (COSTA et al., 2017c). Apesar da constatação da necessidade de melhorias 

na AF, a pesquisa demonstrou que a maioria dos usuários estavam satisfeitos com os serviços 

prestados, principalmente no quesito interpessoal e na qualidade da dispensação, sendo esta 

qualidade associada à presença do farmacêutico em período integral (MALTA et al., 2017; 

SOEIRO et al., 2017). 

 

Diante do exposto, é possível perceber que a APS tem um papel fundamental na 

qualidade de vida e saúde dos brasileiros e que os seus princípios norteadores requerem trabalho 

articulado entre os diversos profissionais e serviços que a compõem, sendo esse um dos 

principais desafios do SUS. 

 

 

 
2.2. Uso de medicamentos e os aspectos relacionados à segurança terapêutica 

 

 

 
Os medicamentos são essenciais para a recuperação da saúde e manutenção da qualidade 

de vida da população, mas o seu uso de forma inadequada pode ocasionar prejuízos para a saúde 

do indivíduo e sobrecarga dos serviços de saúde (MOREIRA et al., 2020b; WHO, 2017a). A 

utilização de medicamentos pode ser influenciada por fatores socioeconômicos e 

comportamentais, presença de morbidades e pelas políticas governamentais (COSTA et al., 

2017a; MOREIRA et al., 2020b). Estudos demonstram que os custos com medicamentos 

correspondem a mais de 70% do valor total gasto com saúde nas famílias com renda de até dois 
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salários mínimos e representam parcela significativa dos repasses de verbas do Ministério da 

Saúde para as esferas estaduais e municipais do Brasil, nos últimos anos (IBGE, 2019a; 

VIEIRA, 2018). 

 

No que se refere às políticas farmacêuticas, estudos apontam que os medicamentos mais 

utilizados pelos usuários da APS pertencem à Relação Nacional de Medicamentos (RENAME) 

e são financiados pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou fornecidos 

pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), sendo que a procura e obtenção de 

medicamentos pelo PFPB é maior em idosos (COSTA et al., 2017a). No entanto, nem todos os 

medicamentos prescritos na APS estão contidos na RENAME, o que sugere a necessidade de 

adequação das prescrições ou atualização da relação nacional (LIMA et al., 2017). 

 

No Brasil, algumas classes terapêuticas possuem controle especial da dispensação, a fim 

de tentar minimizar o uso irracional destes medicamentos. Dentre estas classes citam-se os 

entorpecentes, psicotrópicos, imunossupressores e precursores (BRASIL, 1998). 

Medicamentos benzodiazepínicos, como Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Lorazepam 

e Diazepam, estão entre os mais consumidos, principalmente entre idosos e em regiões com 

maior densidade de médicos (AZEVEDO; ARAÚJO; FERREIRA, 2016; COSTA et al., 

2017a). Os antimicrobianos também possuem controle especial, sendo consumidos em maior 

proporção na APS da região Norte e em menor proporção na região Sudeste (ANVISA, 2010; 

LIMA et al., 2017). 

 

A segurança do paciente é compreendida como a redução do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado, sendo estimado que aproximadamente 40% dos pacientes atendidos na 

APS sofrem algum tipo de dano e que 80% desses danos poderiam ser evitados (AURAAEN; 

SLAWOMIRSKI, 2018; MARCHON; MENDES JUNIOR, 2014; WHO, 2009). As práticas 

relacionadas ao uso de medicamentos são as principais causas de danos evitáveis nos sistemas 

de saúde em todo o mundo (MARCHON; MENDES JUNIOR, 2014; WHO, 2009, 2017b). 

Estima-se que cerca de 6 a 7% das internações hospitalares estejam associadas a medicamentos, 

sendo que mais de dois terços dessas internações são causadas por erros evitáveis (WHO, 2016). 

 

Os erros relacionados aos medicamentos podem ocorrer nas etapas de prescrição, 

preparação, dispensação, administração ou monitoramento e podem ser evitados ou 

minimizados por meio de melhorias nos sistemas saúde e qualificação dos envolvidos nas 
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atividades de assistência farmacêutica (WHO, 2017b). Dentre os PRM mais recorrentes estão 

os efeitos adversos a medicamentos, intoxicação, IM, erros de prescrição e efeitos adversos 

relacionados ao cuidado clínico, incluindo baixa adesão, automedicação e o abuso no uso de 

medicamentos (WHO, 2016). 

 

Uma revisão sistemática sobre a prevalência do consumo de medicamentos em adultos 

brasileiros relatou a associação entre o uso de medicamentos e intoxicações, sendo estas 

ocasionadas por acidentes individuais e tentativas de suicídio (GOMES; SILVA; GALVÃO, 

2017). Estudos atuais não informam as classes terapêuticas envolvidas nas intoxicações, mas 

entre 2004 e 2008, fármacos não especificados, antibióticos sistêmicos, psicotrópicos, 

psicoativos, antiepilépticos, sedativos, hipnóticos e antiparkinsonianos eram os mais 

envolvidos em internações hospitalares de idosos, decorrentes de intoxicações (GOMES; 

SILVA; GALVÃO, 2017; PAULA et al., 2012). 

 

A automedicação é considerada um problema de saúde pública, pois aumenta o risco de 

efeitos adversos e pode mascarar doenças, retardando o diagnóstico correto (SECOLI et al., 

2018; SOTERIO; SANTOS, 2016). Dessa forma, a automedicação pode resultar no aumento 

da necessidade de tratamentos mais complexos, invasivos, caros e com recuperação lenta, 

afetando os custos para os sistemas de saúde (SOTERIO; SANTOS, 2016). A prática de 

automedicação pode estar relacionada à dificuldade de acesso aos sistemas de saúde e ao uso 

de medicamentos isentos de prescrição (MIP) ou de medicamentos para os quais não haja 

obrigatoriedade de retenção da receita (tarja vermelha) (COSTA et al., 2017b; SOTERIO; 

SANTOS, 2016). Conforme dados da PNAUM-Serviços, entre os usuários da APS, a 

automedicação é maior em pessoas jovens e os motivos mais citados relacionam-se ao fato de 

ter utilizado o medicamento anteriormente ou possui-lo em casa (COSTA et al., 2017a). 

 

De forma oposta, a não adesão ao tratamento também influencia o perfil de utilização 

de medicamentos e a eficiência terapêutica. Adultos jovens, usuários dos serviços de APS do 

SUS, possuem maior tendência em não aderir ao tratamento, sendo relatadas experiências 

negativas anteriores e autopercepção sobre o estado de saúde como as possíveis causas. Entre 

os idosos, as justificativas apresentadas foram acreditar que o tratamento não foi eficiente e 

histórico de efeitos indesejados associados ao uso de medicamentos (COSTA et al., 2017a). 
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Dentre as práticas relacionadas ao uso de medicamentos, a polifarmácia é a mais 

associada à ocorrência de danos ao paciente (COSTA et al., 2017a; NASCIMENTO et al., 2017; 

RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). Não há uma definição universalmente aceita para o termo, 

mas uma revisão sistemática indicou que grande parte dos autores definem a polifarmácia como 

o uso de cinco ou mais medicamentos simultaneamente (MASNOON et al., 2017). A 

polifarmácia pode ser benéfica quando utilizada de forma cautelosa e racional, mas o seu uso 

de forma inadequada está associado à diminuição da segurança terapêutica, devido à maior 

ocorrência de efeitos adversos e PRM (COSTA et al., 2017a; NASCIMENTO et al., 2017; 

RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). A prevalência de polifarmácia entre os usuários da APS é 

de aproximadamente 10%, sendo mais frequente em pessoas acima de 65 anos, tendo em vista 

que os idosos tendem a ter um maior número de morbidades e, consequentemente, requerem 

uso de mais medicamentos para seu tratamento e/ou controle (NASCIMENTO et al., 2017; 

SCHMIDT et al., 2020). 

 

A presença de multimorbidades e o uso de polifarmácia aumentam o risco de utilização 

de medicamentos que podem interferir no efeito terapêutico desejado, ocorrendo as chamadas 

IM do tipo medicamento-medicamento (HINES; MURPHY, 2011; MCKEARNEY; 

COLEMAN, 2020; RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). Essas IM podem ser intencionais, 

quando se sabe qual o resultado da interação e ela é utilizada para a melhoria do quadro de 

saúde do paciente, ou indesejadas, quando o resultado da interação é prejudicial para o paciente 

(HINES; MURPHY, 2011). Os resultados das IM indesejadas variam em níveis de gravidade e 

afetam os indivíduos envolvidos de formas diferentes, porém são frequentemente associadas ao 

aumento do tempo de internação e a custos adicionais para o tratamento da saúde (DAVIES; 

O’MAHONY, 2015; DECHANONT et al., 2014). Estima-se que 26% de todas os PRM que 

levam à hospitalização são causados por IM, sendo essa proporção ainda maior em idosos 

(DECHANONT et al., 2014; PEDRÓS et al., 2016a). 

 

Diante do exposto, é possível verificar que existem vários aspectos relacionados aos 

medicamentos que podem interferir na segurança terapêutica e na qualidade de vida dos 

usuários. Conhecer os medicamentos mais prescritos e a utilização de critérios para definir os 

indivíduos mais expostos a PRM são fundamentais para minimizar complicações e melhorar a 

eficiência dos serviços de saúde. 
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2.3. Desafios da terapêutica em idosos 

 

 
Os avanços nos tratamentos de saúde e o consequente aumento da expectativa de vida 

contribuem para o maior número de idosos na população mundial, sendo estimado que, em 

2050, haverá cerca 1,5 bilhão de pessoas com mais de 65 anos no mundo (WHO, 2011). 

 

A medida que o ser humano envelhece, ocorre um processo fisiológico complexo que 

envolve o período de mudanças relacionadas ao efeito da passagem do tempo em variados 

órgãos, o que predispõe o indivíduo a doenças crônicas, sendo este processo denominado 

senescência (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010). Devido às particularidades da senescência, 

os idosos geralmente são subrepresentados nos ensaios clínicos para a aprovação de 

medicamentos, mesmo para aqueles destinados ao tratamento de distúrbios da idade avançada 

(CROME; CHERUBINI; ORISTRELL, 2014; FIALOVÁ et al., 2019). Essa falta de 

representatividade leva a uma deficiência de recomendações nas diretrizes clínicas sobre o 

tratamento em pessoas idosas com multimorbidade ou fragilidade, aumentando os riscos de 

PRM (TAN et al., 2018). 

 

Os PRM são muito frequentes em idosos e contribuem para o maior grau de deterioração 

do organismo e aumentam o índice de hospitalizações e de morbimortalidade dessa população 

(FIALOVÁ et al., 2019). 

 

As alterações da senescência, sintetizadas no quadro 1, podem comprometer a eficácia 

e a segurança do tratamento medicamentoso pois podem alterar os processos farmacocinéticos 

(absorção, distribuição, metabolização e excreção) e farmacodinâmicos (efeito terapêutico) dos 

medicamentos utilizados (SERA; MCPHERSON, 2012). Devido a essas alterações, alguns 

medicamentos possuem perfil de segurança mais estreito em adultos acima de 65 anos e são 

considerados como inapropriados para a utilização por indivíduos a partir dessa faixa etária 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). 

 

. 
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Quadro 1 - Alterações fisiológicas na senescência 

Sistema afetado Alteração 

Digestório Diminuição: da secreção de saliva e de ácido gástrico; da superfície 

gástrica, do transporte ativo intestinal; da produção de hormônio 

intestinais procinéticos; do fluxo sanguíneo e motilidade intestinal 

Aumento: dos níveis de gastrina e do pH no estômago; do tempo de 

esvaziamento gástrico 

Funções hepáticas: diminuição do fluxo sanguíneo hepático; diminuição 

da atividade das enzimas de desmetilação; diminuição da atividade do 

CYP3A4 (em mulheres); diminuição da síntese de fatores de coagulação; 

diminuição da oxidação microssomal 

 

Circulatório Aumento do acúmulo de gordura, colágeno, elastina e lipofuscina no 

miocárdio; alteração nos parâmetros elétricos, mecânicos e biométricos do 

coração; diminuição do débito cardíaco; aumento de aterosclerose e 

diminuição da elasticidade e aumento da resistência vasos sanguíneos; 

aumento da resistência vascular periférica; diminuição da sensibilidade 

dos barorreceptores locais; alterações no equilíbrio de fatores locais que 

levam a um maior risco de vasoconstrição e trombose; diminuição da 

albumina sérica 

 

Muscular Diminuição da proporção de tecido e da força muscular; aumento da 

proporção de tecido adiposo; diminuição da densidade mineral óssea; 

aumento da atividade dos osteoclastos e diminuição dos osteoblastos; 

aumento da osteorresorção 

 

Nervoso Perdas neuronais em diferentes áreas; diminuição da perfusão cerebral; 

menor robustez da barreira hematoencefálica; diminuição da transmissão 

dopaminérgica; aumento de monoaminooxidase e diminuição da 

atividade colinérgica 

 

Endócrino Diminuição da produção de hormônios sexuais; redução da secreção de 

hormônios pancreáticos; diminuição da produção de hormônios 

tireoidianos; diminuição da secreção de hormônios adrenocorticais; 

diminuição da secreção de insulina e/ou diminuição da tolerância a 

glicose 

 

Imunológico Declínio da função do timo; diminuição da função dos linfócitos T; 

diminuição da imunidade celular. 

 

Excretor Diminuição do tamanho, perfusão e fluxo renal; atrofia glomerular; 

diminuição da secreção tubular e da capacidade de concentrar a urina; 

diminuição da taxa de filtração glomerular e do clearence; maior 

concentração de sódio nos túbulos renais e maior excreção de água; 

maior risco de instabilidade hemodinâmica 

 

Fonte: (FIALOVÁ et al., 2019; LAVAN; GALLAGHER; O’MAHONY, 2016) 
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Os MPI são definidos como aqueles cujo risco de uso excede os benefícios clínicos 

esperados, sendo possível a substituição por medicamentos mais seguros e eficazes (MOREIRA 

et al., 2020a). Estes medicamentos são considerados inapropriados devido ao risco aumentado 

de efeitos adversos ou quando a sua utilização contribui para o surgimento de complicações no 

estado de saúde dos idosos (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). O uso de MPI está 

associado a hospitalizações, delirium, quedas, fratura de quadril, aumento da utilização de 

cuidados de saúde e maior mortalidade, além de impacto do manejo dos efeitos adversos e nos 

gastos em saúde (BRUIN-HUISMAN et al., 2017; FRALICK et al., 2020; LUTZ; MIRANDA; 

BERTOLDI, 2017). 

 

Com o intuito de minimizar os efeitos da utilização dos MPI, foram desenvolvidas 

ferramentas que listam os medicamentos que se enquadram nessa categoria, as quais são 

utilizadas na prática geriátrica e auxiliam na promoção de um tratamento mais seguro e efetivo 

para a população idosa (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019; OLIVEIRA et al., 

2017). 

 

Outro fator associado ao envelhecimento humano é a fragilidade, uma síndrome 
 

características a diminuição da força e resistência física, além do declínio de múltiplos 
 

 

 

propensos a quedas; apresentam maior dificuldade de recuperação pós-operatória; 
 

 

 

 

 

inadequada (BOLZAN et al., 2020; FURTADO et al., 2019; MIRA et al., 2013). 

 
O diagnóstico e a escolha do tratamento para idosos é um processo complexo, pois as 

doenças podem se manifestar de formas distintas e inespecíficas nessa população. Sintomas 

significativos também podem ser minimizados pelos pacientes e seus cuidadores devido à 

dificuldade de distinguir os efeitos do envelhecimento dos sintomas reais das doenças ou os que 

podem ser desencadeados por um PRM (FORMAN et al., 2011; SCHWARTZ et al., 2018). 

multicausal que aumenta significativamente após os 75 anos e que possui como principais 

sistemas fisiológicos, perda progressiva das reservas energéticas e da capacidade de resistir 

aos efeitos adversos do estresse crônico (BINOTTO; LENARDT; RODRÍGUEZ- 

MARTÍNEZ, 2018; FURTADO et al., 2019). Indivíduos considerados frágeis são mais 

dependência   de   outras   pessoas   para   realizar   atividades   cotidianas;   maior   risco   de 

institucionalização, hospitalização e morte precoce (BINOTTO; LENARDT; RODRÍGUEZ- 

MARTÍNEZ, 2018; FURTADO et al., 2019). A fragilidade também está associada ao declínio 

cognitivo, o que dificulta a comunicação efetiva entre o paciente e os profissionais de saúde e 

predispõe esses indivíduos à ocorrência de erros de diagnóstico e/ou prescrição terapêutica 
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A dificuldade em estabelecer um diagnóstico correto pode desencadear a chamada “cascata de 

prescrição”, na qual um PRM não identificado é atribuído a uma nova condição clínica e resulta 

na prescrição de um novo medicamento, aumentando a polifarmácia desnecessária e os riscos 

para a saúde do indivíduo (ROCHON; GURWITZ, 2017). 

 

Outros fatores que podem contribuir para a dificuldade de manter um tratamento 

farmacológico seguro são: utilização de suplementos dietéticos com efeitos farmacológicos, 

automedicação e dificuldade de adesão (NAHIN et al., 2009; SCHWARTZ et al., 2018; 

SECOLI et al., 2018). Dados precisos sobre a adesão em idosos são escassos, porém a perda 

sensorial, a disfagia e o comprometimento físico ou cognitivo podem contribuir para que os 

idosos interrompam o tratamento medicamentoso (SCHWARTZ et al., 2018). 

 

Adicionalmente, idosos podem ter objetivos terapêuticos diferentes dos demais usuários 

de medicamentos. As preocupações de idosos com múltiplas condições crônicas se concentram 

na preservação da qualidade de vida e na manutenção da independência para a realização das 

atividades diárias. Nestas situações, o tempo para o dano versus o tempo para o benefício devem 

ser avaliados antes de iniciar o tratamento (SCHWARTZ et al., 2018). 

 

É possível perceber que diversos fatores devem ser analisados para que seja possível 

fornecer um tratamento seguro para a população idosa, tornando esse processo desafiador para 

todos os envolvidos. É necessário que os profissionais de saúde e os cuidadores tenham especial 

atenção às queixas e sintomas dos idosos e que estabeleçam uma relação mútua de confiança e 

credibilidade para que possíveis efeitos danosos sejam identificados e corrigidos de forma 

adequada. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 
Considerando a necessidade de promover a segurança do paciente nos serviços de saúde, 

a OMS lançou o Terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, o qual tem como objetivo 

principal reduzir em até 50% os danos graves e evitáveis associados a medicamentos, em todos 

os países, no prazo de cinco anos (SHEIKH et al., 2017; WHO, 2017a). O desafio indica três 

áreas como prioritárias para atuação: situações de alto risco, como o uso de classes de 

medicamentos com índice terapêutico estreito; utilização de polifarmácia e falhas de 

comunicação nas transições de atendimento (SHEIKH et al., 2017; WHO, 2017a). Diante disto, 

é possível inferir que promover o URM na população idosa é fundamental para alcançar as metas 

do desafio global. 

 

Os idosos correspondem a 13% da população brasileira e estima-se que este percentual 

será duas vezes maior nas próximas décadas (IBGE, 2019b). Essa população tem grande 

representatividade entre os usuários de serviços públicos de saúde, tendo em vista que são mais 

suscetíveis a doenças crônicas e internações, além de serem consumidores de um grande 

número de medicamentos (NASCIMENTO et al., 2017; NUNES et al., 2018). A maior 

utilização dos serviços de saúde por idosos se deve, em grande parte, às alterações inerentes a 

senescência. Porém, os erros decorrentes do processo terapêutico, tais como: falhas na 

comunicação, efeitos adversos, polifarmácia, utilização de MPI e ocorrência de IM também 

contribuem significativamente e são potencialmente evitáveis (BOLZAN et al., 2020; FIALOVÁ 

et al., 2019; MEREL; PAAUW, 2017; NASCIMENTO et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017; 

RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). Conhecer o perfil dos medicamentos utilizados pelos idosos, 

principalmente entre os usuários dos serviços de entrada do SUS, é fundamental para a 

elaboração de políticas públicas que visem a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços de 

saúde (MARCHON; MENDES JUNIOR, 2014; MENDES, 2016, 2018). Entretanto, 

poucos estudos apresentam dados sobre a prevalência de PRM em idosos brasileiros. 

 
Neste contexto, o presente estudo visa preencher algumas lacunas de conhecimento 

sobre a prevalência de fatores que diminuiem a segurança da terapia medicamentosa e fornecer 

subsídios para a elaboração de políticas públicas de saúde para a promoção do uso adequado e 

seguro de medicamentos em idosos brasileiros. 
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4. OBJETIVOS 

 

 
4.1. Objetivo geral 

 

 
Analisar o perfil de utilização de medicamentos e os aspectos relacionados à segurança 

terapêutica nos idosos atendidos pela atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS), do 

Brasil. 

 

 
4.2. Objetivos específicos 

 

 
a) Caracterizar os aspectos socioeconômicos, demográficos, indicadores de saúde, hábitos 

de vida e atividades diárias; 

b) Identificar as classes terapêuticas e os medicamentos mais utilizados; 

c) Analisar as interações medicamento-medicamento mais prevalentes; 

d) Analisar e descrever a prevalência de polifarmácia; 

e) Analisar o uso de medicamentos potencialmente inapropriados para a maioria dos idosos 

e avaliar a associação entre uso de medicamentos potencialmente inapropriados e 

aspectos socioeconômicos, demográficos, indicadores de saúde, hábitos de vida e 

atividades diárias. 
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5. MÉTODOS 

 

 
5.1. Delineamento do estudo 

 

 
Estudo transversal, exploratório, de natureza avaliativa, integrante da Pesquisa Nacional 

Sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM) - 

componente Serviços. 

 
A PNAUM foi a primeira pesquisa, com amostra representativa do Brasil, a avaliar o 

acesso e o uso racional de medicamentos pelos usuários da APS. Foi realizada entre 2014 e 

2015 e a amostra foi calculada pela técnica de amostragem aleatória por conglomerados, em 

múltiplos estágios (Figura 1) (ÁLVARES et al., 2017a). 

 
Figura 1 - Plano de amostragem da Pesquisa Nacional Sobre Acesso, Utilização e Promoção do 

Uso Racional de Medicamentos (PNAUM)- componente Serviços 

 

Fonte: Adaptado de ÁLVARES et al., 2017b 

a) Dados do Departamento de Informática do SUS para o ano de 2012 

b) Sorteio sistemático 

 

 

Para o sorteio da amostra dos municípios, foi utilizada uma listagem extraída do 

Departamento de Informática do SUS (Datasus), com a população residente estimada para 
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2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o intuito de garantir a 

inclusão de todas as capitais e municípios de grande porte, a listagem foi estratificada em: 

capitais; 0,5% dos municípios de grande porte de cada região e os demais municípios. Os dois 

primeiros extratos foram incluídos automaticamente na amostra e realizado sorteio sistemático 

entre os demais municípios, sendo estes ordenados pelo tamanho da população. Foram obtidos 

600 municípios, sendo 120 por região do Brasil (ÁLVARES et al., 2017a). 

 

O sorteio dos serviços de saúde foi realizado em duas etapas. Na primeira etapa, foram 

sorteados 60 municípios entre os 120 sorteados anteriormente, para cada região. Para esta etapa 

também foram incluídos automaticamente as capitais e os 0,5% dos municípios com mais de 

290 mil habitantes da região, completando o total da amostra (60 municípios) por meio de 

sorteio sistemático entre os demais municípios. Na segunda etapa, foram sorteados os serviços 

de saúde de APS de cada município, registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) como posto de saúde, centro de saúde ou unidade básica de saúde e unidade 

mista. Foram excluídas as unidades móveis fluviais e terrestres. Nos municípios que possuíam 

um ou dois serviços de saúde, estes serviços foram incluídos automaticamente na amostra. Nos 

municípios que tinham mais que três serviços de saúde, foi realizado sorteio sistemático 

(ÁLVARES et al, 2017b). 

 

Para a composição da amostra de usuários dos serviços de atenção primária do SUS, 

foi estimada uma amostra de 1.800 usuários por região do país, os quais seriam obtidos nos 300 

serviços de saúde incluídos na etapa anterior. Considerou-se um margem de perda de dados ou 

recusa na participação da pesquisa de 15%, resultando no sorteio de 2.100 usuários por região 

(ÁLVARES et al., 2017b). O número total de usuários foi distribuído proporcionalmente pelos 

estratos, segundo a frequência de serviços amostrados em cada um deles. Foram estabelecidos 

critérios para a seleção de usuários que não permitissem que entrevistadores escolhessem 

usuários para compor a amostra. No serviço de saúde, após obter o consentimento do 

coordenador do serviço para a coleta dos dados necessários à pesquisa, foram levantados os 

nomes de todos os médicos que atenderiam em cada dia que o entrevistador permanecesse no 

serviço. Os nomes foram listados em ordem alfabética na planilha de planejamento do sorteio 

e as entrevistas distribuídas pelos médicos da planilha, obedecendo à ordem alfabética. 

Padronizou-se que o usuário a ser entrevistado seria o que, entre os que já estivessem presentes 

no serviço no momento da chegada dos entrevistadores, fosse o último paciente a ser atendido 

pelo médico, de acordo com a ordem de agendamento (ÁLVARES et al., 2017a). 
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5.2. População de estudo 

 

 
A partir dos 8.803 questionários respondidos pelos usuários da atenção primária do SUS, 

que equivale a 97,8% da amostra planejada, foram selecionados os usuários com idade igual ou 

superior a 65 anos (n= 1.157), que constituem a população deste estudo (Figura 2). 

 

Figura 2 – Fluxograma da seleção da população de estudo mostrando os critérios e números 

exluídos a partir da amostra inicial 

 

TCLE: Termo de esclarecimento livre e esclarecido 

 

Foram excluídos os indivíduos que não assinaram o TCLE (n=207), questionários com 

idade ou data de nascimento não indicados (n=99) e usuários com idade inferior a 65 anos 

(n=7.340), na data de aplicação do questionário. 

 

 
5.3. Coleta de dados 

 

 
Os usuários foram entrevistados nos serviços de APS do SUS, utilizando-se um 

questionário estruturado específico. Os entrevistadores foram previamente treinados e foi 
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realizado um pré-teste, envolvendo municípios de diferentes portes populacionais, a fim de 

detectar possibilidades de melhoria e validar o instrumento. A coleta de dados ocorreu no 

período de julho de 2014 a maio de 2015 (NASCIMENTO et al., 2017). 

 

O questionário utilizado para a coleta de dados dos idosos atendidos na atenção primária 

do SUS está disponível no ANEXO A. 

 

 

 
5.4. Variáveis desfecho 

 

 
As variáveis dependentes foram o “Uso de medicamentos” e “o uso de MPI” por 

idosos atendidos em serviços de atenção primária do SUS. 

 

 

 
5.5. Variáveis explicativas 

 

 
Para as variáveis explicativas foram considerados os dados informados pelos usuários, 

conforme descrição a seguir. Perguntas que os entrevistados não souberam responder foram 

considerados como dados perdidos. 

 

 

 
5.5.1 Características sociodemográficas e econômicas 

 

 
A amostra foi dividida em três faixas etárias: de 65 a 74 anos; de 75 a 84 anos e 85 anos 

ou mais e foram avaliadas as variáveis: sexo, estado civil, cor ou raça declarada, escolaridade, 

acesso a plano de saúde e região do país. 

 

Também foram avaliadas as condições de moradia e composição familiar, sendo estes 

dados utilizados para estipular a classe econômica dos idosos, segundo o Critério de 

Classificação Econômica Brasil desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa (ABEP). Neste sistema de classificação, o número de banheiros do local de moradia, 

disponibilidade de empregada mensalista, o grau de instrução do chefe de família e a posse de 

itens eletroeletrônicos e de automóveis são utilizados para atribuir uma pontuação para a 
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renda familiar, sendo utilizados pontos de corte para indicar a classificação econômica. O 

sistema de pontos utilizado para este trabalho foi o CCEB 2013 (ABEP, 2013) 

 

Os detalhes das variáveis analisadas estão disponíveis no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Variáveis explicativas quanto às características sociodemográficas e econômicas 

 Variáveis explicativas   Descrição  

Faixa etária A idade calculada a partir da data de nascimento até a data da 

entrevista e estratificada em 3 faixas: 65 a 74 anos, 75 a 84 anos 

e ≥85 anos 

Sexo Masculino e Feminino 

Estado civil Solteiro; Casado/União estável; Viúvo e Outros (incluindo 

divorciados) 

Cor ou raça declarada Branca; Preta; Amarela (japonesa, chinesa, coreana); Parda 

(morena, mulata, cabocla, cafuza, mameluca, mestiça) e Indígena 

Escolaridade Analfabeto; Fundamental incompleto; Fundamental completo; 

Ensino médio (completo ou incompleto) e Ensino superior 

(completo ou incompleto; Pós-graduação; especialização, MBA, 

mestrado ou doutorado) 

Classe econômica “A ou B” (A1, A2, B1 ou B2); “C” (C1 ou C2); “D ou E” 

Acesso a plano de saúde Sim ou Não 

Região do País Norte; Nordeste; Centro-Oeste; Sudeste ou Sul 

 

 
5.5.2 Indicadores de saúde 

 

 
Foram avaliadas as variáveis autopercepção da saúde, número de doenças crônicas não 

transmissíveis diagnosticadas por profissionais de saúde, principais doenças crônicas, 

necessidade de atendimentos em serviços de emergência e interação hospitalar nos 12 meses 

anteriores à entrevista (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Variáveis explicativas quanto a indicadores de saúde 

Variáveis explicativas Descrição 

Autopercepção da saúde “Muito boa/boa”; “Nem ruim nem boa” ou “Ruim/muito ruim” 

Hipertensão Sim ou Não 

Diabetes Mellitus Sim ou Não 

Doenças do coração Sim ou Não 

Dislipidemia Sim ou Não para Colesterol e/ ou triglicerídeos alto 

AVC Sim ou Não para Acidente Vascular Cerebral 

Doença pulmonar crônica Sim ou Não para asma, bronquite crônica, enfisema ou outra 

Reumatismo Sim ou Não para artrite, artrose ou reumatismo 

Depressão Sim ou Não 

Outras doenças Sim ou Não para outras doenças com mais de seis meses de 

duração 

Número de doenças 

crônicas 

Soma das doenças crônicas pesquisadas que tiveram resposta 

“Sim” (Hipertensão; Diabetes Mellitus; Doenças do coração; 

Dislipidemia; AVC; Doença pulmonar  crônica; Reumatismo; 

Depressão e Outras doenças) 

Atendimento de emergência Número de vezes que o usuário informou ter necessitado de 

atendimento de emergência nos 12 meses anteriores à entrevista 

(“Nenhuma vez”; “Uma vez” ou “Duas ou mais vezes”) 

Internação hospitalar Número de vezes que o usuário informou ter necessitado de 

internação hospitalar nos 12 meses anteriores à entrevista 

(“Nenhuma vez”; “Uma vez” ou “Duas ou mais vezes”) 

 

 

 

 
5.5.3 Hábitos de vida e atividades diárias 

 

 
Foram analisados os dados referentes ao tabagismo, uso de álcool, prática de exercício 

físico, mobilidade, cuidados pessoais e o nível de autonomia para a realização das atividades 

habituais (Quadro 4). 
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Quadro 4 - Variáveis explicativas quanto aos hábitos de vida e atividades diárias 

Variáveis explicativas Descrição 

Tabagismo Resposta “Sim” ou “Não” para “Você fuma atualmente?” 

Ex-fumante Resposta “Sim” ou “Não” para a pergunta “Você já fumou 

regularmente?” 

Uso de álcool Sim para respostas “Uma vez ou mais por mês” e não para 

respostas “Não bebo nunca” ou “Menos de uma vez por mês” 

Prática de exercícios 

físicos 

Resposta “Sim” ou “Não” para a pratica de algum tipo de 

exercício físico ou esporte, nos últimos três meses anteriores a 

entrevista, não incluindo fisioterapia 

Mobilidade “Sem restrições”; “Dificuldade para andar” ou “Acamado” 

Cuidados pessoais “Sem restrições”; “Dificuldade para se lavar ou vestir” ou 

“Incapaz de se lavar ou vestir sozinho” 

Atividades habituais “Sem restrições”; “Dificuldade em realizar algumas atividades” 

ou “Incapaz de realizar as atividades sozinho” 

 
 

5.5.4 Uso de medicamentos 

 

 
Quanto ao uso de medicamentos, foram registrados todos aqueles utilizados nos 30 

dias anteriores à entrevista, conforme autorrelato. Para garantir dados mais fidedignos, eram 

solicitadas, quando disponíveis, as prescrições ou embalagens dos   medicamentos em uso. 

Para o registro dos dados de medicamentos, utilizou-se a Denominação Comum Brasileira 

(DCB) (LAURO; MORETTO; MASTELARO, 2013). 

 

Os medicamentos foram classificados de acordo com a Anatomical Therapeutic 

Chemical Classification (ATC). Neste sistema, a substância é classificada de acordo com o 

órgão ou sistema no qual atua e conforme suas propriedades químicas, farmacológicas e 

terapêuticas. A classificação é feita em cinco níveis diferentes, sendo o primeiro dividido em 

quatorze grupos principais, com subgrupos terapêuticos (segundo nível), farmacológicos 

(terceiro nível) e subgrupos químicos (quarto nível), sendo o último nível (quinto) destinado 

às substâncias químicas (WHOCC - ÍNDICE ATC / DDD, [s.d.]). 
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Os fármacos de medicamentos compostos foram contabilizados individualmente, 

conforme a sua composição, com o intuito de minimizar a possível subestimação da utilização 

de medicamentos frequentemente presentes em formulações compostas. 

O ácido acetilsalicílico foi classificado como agente antitrombótico quando em dose de 

até 100mg/dia e como analgésico ou antipirético em doses superiores a 100 mg ou quando não 

havia informação da dosagem utilizada (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012). 

 

Os critérios adotados para as variáveis utilizadas para descrever os medicamentos 

utilizados estão disponíveis no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Variáveis utilizadas para descrever os medicamentos utilizados 

Variáveis 

descritivas 

Descrição 

Medicamento Conforme classificação do 5° nível da ATC (inclui a classificação 

individual dos fármacos e o uso de carbonato de cálcio e exclui 

fitoterápicos; medicamentos que o usuário não recorda o nome; 

vitaminas; minerais simples e polivitamínicos) 

Grupo 

farmacológico 

Conforme classificação do 3° nível da ATC 

Medicamento 

composto 

Utilização de medicamentos comercializados em formulações que 

contenham mais de um fármaco 

Polivitamínicos Formulações contendo duas ou mais vitaminas ou minerais 

Fitoterápicos Medicamentos obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas 

ativas vegetais 

Número total de 

medicamentos 

Soma dos medicamentos informados pelo usuário, incluindo 

polivitamínicos, medicamento composto, fitoterápicos e 

medicamentos que o usuário não recordava o nome, mas sabia para 

qual finalidade era utilizado 

Número de 

medicamentos 

identificáveis 

Somatório dos medicamentos obtidos na variável “Medicamento” 
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5.5.5 Fatores relacionados ao uso de medicamentos 

 

 

A amostra foi dividida em três estratos, de acordo com o número de medicamentos 

identificáveis em uso (5° nível da ATC), sendo os estratos correspondentes a não utilização de 

medicamentos ou “0”, de 1 a 4 medicamentos ou uso de 5 ou mais medicamentos, sendo este 

último estrato definido como polifarmácia (MASNOON et al., 2017). 

 

Foram analisados os indicadores sociodemográficos e econômicos (faixa etária, sexo, 

estado civil, cor ou raça declarada, escolaridade, classe econômica; acesso a plano de saúde; 

eregião do país); de saúde (autopercepção da saúde, número de doenças crônicas não 

transmissíveis diagnosticadas por profissionais de saúde, principais doenças crônicas, 

necessidade de atendimentos de emergência e interação hospitalar nos 12 meses anteriores a 

entrevista); e de hábitos de vida e atividades diárias (tabagismo, uso de álcool, prática de 

exercício físico, mobilidade, cuidados pessoais e atividades habituais). 

 

 

 
5.5.6 Interações medicamento-medicamento 

 

 
Considerou-se como interação medicamento-medicamento a alteração no efeito de um 

medicamento como resultado da administração simultânea de outro medicamento (HINES; 

MURPHY, 2011). As análises foram realizadas nos medicamentos identificáveis (5° nível da 

ATC) por meio do aplicativo Micromedex®. 

 

O Micromedex® é o software mais utilizado para análises de interações 

medicamentosas em artigos publicados em língua inglesa e possui alta sensibilidade na 

identificação de interações medicamentosas potenciais (ROBLEK et al., 2015). As interações 

são classificadas quando à gravidade em “Contraindicada”, “Grave”, “Moderada” e “Leve” 

(Quadro 6); quanto à velocidade do início do efeito como “Rápido”, “Lento” e “Não 

especificado” e para cada interação encontrada, o aplicativo descreve o provável mecanismo 

envolvido (IBM, [s.d.]). 
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Quadro 6 – Classificação, utilizada pelo Micromedex®, para a gravidade das interações 

medicamentosas 

Classificação Definição 

Contraindicada Os medicamentos são contraindicados para uso concomitante 

Grave A interação pode ser fatal e/ou exigir intervenção médica para 

minimizar ou prevenir efeitos adversos graves 

Moderada A interação pode resultar na exacerbação da condição do paciente 

e/ou requer uma alteração na terapia. 

Leve A interação pode ter efeitos clínicos limitados. As manifestações 

podem incluir um aumento na frequência ou gravidade dos efeitos 

colaterais, mas geralmente não requerem uma alteração importante na 

terapia. 

Fonte: Micromedex® 

 
No que se refere à qualidade da documentação e evidência científica sobre as  interações, 

o Micromedex® a classifica em 4 grupos, conforme descrito no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Descrição dos níveis de qualidade da documentação utilizados no Micromedex®  para 

análise das interações medicamentosas 

Qualidade da 

documentação 

Critérios de classificação 

Excelente Estudos controlados estabeleceram claramente a existência da interação 

Boa A documentação sugere fortemente que a interação existe, mas faltam 

estudos bem controlados 

Escassa A documentação disponível é pobre, mas as considerações farmacológicas 

levam os médicos a suspeitar da existência de interação; ou, a 

documentação é boa para um medicamento farmacologicamente 

semelhante 

Desconhecida Desconhecida 

Fonte: Micromedex® 

 
No que se refere ao mecanismo envolvido nas interações, foram classificados como 
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“farmacocinéticos” aqueles que envolviam os processos de absorção, distribuição, 

biotransformação e eliminação e como “farmacodinâmicos” os que se relacionavam a efeito 

agonista, antagônico ou sinérgico. 

 

As interações medicamentosas foram codificadas e relatadas quanto ao número de 

interações por entrevistado; por faixa etária (65 a 74, 75 a 84 e 85 anos ou mais); a frequência 

que ocorreram na população de estudo e prevalências de grau de gravidade, início do efeito e 

qualidade da documentação. 

 

Análise adicional foi realizada informando a prevalência de interações envolvendo o 

ácido acetilsalicílico e o grau de gravidade correspondente. 

 

 

 
5.5.7 Medicamentos Potencialmente Inapropriados 

 

 
Para identificar os MPI para idosos foi utilizado o critério Beers® 2019 (AMERICAN 

GERIATRICS SOCIETY, 2019), o qual é comumente utilizado em ambientes de atendimento 

ambulatorial, agudo e institucionalizado para populações com 65 anos ou mais. 

 

O Critério Beers® tem como objetivo fornecer subsídios para educação em saúde, 

melhorar a seleção de medicamentos, reduzir efeitos adversos relacionados a medicamentos e 

avaliar a qualidade da terapia medicamentosa ofertada a idosos. É elaborado por uma comissão 

interdisciplinar de especialistas responsáveis por revisar as evidências científicas disponíveis 

na literatura e publicar o consenso dessas informações a cada três anos. Os dados são levantados 

considerando os medicamentos potencialmente inapropriados para idosos fora do ambiente de 

cuidados paliativos e não inclui medicamentos cujos riscos não são específicos para os idosos 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). 

 

Na edição de 2019, o resultado do consenso foi publicado em tabelas que listam 

medicamentos a serem evitados para muitos ou a maioria dos idosos; medicamentos 

potencialmente inapropriados para idosos devido a interações medicamentosas ou de fármacos 

que podem agravar uma doença ou síndrome; medicamentos a serem usados com cautela; 

potenciais interações medicamentosas clinicamente importantes que devem ser evitadas em 

adultos mais velhos; medicamentos que devem ser evitados ou ter sua dosagem reduzida com 

níveis variáveis de função renal e fármacos com fortes propriedades anticolinérgicas. 
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Medicamentos fitoterápicos foram classificados como outras classes terapêuticas  (AMERICAN 

GERIATRICS SOCIETY, 2019) 

 

A qualidade das evidências e da força das recomendações utilizadas no Critério Beers® 

estão descritas no Quadro 8. 

 

Foram analisados todos os medicamentos utilizados pela população amostrada (variável 

“Medicamento”) e verificada a presença de MPI para a maioria dos idosos, de acordo com o 

critérios Beers® (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). Foram descritos os MPI que 

possuem qualidade de evidência “Moderada” e “Alta” e força de recomendação “Forte”. 

 

Os MPI foram codificados e relatados quanto à frequência que ocorreram na população 

de estudo e quanto ao número de MPI por faixa etária (65 a 74, 75 a 84 e 85 anos ou mais). 

 

O ácido acetilsalicílico foi incluído na análises de MPI somente nas situações em que 

foi classificado como analgésico ou antipirético, conforme classificação ATC (WHOCC - 

ÍNDICE ATC / DDD, [s.d.]).  

 

Quadro 8 - Descrição dos níveis de qualidade de evidência e força de recomendação  utilizados no 

Critério Beers® 2019 

Qualidade de evidência 

Alta As evidências incluem resultados consistentes de um ou mais ensaios clínicos 

randomizados, bem projetados, bem conduzidos e diretamente aplicáveis, sendo 

pouco provável que novas pesquisas refutem seus resultados. 

Moderada As evidências são obtidas de ensaios clínicos randomizados com limitações 

importantes ou de ensaios controlados e bem desenhados sem randomização, 

estudos analíticos de coorte ou caso-controle bem desenhados e séries temporais 

com ou sem intervenção. Indicam que novos estudos podem ter efeito na 

estimativa do efeito. 

Baixa As evidências são insuficientes para avaliar danos ou riscos nos resultados de 

saúde. Indicam que pesquisas adicionais provavelmente alterarão a estimativa. 

Força da recomendação 

Forte Os danos, efeitos adversos e riscos claramente superam os benefícios 

Fraco Os danos, efeitos adversos e riscos podem não superar os benefícios 

Fonte: Adaptado de FICK et al., 2019 
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5.5.8 Prevalência de polifarmácia 

 

 
Considerou-se polifarmácia a utilização de 5 (cinco) ou mais medicamentos ao mesmo 

tempo (MASNOON et al., 2017). 

 

Tendo em vista as duas formas de quantificação de medicamentos utilizada nesse estudo, 

a prevalência de polifarmácia foi analisada considerando as variáveis “Número total de 

medicamentos” (Polifarmácia total) e “Número de medicamentos identificáveis” (Polifarmácia 

identificável). 

 

A amostra de usuário de medicamentos foi dividida em dois estratos, de acordo com o 

número de medicamentos identificáveis em uso (5° nível da ATC), sendo os estratos 

correspondentes a utilização de 1 a 4 medicamentos ou de 5 ou mais medicamentos. 

 

Os critérios das variáveis utilizadas para analisar o número de medicamentos utilizados 

estão disponíveis no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Variáveis explicativas quanto ao número de medicamentos em uso 

 Variáveis explicativas   Descrição  

Faixa etária A idade calculada a partir da data de nascimento até a 

data da entrevista e estratificada em 3 faixas: 65 a 74 

anos, 75 a 84 anos e 85 anos ou mais 

Usa medicamento não prescrito Resposta “Sim” para a pergunta “Você utiliza algum 

remédio sem receita?” 

Deixou de tomar medicamento 

prescrito 

Resposta “Sim” para a pergunta “Você deixa de 

utilizar algum remédio receitado pelo médico?” 

Usa medicamento composto Utilização de pelo menos um medicamento 

comercializado em formulação que contenham mais de 

um princípio ativo 

Usa polivitamínico Utilização de pelo menos uma formulação contendo 

duas ou mais vitaminas ou minerais 

Usa fitoterápico Utilização de pelo menos um medicamento contendo 

exclusivamente matérias-primas ativas vegetais 

Precisa de ajuda para tomar os 

medicamentos 

Resposta “Sim” ou “Não” para a pergunta “Você 

precisa de ajuda de outra pessoa para tomar os seus 

remédios?” 

Interações medicamentosas Número de interações indicadas pelo Micromedex®: 

“Nenhuma”, “Uma ou duas” ou “Três ou mais” 

Medicamento Potencialmente 

Inapropriado 

Número de MPI indicados pelo critério Beers 2019: 

“Nenhum”, “Um” ou “Dois ou mais” 
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5.6. Análise estatística 

 

 
As variáveis qualitativas foram apresentadas como frequências absolutas e relativas 

com os respectivos intervalos de 95% de confiança. Para a comparação de grupos foi utilizado 

o teste Qui-Quadrado de Pearson, com correção de Rao-Scott. 

 

A associação entre o uso de medicamentos potencialmente inapropriados e variáveis 

explicativas foi avaliada por meio de regressão logística binária. As variáveis explicativas 

(sociodemográficas, econômicas, indicadores de saúde, de hábitos de vida e atividades diárias 

e as relacionadas ao uso de medicamentos) foram todas inseridas em um modelo saturado e a 

partir da estratégia backward chegou-se ao modelo final. A qualidade do ajuste foi verificada 

por meio do teste Hosmer-Lemeshow. 

 

As análises foram construídas no programa R versão 4.0.2 utilizando o pacote survey, 

para incorporação do desenho de análises complexas e o poder da amostra foi calculado com 

o auxílio do pacote samplesize4sur. Foi considerado significativo p<0,05. 

 

 

 
5.7. Aspectos éticos 

 

 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa sob o parecer 

CONEP n° 398.131/2013 (ANEXO B). Todas as entrevistas foram precedidas pelo 

esclarecimento dos objetivos ao entrevistado e pela assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO C). 
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6. RESULTADOS 

 

 
A amostra de usuários da APS foi composta por 1.157 indivíduos, sendo que 899 

estavam na faixa entre 65 e 74 anos, 223 tinham entre 75 e 84 anos e 35 tinham 85 anos ou 

mais. Considerando a população estimada de idosos, com 65 anos ou mais, do censo de 2010 

e a amostra de idosos deste estudo, definida pelos critérios de amostragem complexa relatados 

em Álvares et al (2017), para se estimar a proporção de idosos em uso de polifarmácia, com 

diferença máxima de 5% da observada neste estudo, e um intervalo de 95% de confiança, o 

poder da amostra foi superior a 90%.  

 

No que se refere aos aspectos sociodemográficos, 63,4% (IC95% 59,9-66,7) eram do 

sexo feminino; 58,7% (IC95% 54,1-63,2) eram casados ou possuíam união estável; 58,8% 

(IC95% 50,4-66,7) possuíam ensino fundamental incompleto e 27,2% (IC95% 20,8-34,7) 

declararam serem analfabetos; 46,0% (IC95% 40,7-51,3) se declararam brancos e 44,8% 

(IC95% 39,8-49,9) se declararam pardos; 46,6% (IC95% 40,6- 52,7) pertenciam as classes 

econômicas “D ou E” e 45,7% (IC95% 40,7-50,8) pertenciam a classe econômica “C”. A 

maioria dos idosos declarou não possuir plano de saúde (87,8% IC95% 80,4-92,7); 36,9% 

(IC95% 25,8-49,6) residiam na região Sul, 29,4% (IC95% 21,0-39,3) na região Centro-Oeste 

e 25,7% (IC95% 17,9-35,5) na região Sudeste. Estes aspectos foram semelhantes entre as faixas 

etárias, porém houve diferença significativa (p<0,05) no estado civil, havendo 68,9% (IC95% 

46,3-85,0) de viúvos na faixa com 85 anos ou mais. Também foi observada diferença na classe 

econômica, havendo 72,8% (IC95% 54,3-85,8) de usuários com 85 anos ou mais nas classes 

“D ou E”. Os dados referentes aos aspectos socio demográficos estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1 - Características sociodemográficas de usuários da atenção primária à saúde com idade 

igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso 

Racional de Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

 

Faixa etária (anos) 

Variável 
 65 a 74  75 a 84  85 ou mais  

 n = 899  n = 223  n = 35 p 

 n* % (IC95%) n* % (IC95%) n* % (IC95%)  

Sexo       0,772 

Feminino 593 64,1 (59,9-68,2) 142 61,4 (54,2-68,1) 20 59,0 (34,6-79,6) 

Masculino 306 35,9 (31,8-40,1) 81 38,6 (31,9-45,8) 15 41,0 (20,4-65,4) 

Estado Civil       0,000 

Casado/União 

estável 
518 61,2 (56,2-66,0) 105 54,7 (46,3-62,9) 9 28,3 (12,8-51,4) 

Solteiro 79 8,4 (6,4-10,9) 17 5,7 (2,8-11,3) 3 2,0 (0,6-6,5)  

Viúvo 192 19,6 (16,1-23,8) 83 32,1 (25,3-39,8) 21 68,9 (46,3-85,0) 

Outros 110 10,8 (8,5-13,6) 18 7,4 (4,4-12,2) 2 0,9 (0,2-3,6)  

Escolaridade       0,278 

Analfabeto 219 25,4 (19,4-32,6) 70 31,1 (21,1-43,1) 11 43,7 (24,7-64,8) 

Fundamental 

incompleto 
487 59,7 (51,4-67,5) 125 57,6 (45,3-69,1) 20 45,5 (25,2-67,3) 

Fundamental 

completo 
83 7,5 (5,0-11,3) 14 7,6 (3,3-16,7) 1 5,8 (0,9-29,3) 

 

Ensino médio 83 5,1 (3,4-7,7) 12 3,5 (1,5-7,8) 3 5,0 (1,2-19,1)  

Ensino 

superior 
27 2,2 (1,3-3,9) 2 0,2 (0,0-0,7) - - 

 

Cor ou raça declarada      0,547 

Parda 442 45,2 (39,8-50,6) 107 45,4 (36,9-54,2) 13 32,4 (15,3-55,9) 

Branca 370 45,5 (39,7-51,4) 95 44,3 (35,1-54,0) 21 67,1 (43,6-84,3) 

Preta 75 8,0 (6,1-10,5) 19 9,6 (5,8-15,5) 1 0,6 (0,1-4,1)  

Amarela 7 1,2 (0,4-3,4) 2 0,6 (0,1-3,6) - -  

Indígena 3 0,1 (0,0-0,3) - - - -  

Classe econômica       0,011 

A ou B 98 8,5 (6,2-11,5) 13 5,6 (3,1-10,2) 1 1,2 (0,2-8,3)  

C 456 48,2 (42,2-54,2) 102 40,1 (31,0-50,0) 12 26,0 (13,2-44,7) 

D ou E 345 43,3 (36,4-50,5) 108 54,2 (44,4-63,7) 22 72,8 (54,3-85,8) 

Plano de Saúde       0,971 

Não 745 87,7 (80,7-92,4) 181 88,2 (76,4-94,5) 27 86,6 (61,8-96,3) 

Sim 90 12,3 (7,6-19,3) 21 11,8 (5,5-23,6) 4 13,4 (3,7-38,2) 

Região do país       0,614 

Norte 148 4,9 (3,3-7,2) 39 4,9 (2,7-8,6) 5 3,9 (1,3-10,9)  

Nordeste 114 3,5 (2,5-4,8) 19 2,0 (1,0-4,0) 5 3,3 (1,2-8,5)  

Centro-Oeste 173 28,2 (20,1-38,0) 42 31,1 (19,4-45,7) 10 44,6 (25,3-65,7) 

Sudeste 260 26,5 (18,9-35,9) 68 24,2 (13,9-38,8) 8 17,4 (6,5-38,8) 

Sul 204 36,9 (25,9-49,6) 55 37,8 (23,9-54,0) 7 30,8 (13,5-55,9) 
Fonte: PNAUM – Serviços, 2015 

* Valor de n não ponderado 
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No que se refere aos indicadores de saúde, 48,9% (IC95% 43,3-54,6) dos usuários 

classificaram a própria saúde como “Muito boa” ou “boa” e 41,2% (IC95% 36,5-46,1) como 

“Nem ruim nem boa”. Com relação ao diagnóstico de doenças crônicas, 29,8% (IC95% 24,7- 

35,3) declaram já terem recebido diagnóstico de quatro ou mais e 24,2% (IC95% 20,7-28,1) de 

três doenças. Quanto ao tipo de doença crônica, 77,1% (IC95% 72,4-81,3) declararam ter 

diagnóstico de hipertensão arterial; 39,5% (IC95% 35,3-43,9) de dislipidemia; 39,5% (IC95% 

34,3-45,0) de reumatismo; 29,6% (IC95% 25,5-34,0) de diabetes mellitus; 19,8% (IC95% 15,9-

24,5) de doenças do coração e 19,0% (IC95% 14,9-24,1) de depressão. Quando perguntados 

sobre atendimentos e serviços de emergência, 79,5% (IC95% 75,0-83,4) dos usuários 

afirmaram não ter necessitado de nenhum atendimento nesses serviços nos doze meses 

anteriores à entrevista e 88,9% (IC95% 85,6-91,6) afirmaram não terem utilizado serviços de 

internação hospitalar no mesmo período. 

 

Os indicadores de saúde analisados foram semelhantes entre as faixas etárias, não sendo 

encontradas diferenças significativas entre elas. Os dados referentes às análises dos indicadores 

de saúde, por faixa etária, estão descritos na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Características relacionadas a indicadores de saúde de usuários da atenção primária à 

saúde com idade igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e 

Promoção do Uso Racional de Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

Faixa etária (anos) 

Variável 
 65 a 74  75 a 84  85 ou mais  

 n = 899  n = 223  n = 35 p 

 n* % (IC95%) n* % (IC95%) n* % (IC95%)  

Autopercepção da saúde      0,906 

Muito boa/ boa 428 48,5 (42,3-54,7) 119 49,9 (41,5-58,4) 15 53,8 (33,2-73,2)  

Nem ruim/ nem 
boa 

381 41,9 (36,3-47,6) 87 39,2 (31,8-47,1) 16 40,2 (22,0-61,5) 
 

Ruim/ muito 
ruim 

90 9,7 (7,5-12,5) 17 10,9 (5,6-20,0) 4 6,0 (1,6-20,3) 
 

Número de doenças crônicas     0,590 

Nenhuma 49 5,7 (3,9-8,2) 13 6,9 (3,4-13,5) - -  

Uma 184 19,7 (16,5-23,2) 51 22,5 (14,8-32,6) 11 40,3 (20,3-64,2)  

Duas 195 19,5 (16,1-23,5) 45 20,4 (13,3-30,0) 6 10,1 (2,8-30,6)  

Três 192 24,7 (21,4-28,4) 44 21,9 (13,8-33,0) 11 26,1 (11,6-48,8)  

Quatro ou mais 279 30,4 (25,4-36,0) 70 28,3 (19,4-39,3) 7 23,5 (9,3-47,7)  

Principais doenças crônicas 

Hipertensão 

arterial 
684 76,0 (70,9-80,5) 172 79,5 (71,8-85,5) 28 86,6 (69,9-94,9) 0,277 

Reumatismo 368 40,3 (35,0-45,9) 88 36,3 (26,3-47,5) 18 41,4 (22,2-63,6) 0,725 

Dislipidemia 364 41,5 (36,7-46,5) 84 34,4 (27,5-41,9) 10 28,7 (13,6-50,6) 0,160 

Diabetes 

Mellitus 
263 31,1 (26,6-36,0) 65 26,9 (20,4-34,7) 6 12,7 (4,3-32,0) 0,095 

Doenças do 

coração 
170 20,3 (15,9-25,6) 49 17,5 (12,0-24,7) 8 23,2 (9,2-47,5) 0,663 

Depressão 178 19,4 (14,7-25,3) 38 17,9 (12,2-25,5) 6 17,7 (6,1-41,4) 0,919 

Doença 

pulmonar 
crônica 

 

96 

 

9,7 (6,9-13,3) 

 

29 

 

11,4 (6,9-18,3) 

 

3 

 

15,7 (4,8-40,5) 

 

0,607 

AVC 55 6,3 (4,2-9,2) 18 6,3 (3,1-12,5) 2 6,7 (1,1-32,4) 0,996 

Outras doenças 

crônicas 
191 22,0 (17,5-27,3) 50 25,8 (17,7-35,9) 7 19,4 (7,3-42,7) 0,631 

Atendimento em emergência     0,718 

Nenhuma vez 718 80,6 (75,8-84,7) 160 75,5 (67,1-82,3) 28 80,7 (57,5-92,8)  

Uma ou duas 

vezes 
115 12,2 (9,2-16,1) 43 16,6 (10,9-24,6) 5 12,2 (3,8-32,9) 

 

Três ou mais 

vezes 
66 7,1 (5,0-10,1) 20 7,9 (4,5-13,4) 2 7,0 (1,2-31,9) 

 

Internação hospitalar       0,529 

Nenhuma vez 808 89,9 (86,3-92,6) 190 86,4 (79,4-91,3) 30 83,6 (61,6-94,2)  

Uma vez 71 8,3 (5,7-12,0) 27 10,8 (6,7-17,1) 5 16,4 (5,8-38,4)  

Duas ou mais 
vezes 

20 1,8 (1,0-3,2) 6 2,8 (1,0-7,3) - - 
 

Fonte: PNAUM – Serviços, 2015 

* Valor de n não ponderado 
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Os indicadores de estilo de vida analisados demonstraram que 92,5% (IC95% 89,9- 

94,4) dos idosos não possuíam o hábito de fumar; entretanto, 30,8% (IC95% 26,5-35,4) 

informaram ser ex-fumantes. O consumo de álcool também foi baixo entre os entrevistados, 

pois 94,7% (IC95% 92,8-96,1) afirmaram não fazerem uso de bebidas alcoólicas. A maioria 

dos idosos eram sedentários, tendo em vista que 77,5% (IC95% 72,2-91,8) dos entrevistados 

declararam não fazer exercícios físicos regulares. 

 

No que se refere às atividades diárias, 69,2% (IC95% 65,4-72,8) afirmaram não ter 

restrições de mobilidade; 89,0% (IC95% 85,7-91,6) não possuíam restrições para realizar os 

cuidados pessoais e 74,9% (IC95% 69,4-79,8) não possuíam restrições para realizar as 

atividades habituais. 

 

A análise dos aspectos relacionados aos hábitos de vida, nas faixas etárias pesquisadas, 

indicou homogeneidade quanto ao consumo de álcool. De maneira oposta, houve maior 

prevalência de tabagistas na faixa entre 65 e 74 anos (8,6% IC95% 6,3-11,7) e menor hábito 

de realizar exercícios físicos entre os usuários na faixa com 85 anos ou mais (8,2% IC95% 2,5-

24,2), conforme dados expressos na Tabela 3. Foi observada diferença significante (p<0,05), 

entre as faixas etárias, para variáveis relacionadas às atividades diárias, sendo a prevalência de 

comprometimento na mobilidade (16,0% IC95% 5,0-40,7), nos cuidados pessoais (9,8% 

IC95% 2,3-33,8) e nas atividades habituais (23,1% IC95% 9,0-47,5) maior na faixa com 85 

anos ou mais. 
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Tabela 3 - Características relacionadas aos hábitos de vida e atividades diárias dos usuários da 

atenção primária à saúde com idade igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional sobre Acesso, 

Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

 

Faixa etária (anos) 

Variável 
 65 a 74  75 a 84  85 ou mais  

 n = 899  n = 223  n = 35 p 

 n* % (IC95%) n* % (IC95%) n* % (IC95%)  

Tabagismo 86 8,6 (6,3-11,7) 13 4,6 (2,4-8,9) 1 1,2 (0,2-8,3) 0,023 

Ex-Fumante 297 31,4 (27,0-36,2) 68 27,7 (19,2-38,3) 10 36,7 (19,4-58,3) 0,615 

Consumo de 
álcool a 

58 6,0 (4,3-8,2) 10 4,0 (1,9-8,1) - - 0,319 

Prática de 

exercícios 
físicos b 

 

225 

 

25,1 (20,3-30,6) 

 

40 

 

15,8 (9,3-25,5) 

 

3 

 

8,2 (2,5-24,2) 

 

0,021 

Mobilidade       0,000 

Sem 

restrições 
639 71,8 (67,9-78,3) 140 63,3 (53,7-72,0) 18 49,1 (29,1-69,4) 

 

Dificuldade 
para andar 

251 26,7 (23,2-30,5) 73 30,7 (23,7-38,7) 14 34,9 (18,2-56,4) 
 

Acamado 9 1,6 (0,9-2,9) 10 6,0 (2,6-13,0) 3 16,0 (5,0-40,7)  

Cuidados pessoais       0,000 

Sem 

restrições 
830 91,6 (88,7-93,7) 190 85,9 (78,8-90,9) 20 50,6 (30,3-70,6) 

 

Dificuldade 

para se lavar 

ou vestir 

 

65 

 

7,8 (5,8-10,4) 

 

28 

 

12,0 (7,6-18,4) 

 

13 

 

39,6 (21,5-61,1) 

 

Incapaz de se 

lavar ou vestir 
sozinho 

 

4 

 

0,7 (0,2-2,0) 

 

5 

 

2,1 (0,6-6,9) 

 

2 

 

9,8 (2,3-33,8) 

 

Atividades habituais c      0,000 

Sem 
restrições 

688 78,1 (72,8-82,7) 152 69,9 (57,9-79,7) 14 34,7 (18,1-56,0) 
 

Dificuldade 

em algumas 
atividades 

 

200 

 

20,3 (16,1-25,4) 

 

61 

 

25,7 (18,2-35,0) 

 

16 

 

42,2 (24,1-62,7) 

 

Incapaz de 

realizar as 

atividades 
sozinho 

 
11 

 
1,6 (0,7-3,6) 

 
10 

 
4,3 (1,6-11,1) 

 
5 

 
23,1 (9,0-47,5) 

 

Fonte: PNAUM – Serviços, 2015 

* Valor de n não ponderado 
a Uma vez ou mais por mês 
b Prática de algum exercício ou esporte nos três meses anteriores a entrevista, sem considerar fisioterapia 
c Inclui atividades como trabalho, estudos, atividades domésticas, atividades em família ou de lazer 
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A grande maioria dos idosos (94,2% IC95% 92,2-95,8), usuários da APS, utilizaram 

pelo menos um medicamento nos 30 dias anteriores à entrevista (n= 1.021). Foram relatados 

um total de 3.327 medicamentos, sendo 2,87 ± 2,12 a média de medicamentos utilizados por 

idoso, com mínimo de 0 e máximo de 16. 

 

Houve situações em que os entrevistados informaram utilizar medicamentos, mas não 

recordaram o nome e, portanto, esses medicamentos não puderam ser identificados. 

Considerando somente os medicamentos identificáveis, os fármacos presentes nos 

medicamentos compostos e excluindo polivitamínicos e fitoterápicos, foram contabilizados um 

total de 3.366 fármacos. 

 

O uso de medicamento foi associado a indicadores socioeconômicos (p<0,05), sendo 

que os usuários de 1 a 4 medicamentos se enquadraram nos critérios da classe “C” (45,0% 

IC95% 39,5-50,6) e “D ou E” (47,1% IC95% 40,5-53,7); a maior prevalência de uso de 

polifarmácia foi encontrada na classe “C” (53,2% IC95% 44,7-61,6) e a maior prevalência de 

não usuários de medicamentos nas classes “D ou E” (57,5% IC95% 47,1-67,3). O acesso a 

plano de saúde também foi associado ao uso de medicamentos, sendo que, entre os não usuários 

de medicamentos, houve predomínio dos que não possuíam plano de saúde privado (94,7% 

IC95% 83,1-98,5) e os que possuíam plano tiveram o maior percentual entre os usuários de 

polifarmácia (22,1% IC95% 13,3-34,3). Os dados detalhados sobre essas análises estão 

disponíveis na Tabela 4. 

 

Outro fator relevante associado ao uso de medicamentos a região de residência. A 

maioria dos não usuários de medicamentos residiam nas regiões Nordeste (35,6% IC95% 24,1-

49,1) e Sudeste (36,6% IC95% 23,7-51,7); a maior prevalência de usuários de 1 a 4 

medicamentos foi encontrada na região Sudeste (40,5% IC95% 27,5-54,9) e de usuários de 

polifarmácia na região Sul (47,9% IC95% 31,1-65,2) (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Características relacionadas ao uso de medicamentos e a indicadores sociodemográficos 

dos usuários da atenção primária à saúde com idade igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional 

sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

 

Número de medicamentos utilizados a 

Variável 
 0  1 a 4  5 ou mais  

 n b = 136  n b = 789  n b = 232 p 

 n b % (IC95%) n b % (IC95%) n b % (IC95%)  

Sexo       0,495 

Feminino 78 60,4 (49,1-70,7) 512 62,9 (58,4-67,1) 165 67,1 (61,0-72,7) 

Masculino 58 39,6 (29,3-50,9) 277 37,1 (32,9-41,6) 67 32,9 (27,3-39,0) 

Estado Civil       0,792 

Casado 66 44,8 (32,5-57,9) 405 54,2 (48,9-59,4) 107 52,5 (43,3-61,6) 

União estável 8 6,6 (2,0-19,7) 38 6,2 (4,5-8,5) 8 4,4 (2,0-9,4)  

Solteiro 13 11,5 (6,0-21,0) 72 7,4 (5,6-9,8) 14 5,8 (3,0-11,0)  

Viúvo 34 28,7 (19,0-40,8) 190 22,4 (18,3-27,2) 72 26,8 (20,6-34,0) 

Outros 15 8,4 (3,3-19,7) 84 9,6 (7,2-12,6) 31 10,3 (6,4-16,3) 

Escolaridade       0,163 

Analfabeto 53 42,5 (30,0-56,0) 180 25,0 (17,8-33,8) 67 26,1 (17,1-37,8) 

Fundamental 

incompleto 
61 42,7 (29,9-56,4) 456 61,7 (51,8-70,7) 115 58,0 (45,9-69,2) 

Fundamental 
completo 

11 8,5 (2,7-23,8) 71 7,1 (4,1-12,0) 16 8,3 (4,7-14,2) 
 

Ensino médio 9 5,9 (2,4-13,9) 63 4,3 (2,7-6,8) 26 5,7 (3,5-9,1)  

Ensino superior 2 0,4 (0,1-1,7) 19 1,9 (1,0-3,5) 8 1,9 (0,8-4,6)  

Cor ou raça declarada      0,150 

Parda 66 41,3 (32,2-51,1) 409 48,1 (42,7-53,6) 87 34,5 (26,1-43,9) 

Branca 45 45,7 (35,5-56,3) 312 43,0 (37,8-48,5) 129 57,2 (46,7-67,2) 

Preta 23 11,0 (5,6-20,5) 57 7,6 (5,6-10,1) 15 8,3 (4,4-15,1)  

Amarela 1 1,7 (0,2-11,3) 8 1,2 (0,4-3,5)  -  

Indígena 1 0,2 (0,0-1,7) 2 0,1 (0,0-0,3)  -  

Classe econômica c       0,044 

A ou B 9 4,4 (1,8-10,3) 74 7,9 (5,9-10,6) 29 8,6 (5,0-14,4)  

C 50 38,1 (28,5-48,6) 397 45,0 (39,5-50,6) 123 53,2 (44,7-61,6) 

D ou E 77 57,5 (47,1-67,3) 318 47,1 (40,5-53,7) 80 38,2 (29,4-47,9) 

Plano de Saúde       0,001 

Não 107 94,7 (83,1-98,5) 662 89,5 (82,7-93,9) 184 77,9 (65,7-86,7) 

Sim 5 5,3 (1,5-16,9) 70 10,5 (6,1-17,3) 40 22,1 (13,3-34,3) 

Região do país       0,000 

Norte 25 5,6 (3,0-10,3) 104 3,4 (2,3-4,9) 9 0,8 (0,3-1,7)  

Nordeste 34 35,6 (24,1-49,1) 160 30,0 (20,4-41,7) 31 23,2 (13,1-37,5) 

Centro-Oeste 33 8,6 (5,4-13,4) 127 4,3 (2,9-6,3) 32 4,5 (1,6-11,7)  

Sudeste 28 36,6 (23,7-51,7) 200 40,5 (27,5-54,9) 38 23,7 (13,5-38,2) 

Sul 16 13,6 (7,6-23,1) 198 21,9 (14,9-30,9) 122 47,9 (31,1-65,2) 
a Refere-se aos medicamentos identificáveis utilizados nos 30 dias anteriores a entrevista 
b Valor de n não ponderado. Refere-se ao número de adultos mais velhos 
c Conforme classificação ABEP 2013 
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Foi constatada correlação entre uso de medicamento e piores indicadores de saúde. As 

maiores frequências de doenças crônicas, tais como hipertensão (96,3% IC95% 93,0-98,0), 

reumatismo (54,7% IC95% 44,8-64,2), dislipidemia (50,8% IC95% 41,1-60,3), diabetes 

mellitus (46,8% 38,9-54,9), doenças do coração (39,6% IC95% 29,8-50,3), depressão (33,2% 

IC95% 24,1-43,8) e outras doenças crônicas (35,7% IC95% 26,5-46,1) foram encontrados entre 

os usuários de polifarmácia (p <0,05). Os indicadores autopercepção da saúde “ruim/muito 

ruim” (17,4% IC95% 12,1-24,4); diagnóstico de quatro ou mais doenças crônicas (55,7% 

IC95%43,9-66,9); necessidade de dois ou mais atendimentos de emergência (17,7% IC95% 

11,6-25,9) e de internação hospitalar (17,2% IC95% 11,4-25,0) também foram maiores entre 

os usuários de polifarmácia (p <0,05), conforme dados da Tabela 5. 
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Tabela 5 - Características relacionadas a indicadores de saúde e ao uso de medicamentos entre os 

usuários da atenção primária à saúde com idade igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional 

sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos – Seviços, Brasil, 2015 

 

Número de medicamentos utilizados 

Variável 
 0  1 a 4  5 ou mais  

 n = 136  n = 789  n = 232 p 
 n* % (IC95%) n* % (IC95%) n* % (IC95%)  

Autopercepção da saúde      0,000 

Muito boa/ boa 79 64,8 (52,9-75,1) 399 49,4 (43,1-55,7) 84 37,3 (28,2-47,5)  

Nem ruim/ 
nem boa 

46 28,0 (19,9-37,9) 327 42,4 (36,8-48,1) 111 45,3 (35,5-55,4) 
 

Ruim/ muito 
ruim 

11 7,2 (3,1-16,0) 63 8,3 (6,3-10,8) 37 17,4 (12,1-24,4) 
 

Número de doenças crônicas     0,000 

Nenhuma 31 27,0 (19,8-35,6) 31 3,7 (2,2-6,1) - -  

Uma 37 26,1 (18,0-36,3) 192 24,0 (19,8-28,9) 17 6,2 (3,0-12,2)  

Duas 34 20,3 (12,9-30,6) 176 20,2 (17,2-23,5) 36 16,0 (10,2-24,2)  

Três 14 15,0 (8,6-25,1) 186 26,2 (21,8-31,2) 47 22,1 (15,4-30,7)  

Quatro ou mais 20 11,5 (6,0-21,0) 204 25,9 (21,4-30,9) 132 55,7 (43,9-66,9)  

Principais doenças crônicas 

Hipertensão 
arterial 

62 39,4 (29,2-50,7) 603 78,3 (72,5-83,1) 219 96,3 (93,0-98,0) 0,000 

Reumatismo 40 26,2 (16,6-38,7) 304 37,7 (32,7-43,0) 130 54,7 (44,8-64,2) 0,000 

Dislipidemia 37 25,4 (16,8-36,6) 307 38,8 (34,8-43,0) 114 50,8 (41,1-60,3) 0,001 

Diabetes 
Mellitus 

22 15,1 (8,5-25,5) 207 27,3 (22,5-32,8) 105 46,8 (38,9-54,9) 0,000 

Doenças do 
coração 

9 7,4 (3,3-16,1) 130 16,7 (12,9-21,4) 88 39,6 (29,8-50,3) 0,000 

Depressão 16 10,4 (5,4-19,0) 125 16,7 (13,0-21,3) 81 33,2 (24,1-43,8) 0,000 

Doença 

pulmonar 
crônica 

 

13 

 

9,5 (4,6-18,7) 

 

78 

 

8,8 (6,2-12,5) 

 

37 

 

15,9 (10,2-24,0) 

 

0,083 

AVC 5 5,4 (2,0-13,9) 46 5,7 (3,6-8,9) 24 9,2 (5,2-15,8) 0,371 

Outras doenças 
crônicas 

25 15,3 (8,1-26,9) 148 20,5 (16,3-25,5) 75 35,7 (26,5-46,1) 0,001 

Atendimento em emergência     0,000 

Nenhuma vez 114 86,1 (76,7-92,1) 638 82,6 (78,4-86,1) 154 63,9 (54,7-72,2)  

Uma vez 18 12,0 (6,5-21,2) 104 12,0 (9,3-15,3) 41 18,4 (11,7-27,7)  

Duas ou mais 
vezes 

4 1,9 (0,6-6,4) 47 5,4 (3,7-7,9) 37 17,7 (11,6-25,9) 
 

Internação hospitalar      0,001 

Nenhuma vez 123 91,5 (83,8-95,7) 718 91,1 (87,9-93,5) 187 79,2 (70,9-85,6)  

Uma vez 10 7,5 (3,4-15,5) 57 7,3 (5,1-10,3) 36 17,2 (11,4-25,0)  

Duas ou mais 
vezes 

3 1,0 (0,3-3,1) 14 1,6 (0,8-3,3) 9 3,7 (1,7-7,8) 
 

* Valor de n não ponderado 
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Analisando o uso de medicamentos, foi constatada diferença significativa (p<0,05) nos 

aspectos relacionados às atividades diárias, sendo que o aumento no número de medicamentos 

utilizados esteve relacionado à maior percentual de comprometimento na mobilidade (6,4% 

IC95% 3,4-11,6), nos cuidados pessoais (3,6% IC95% 1,3-9,4) e nas atividades habituais (6,8% 

IC95% 4,0-11,4) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Características relacionadas a indicadores de saúde e ao número de medicamentos 

utilizados pelos usuários da atenção primária à saúde com idade igual ou superior a 65 anos. 

Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos – 

Serviços, Brasil, 2015 

Número de medicamentos utilizados 
  0  1 a 4  5 ou mais  

Variável  n = 136  n = 789  n = 232 p 

 n* % (IC95%) n* % (IC95%) n* % (IC95%)  

Tabagismo 10 2,7 (1,4-5,1) 69 8,9 (6,2-12,6) 21 5,5 (2,3-12,4) 0,081 

Ex-Fumante 38 22,5 (14,5-33,1) 251 31,2 (26,6-36,3) 86 34,4 (26,2-43,6) 0,166 

Uso de álcool 8 6,8 (2,9-15,0) 47 5,4 (3,8-7,6) 13 4,2 (2,5-7,2) 0,593 

Prática de 

exercícios físicos 
22 20,1 (12,7-30,3) 180 21,9 (17,4-27,1) 66 26,5 (18,5-36,4) 0,430 

Mobilidade       0,001 

Sem restrições 111 83,8 (72,4-91,1) 559 70,2 (66,0-74,1) 127 56,3 (47,1-65,1)  

Dificuldade 

para andar 
24 15,1 (8,1-26,5) 219 27,4 (23,7-31,4) 95 37,3 (29,3-47,3) 

 

Acamado 1 1,1 (0,1-7,4) 11 2,4 (1,1-5,4) 10 6,4 (3,4-11,6)  

Cuidados pessoais       0,022 

Sem restrições 127 92,8 (84,1-96,9) 723 90,0 (86,4-92,8) 190 82,7 (75,3-88,2)  

Dificuldade 

para se lavar 

ou vestir 

 

8 

 

6,1 (2,4-14,7) 

 

61 

 

9,3 (6,8-12,5) 

 

37 

 

13,7 (8,9-20,5) 

 

Incapaz de se 

lavar ou vestir 
sozinho 

 

1 

 

1,1 (0,1-7,4) 

 

5 

 

0,7 (0,2-2,2) 

 

5 

 

3,6 (1,3-9,4) 

 

Atividades habituais      0,001 

Sem restrições 113 82,5 (71,3-89,9) 609 77,6 (72,0-82,3) 132 60,3 (50,1-69,7)  

Dificuldade 

em algumas 
atividades 

 
22 

 
16,5 (9,3-27,6) 

 
167 

 
20,3 (16,1-25,3) 

 
88 

 
32,9 (25,0-42,0) 

 

Incapaz de 

realizar as 

atividades 
sozinho 

 
1 

 
1,1 (0,1-7,4) 

 
13 

 
2,1 (0,7-6,5) 

 
12 

 
6,8 (4,0-11,4) 

 

* Valor de n não ponderado 
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A partir da análise dos medicamentos identificáveis (n = 3.371) foi observado que os 

medicamentos mais utilizados pelos idosos na APS foram: Hidroclorotiazida (11,4% IC95% 

10,1-12,8); Losartana (8,0% IC95% 6,3-10,1) e Captopril (8,0% IC95% 6,4-9,9), conforme 

descrito na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Medicamentos mais utilizados pelos usuários da atenção primária à saúde com idade 

igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso 

Racional de Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

 

ATC Grupo farmacológico Medicamento a n b % (IC95%) 

C03AA03 Diuréticos de baixa potência Hidroclorotiazida 355 11,4 (10,1-12,8) 

C09CA01 Antagonistas da angiotensina II Losartana 268 8,0 (6,3-10,1) 

C09AA01 
Inibidores da enzima conversora de 

angiotensina 
Captopril 236 8,0 (6,4-9,9) 

C10AA01 Hipolipemiantes Sinvastatina 187 5,1 (4,2-6,2) 

 
N02BA01 

Analgésicos, antipiréticos e 

medicamentos para o alívio da 

enxaqueca 

Ácido 

acetilsalicílico c 

 
181 

 
4,7 (3,8-5,7) 

A10BA02 
Medicamentos hipoglicemiantes, 

excluindo insulinas 
Metformina 153 4,6 (3,8-5,5) 

A02BC01 
Medicamentos para úlcera péptica e 

doença do refluxo gastroesofágico 
Omeprazol d 134 3,9 (3,1-4,8) 

C09AA02 
Inibidores da enzima conversora de 

angiotensina, simples 
Enalapril 127 3,3 (2,6-4,3) 

C07AB03 Agentes beta bloqueadores Atenolol 120 3,2 (2,4-4,4) 

A10BB01 
Medicamentos hipoglicemiantes, 

excluindo insulinas 
Glibenclamida d 73 2,7 (2,0-3,6) 

C07AA05 Agentes beta bloqueadores Propranolol 66 2,0 (1,4-2,8) 

 
C08CA01 

Bloqueadores seletivos dos canais de 

cálcio com efeitos principalmente 

vasculares 

 
Anlodipino 

 
77 

 
1,9 (1,4-2,5) 

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical 
a Refere-se aos medicamentos identificáveis utilizados nos 30 dias anteriores a entrevista 
b Valor de n não ponderado 
c Medicamento potencialmente inapropriado (MPI) para a maioria dos idosos segundo Critério Beers 2019 em 

dose superior a 325mg/dia 
d Medicamento potencialmente inapropriado (MPI) para a maioria dos idosos segundo Critério Beers 2019 

 
De forma coerente com os medicamentos identificáveis mais utilizados, os grupos 

farmacológicos mais utilizados foram: Inibidores da enzima conversora de angiotensina (11,7% 

IC95% 10,0-13,5); Diuréticos de baixa potência (11,4% IC95% 10,1-10,1) e Antagonistas 

da angiotensina II (8,3% IC95% 6,7-10,3) (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Grupos farmacológicos mais utilizados pelos usuários da atenção primária à saúde com 

idade igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso 

Racional de Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

 

ATC 

3° nível 
Grupo Farmacológico a n b % (IC95%) 

C09A Inibidores da enzima conversora de angiotensina 373 11,7 (10,0-13,5) 

C03A Diuréticos de baixa potência 355 11,4 (10,1-10,1) 

C09C Antagonistas da angiotensina II 281 8,3 (6,7-10,3) 

A10B Medicamentos hipoglicemiantes, excluindo insulinas 244 7,8 (6,4-9,4) 

N02B 
Analgésicos, antipiréticos e medicamentos para o 

alívio da enxaqueca 
276 7,1 (5,8-8,9) 

C07A Agentes beta bloqueadores 224 6,5 (5,2-8,0) 

C10A Hipolipemiantes simples 204 5,6 (4,7-6,6) 

A02B 
Medicamentos para úlcera péptica e doença do refluxo 

gastroesofágico 
142 4,0 (3,2-4,9) 

C08C 
Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio com 

efeitos principalmente vasculares 
113 3,2 (2,5-4,2) 

M01A 
Produtos anti-inflamatórios não esteroidais e 

antirreumáticos 
75 2,4 (1,7-3,4) 

N03A Antiepilépticos 71 2,3 (1,7-3,1) 

N06A Antidepressivos 90 2,2 (1,7-2,9) 

Fonte: PNAUM – Serviços, 2015 

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical 
a Refere-se aos grupos farmacológicos dos medicamentos identificáveis utilizados nos 30 dias anteriores a 

entrevista 
b valor de n não ponderado 

 

 

A prevalência de polifarmácia, entendida como o uso de cinco ou mais medicamentos 

simultaneamente, entre os idosos que relataram fazer uso de medicamentos (n = 1.086), foi de 

18,0% (IC95% 15,1-21,4). No entanto, quando considerados apenas os medicamentos 

identificáveis; os princípios ativos dos medicamentos compostos e retirados da amostra os 

polivitamínicos e fitoterápicos, a prevalência de polifarmácia entre os usuários de medicamentos 

identificáveis (n = 1.021) aumenta para 21,0% (IC95% 15,9-27,3). 

 

Houve predomínio do uso de medicamentos compostos (64,0% IC95% 49,8-76,1); 

necessidade de ajuda para tomar os medicamentos (23,6% IC95% 16,4-32,8); ocorrência de 3 

ou mais interações medicamentosas (56,8% IC95% 49,5-63,7) e uso de um MPI (51,5% IC95% 

42,2-60,7) ou dois ou mais (37,1% IC95% 28,5-46,6) no grupo em polifarmácia, sendo 

esta diferença estatisticamente significativa quando comparados aos usuários de 1 a 4 

medicamentos (Tabela 9). 



56  

Tabela 9 - Características relacionadas ao número de medicamentos utilizados pelos usuários da 

atenção primária à saúde com idade igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional sobre Acesso, 

Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

 

Número de medicamentos utilizados a 

Variável 
                 1 a 4   5 ou mais   

 n = 741  n = 219 P 

 nb % (IC95%) nb % (IC95%)  

Faixa etária     0,459 

65 a 74 anos 620 77,2 (73,0-80,9) 171 72,2 (65,5-77,9)  

75 a 84 anos 148 20,2 (16,6-24,3) 54 25,1 (19,0-32,3)  

85 anos ou mais 21 2,7 (1,5-4,8) 7 2,8 (1,0-7,8)  

Usa medicamento não prescrito 
(sim) 

194 26,2 (20,7-32,5) 72 34,1 (24,7-45,0) 0,133 

Deixou de tomar medicamento 

prescrito (sim) 
74 8,1 (5,6-11,7) 26 12,1 (6,9-20,3) 0,062 

Usa medicamento composto (sim) 130 21,0 (16,4-26,6) 126 64,0 (49,8-76,1) 0,000 

Usa polivitamínico (sim) 20 2,9 (1,7-4,9) 12 5,8 (2,7-12,2) 0,147 

Usa fitoterápico (sim) 10 1,2 (0,5-3,1) 9 3,5 (1,4-8,7) 0,093 

Precisa de ajuda para tomar os 

medicamentos (sim) 
84 11,5 (8,5-15,5) 49 23,6 (16,4-32,8) 0,001 

Interações medicamentosas c     0,000 

Nenhuma 322 56,7 (51,0-62,2) 39 18,4 (12,9-25,6)  

Uma ou duas 239 38,5 (33,5-43,7) 64 24,8 (18,4-32,5)  

Três ou mais 25 4,8 (3,2-7,2) 129 56,8 (49,5-63,7)  

Medicamento Potencialmente Inapropriado d    0,000 

Nenhum 465 57,5 (51,8-62,9) 26 11,4 (6,1-20,1)  

Um 253 32,4 (27,8-37,5) 106 51,5 (42,2-60,7)  

Dois ou mais 71 10,1 (7,4-13,7) 99 37,1 (28,5-46,6)  

Fonte: PNAUM – Serviços, 2015 
a Refere-se aos medicamentos identificáveis utilizados por usuários que relataram o uso de cinco ou mais 

medicamentos nos 30 dias anteriores a entrevista 
b Valor de n não ponderado 
c Interações medicamentosas indicadas pelo aplicativo Micromedex® 
d Medicamento potencialmente inapropriado (MPI) para a maioria dos idosos, segundo Critério Beers 2019 

 

 

 
Entre os usuários de pelo menos dois medicamentos identificáveis (n= 818), 53,1% 

(IC95% 47,5-58,7) utilizavam medicamentos que possuíam pelo menos uma interação do tipo 

medicamento-medicamento. No total, foram encontradas 1.224 interações potenciais entre os 

medicamentos identificáveis. No que se refere ao grau das interações medicamento- 

medicamento encontradas, a maior parte foi classificada pelo Micromedex® como moderadas 

(68,60% IC95% 63,50-73,30), e as demais como graves (29,30% IC95% 24,70-34,30) e leves 

(2,1% IC95% 1,20-3,80). O tipo de documentação mais frequente foi a classificada como 

fraca (48,10% IC95% 43,30-52,90), seguida pela classificada como boa (34,2% IC95% 30,20- 
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38,30) e excelente (17,10% IC95% 14,80-19,60). Não foi observada diferença significativa no 

número de interações medicamentosas encontradas e as faixas etárias em estudo (Tabela 10). 

 

 
Tabela 10 - Número de interações do tipo medicamento-medicamento encontradas, conforme 

classificação do aplicativo Micromedex®, entre as faixas etárias de usuários da atenção primária 

à saúde com idade igual ou superior a 65 anos e que utilizavam pelo menos dois medicamentos. 

Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos – 

Serviços, Brasil, 2015 

 

Faixa etária (anos) de usuários de, no mínimo, dois medicamentos 
  65 a 74  75 a 84  85 ou mais  

Variável  n = 636  n = 159  n = 23 p 

 n* % (IC95%) n* % (IC95%) n* % (IC95%)  

Número de interações      0,293 

Nenhuma 291 48,2 (42,3-54,1) 60 40,8 (28,8-53,9) 10 58,3 (29,4-82,4) 

Um ou duas 238 35,5 (30,9-40,5) 58 34,6 (25,7-44,8) 7 18,8 (5,0-50,5) 
Três ou mais 107 16,3 (12,0-21,8) 41 24,6 (17,1-34,0) 6 22,9 (6,7-55,4) 

* Valor de n não ponderado 

 

 

 

 

Dentre as interações do tipo medicamento-medicamento, as mais frequentes e que 

possuíam documentação classificada pelo Micromedex® como boa ou excelente envolviam 

medicamentos utilizados para o controle da pressão arterial. As mais frequentes foram indicadas 

no uso concomitante de Ácido acetilsalicílico e Hidroclorotiazida (4,8% IC95% 3,5- 6,6); Ácido 

acetilsalicílico e Captopril (3,2% IC95% 2,0-5,1) ou Ácido acetilsalicílico e Losartana (2,9% 

IC95% 1,9-4,4), conforme descrito na tabela 11.
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Tabela 11 - Interações medicamentosas do tipo medicamento-medicamento mais frequentes 

entre os usuários atendidos na atenção primária à saúde com idade igual ou superior a 65 anos. 

Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos – 

Serviços, Brasil, 2015 
 

 Interações c   

Medicamentos envolvidos a n = 1.224 d Gravidade Documentação 

 n b % (IC95%)   

Ácido acetilsalicílico e 

Hidroclorotiazida 

61 4,8 (3,5-6,6) Grave e Boa g 

Ácido acetilsalicílico e 

Captopril 

36 3,2 (2,0-5,1) Moderada f Excelente h 

Ácido acetilsalicílico e 

Losartana 

45 2,9 (1,9-4,4) Moderada Excelente 

Captopril e Losartana 20 2,0 (1,0-3,7) Grave Excelente 

Ácido acetilsalicílico e 

Atenolol 

29 2,0 (1,0-3,8) Moderada Boa 

Ácido acetilsalicílico e 

Enalapril 

20 1,3 (0,8-2,2) Moderada Excelente 

Diclofenaco de sódio e 

Hidroclorotiazida 

12 1,2 (0,6-2,5) Grave Boa 

Ácido acetilsalicílico e 

Furosemida 

15 1,1 (0,5-2,2) Grave Boa 

Metformina e Propranolol 9 1,1 (0,6-2,2) Moderada Boa 

Ácido acetilsalicílico e 

Propranolol 

14 1,1 (0,6-2,0) Moderada Boa 

a Refere-se aos medicamentos identificáveis utilizados nos 30 dias anteriores a entrevista 
b Valor de n não ponderado 
c Todas as interações mais prevalentes foram classificadas como mecanismo farmacodinâmico, pois 

apresentavam alterações de efeito agonista, antagonista ou sinergista 
d Valor não ponderado que considera todas as interações indicadas pelo aplicativo Micromedex® 
e A interação pode ser fatal e/ou exigir intervenção médica para minimizar ou prevenir efeitos adversos graves 
f A interação pode resultar na exacerbação da condição do paciente e/ou requer uma alteração na terapia 
g A documentação sugere fortemente que a interação existe, mas faltam estudos bem controlados 
i Estudos controlados estabeleceram claramente a existência da interação 

 
 

No que se refere ao mecanismo envolvido nas interações, 84,9% (IC95% 80,5-88,4) 

foram classificadas como farmacodinâmicas, 12,2% (IC95% 9,2-16,1) como farmacocinéticas 

e 2,9% (IC95% 1,5-5,5) como desconhecido. 

 

As interações envolvendo o uso de Ácido acetilsalicílico foram bastante prevalentes, 

sendo responsáveis por 23,4% (IC95% 18,5-29,1) de todas as interações identificadas (n= 

1.224). Não foram encontradas interações envolvendo o ácido acetilsalicílico que fossem 
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classificadas pelo Micromedex® como de gravidade leve, sendo a maioria classificadas como 

moderadas (54,0 IC95% 49,1-58,8) e graves (46,0 IC95% 41,2-50,9). 

 

Do total de medicamentos identificáveis (n = 3.371), 21,40% (IC95% 19,00-23,90) são 

classificados pelo Critério Beers 2019 como MPI para a maioria dos idosos. Os MPI mais 

utilizados pelos idosos foram: Ácido acetilsalicílico (18,5% IC95% 15,2-22,3); Omeprazol 

(18,1% IC95% 14,6-22,2) e Glibenclamida (12,7% IC95% 9,4-17,0) (Tabela 12). 

 
Tabela 12 - Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI) para a maioria dos idosos, 

conforme classificação do Critério Beers 2019, mais utilizados pelos usuários da atenção 

primária à saúde com idade igual ou superior a 65 anos. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Uso 

Racional de Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

 

  MPI encontrados b  Qualidade 

da 

Evidência 

ATC 5° 

nível 
Medicamento a 

 
n c = 742 Recomendação 

  n c % (IC95%)  

N02BA01 Ácido Acetilsalicílico d 152 18,5 (15,2-22,3) Evitar Moderado 

A02BC01 Omeprazol 135 18,1 (14,6-22,2) Evitar Alto 

A10BB01 Glibenclamida 73 12,7 (9,4-17,0) Evitar Alto 

N03AE01 Clonazepam 39 6,0 (4,1-8,7) Evitar Moderado 

C08CA05 Nifedipino 29 5,4 (3,2-8,9) Evitar Alto 

N05BA01 Diazepam 28 5,4 (3,4-8,4) Evitar Moderado 

M01AB05 Diclofenaco 39 5,3 (3,7-7,4) Evitar Moderado 

C01EB16 Ibuprofeno 30 3,2 (1,8-5,7) Evitar Moderado 

M03BA72 Carisoprodol 18 2,6 (1,4-4,8) Evitar Moderado 

M03BC01 Orfenadrina 19 2,4 (1,4-3,9) Evitar Moderado 

N06AA09 Amitriptilina 25 2,2 (1,3-3,9) Evitar Alto 

C01BD01 Amiodarona 9 1,5 (0,7-3,3) Evitar Alto 

ATC: Anatomical Therapeutic Chemical 
a Refere-se aos medicamentos identificáveis utilizados nos 30 dias anteriores a entrevista 
b Todos os MPI mais prevalentes apresentavam força de recomendação classificada como “Forte” pelo critério 

Beers 2019 
c Valor de n não ponderado 
d Dose superior a 325mg/dia 

 

 

Não houve diferença significativa na prevalência de uso de MPI entre as faixas etárias 

estudadas (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Uso de Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI) para a maioria dos idosos, 

conforme classificação do Critério Beers 2019 entre as faixas etárias de usuários da atenção 

primária à saúde com idade igual ou superior a 65 anos e que utilizavam tratamento 

medicamentoso. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 
 

Faixa etária (anos) de usuários de medicamentos 
  65 a 74  75 a 84  85 ou mais  

Variável  n = 791  n = 202  n = 28 p 

 n* % (IC95%) n* % (IC95%) n* % (IC95%)  

Número de MPI       0,311 

Nenhum 384 47,8 (40,8-54,8) 91 45,9 (35,1-57,2) 17 63,6 (37,4-83,6) 

Um 288 38,0 (32,7-43,7) 65 33,1 (24,1-43,5) 6 17,3 (5,3-44,0) 
Dois ou mais 119 14,2 (10,4-19,1) 46 20,9 (14,4-29,3) 5 19,1 (5,6-48,7) 

* Valor de n não ponderado 

 

 

 

Na análise multivariada dos fatores associados ao uso de MPI, foi constatada associação 

com o uso de polifarmácia (OR 7,15 IC95% 3,45-14,81); diagnóstico de depressão (OR 3,10 

IC95% 2,10-4,58); necessidade de atendimentos de emergência (OR 1,94 IC95% 1,26-2,97), 

conforme descrito na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Fatores associados (odds ratio) ao uso de Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados (MPI) por usuários dos serviços da atenção primária a saúde brasileira, com 65 

anos ou mais. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 

Uso de MPI (sim) a 

Variável Univariado  Multivariado  

 n b % (IC95%) p OR IC95% p 

Constante    0,54 (0,43-0,67) <0,001 

Sexo biológico   0,161    

Feminino 353 66,7 (60,8-72,2)     

Masculino 164 33,3 (27,8-39,2)     

Plano de Saúde   0,021    

Não 420 84,3 (73,9-91,0)     

Sim 

Região do país 
Norte 

66 

 
42 

15,7 (9,0-26,1) 

 
2,0 (1,3-3,1) 

 

0,000 
   

Nordeste 89 28,9 (18,9-41,5)     

Centro-Oeste 79 4,2 (2,4-7,3)     

Sudeste 96 29,7 (20,2-41,4)     

Sul 211 35,2 (23,8-48,7)     

Número de doenças crônicas   0,000    

Nenhuma 14 2,1 (0,9-4,6)     

Uma 74 12,2 (8,6-17,1)     

Duas 94 15,5 (12,0-19,8)     

Três 122 28,4 (22,6-35,0)     

Quatro ou mais 213 41,8 (35,4-48,5)     

Autopercepção da saúde   0,001    

Muito boa/ boa 214 39,9 (33,8-46,3)     

Nem ruim/ nem boa 244 47,6 (41,5-53,8)     

Ruim/ muito ruim 59 12,5 (8,9-17,2)     

Principais doenças crônicas       

Hipertensão arterial 414 80,2 (75,1-84,4) 0,212    

Reumatismo c 260 49,6 (43,5-55,7) 0,000    

Dislipidemia 221 45,8 (39,9-51,9) 0,010    

Diabetes Mellitus 178 37,8 (31,4-44,7) 0,001    

Doenças do coração 143 28,3 (22,7-34,7) 0,000    

Depressão 153 29,7 (23,7-36,5) 0,000 3,10 (2,10-4,58) <0,001 

Doença pulmonar crônica 73 13,1 (9,7-17,6) 0,014    

AVC 45 7,7 (5,0-11,8) 0,165    

Outras doenças crônicas 147 31,8 (25,9-38,3) 0,000    

Atendimento em emergência d  0,000 1,94 (1,26-2,97) 0,003 

Nenhuma vez 370 71,4 (64,9-77,2)     

Uma vez 84 15,0 (10,7-20,5)     

Duas ou mais vezes 63 13,6 (9,9-18,3)     

Internação hospitalar d 
Nenhuma vez 

 
442 

 
85,4 (80,2-89,4) 

0,037    

Uma vez 58 12,0 (8,2-17,2)     

Duas ou mais vezes 17 2,6 (1,5-4,6)     

Tabagismo 46 6,7 (4,3-10,4) 0,153    
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Tabela 14 – Fatores associados (odds ratio) ao uso de Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados (MPI) por usuários dos serviços da atenção primária a saúde brasileira, com 65 

anos ou mais. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos – Serviços, Brasil, 2015 (continuação) 
 

Uso de MPI (sim) a 

Variável  Univariado   Multivariado  

 n b % (IC95%) p OR IC95% p 

Mobilidade   0,003    

Sem restrições 315 62,1 (56,8-67,1)     

Dificuldade para andar 184 32,6 (28,0-37,6)     

Acamado 18 5,3 (2,6-10,6)     

Cuidados pessoais   0,008    

Sem restrições 448 85,3 (79,9-89,5)     

Dificuldade para se lavar 

ou vestir 
61 12,5 (9,1-16,8) 

    

Incapaz de se lavar ou 
vestir sozinho 

8 2,2 (0,8-5,6) 
    

Atividades habituais e   0,000    

Sem restrições 349 67,7 (60,3-74,3)     

Dificuldade em algumas 

atividades 
149 27,6 (22,6-33,2) 

    

Incapaz de realizar as 

atividades sozinho 
19 4,7 (2,1-10,0) 

    

Usa medicamento não 
prescrito (sim) 

158 31,6 (25,8-38,1) 0,122 
   

Deixou de tomar 
medicamento prescrito (sim) 

60 11,6 (7,2-18,3) 0,034 
   

Usa medicamento composto 
(sim) f 

165 36,2 (27,8-45,6) 0,011 
   

Usa medicamento com 

interação (sim) g 
298 58,9 (53,4-64,1) 0,001 

   

Usa polifarmácia (sim) h 196 35,0 (27,7-43,1) 0,000 7,15 (3,45-14,81) <0,001 
a Classificados pelo Critério Beers 2019 como inapropriados para a maioria dos adultos acima de 65 anos 
b Valor de n não ponderado. Refere-se ao número de adultos acima de 65 anos em uso de MPI 
c Inclui artrite, artrose e osteoporose 
d Nos 12 meses anteriores a entrevista 
e Inclui atividades como trabalho, estudos, atividades domésticas, atividades em família ou de lazer 
f Medicamentos com dois ou mais fármacos associados 
g Interação do tipo medicamento-medicamento indicada pelo aplicativo Micromedex® 
h Uso de cinco ou mais medicamentos ao mesmo tempo 
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7. DISCUSSÃO 

 

 
Estudos relacionados à saúde dos idosos tem sido cada vez mais frequentes na 

comunidade científica, demonstrando a importância da representação desse grupo etário nas 

políticas públicas e na previsão dos serviços e insumos de saúde (FIRMO et al., 2020). No 

presente estudo foi identificado, entre os adultos com 65 anos ou mais atendidos na APS 

brasileira, uma elevada prevalência de uso de medicamentos, de interações medicamento- 

medicamento e de uso de MPI. Também foi verificada associação (odds ratio) entre o uso de 

MPI e o uso de polifarmácia, diagnóstico prévio de depressão e necessidade de atendimentos 

de emergência nos doze meses anteriores à entrevista. 

 

A distribuição demográfica dos participantes deste estudo foi coerente com a 

distribuição etária informada pelo IBGE (IBGE, 2017). Houve maior proporção de participantes 

que residiam nas regiões Sul (36,9% IC95% 25,8-49,6), Centro-Oeste (29,4% IC95% 21,0-39,3 

e Sudeste (25,7% IC95% 17,9-35,5), sendo essas as regiões com maior expectativa de vida no 

Brasil (IBGE, 2017, 2020). 

 

Em 2016 era estimado que os brasileiros viveriam 75,8 anos e que as mulheres poderiam 

viver 79,4 anos (IBGE, 2017). Esses dados são coerentes com maior proporção de participantes 

do sexo feminino e com a menor proporção geral de indivíduos com 85 anos ou mais. 

 

A maior parte dos idosos, acima de 65 anos, atendiam aos critérios para as classes 

econômicas “D ou E” (46,6% IC95% 40,6-52,7) ou “C” (45,7% IC95% 40,7-50,8), o que 

pode ser contribuído para a maior proporção de usuários sem acesso a plano de saúde (87,8% 

IC95% 80,4-92,7) (ABEP, 2013). O perfil socioeconômico e de hábitos de vida na amostra de 

idosos da PNAUM – componente serviços é semelhante ao descrito por outras pesquisas, como 

a Pesquisa Nacional de Saúde, a PNAUM – inquérito domiciliar e o Estudo Longitudinal da 

Saúde dos Idosos Brasileiros, o que sugere uma possível equivalência entre o perfil de usuários 

da APS e os demais idosos brasileiros (BENTO; MAMBRINI; PEIXOTO, 2020; NUNES et 

al., 2018; RAMOS et al., 2016). 

 

A associação entre o uso de medicamentos e indicadores socioeconômicos e/ou 

demográficos foi verificado neste estudo. As maiores prevalências de polifarmácia foram 

encontradas em idosos da classe “C” (53,2% IC95% 44,7-61,6) e entre aqueles que possuíam 
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plano de saúde (22,1% IC95% 13,3-34,3). A associação com a polifarmácia também foi 

verificada entre os idosos que residiam na região Sul (47,9% IC95% 31,1-65,2), a qual possui 

maior IDH e o maior número de UBS com melhores condições de estrutura e atendimento 

(BOUSQUAT et al., 2017b; CONSTANTINO; PEGORARE; COSTA, 2016; NEVES et al., 

2018). 

 

De maneira oposta, as maiores prevalências de não usuários de medicamentos foram 

encontradas entre as classes “D ou E” (57,5% IC95% 47,1-67,3) e que não possuíam plano de 

saúde (94,7% IC95% 83,1-98,5). A região de moradia também esteve associada, uma vez que 

os não usuários de medicamentos tiverem os maiores percentuais entre os idosos da região 

Nordeste (35,6% IC 95% 24,1-49,1); Centro-oeste (8,6% IC95% 5,4-13,4) e Norte (5,6% 

IC95% 3,0-10,3). Estes números podem indicar a escolha de tratamentos não medicamentosos 

ou podem ser uma evidência de dificuldades de acesso e baixa qualidade do atendimento, tendo 

em vista que apenas 27,0% (IC95% 19,8-35,6) dos não usuários de medicamentos não possuíam 

nenhuma doença crônica e que um terço das UBS com as piores condições de estrutura estão 

na região Norte do Brasil, sendo encontradas deficiências relevantes na situação sanitária dos 

medicamentos das UBS das regiões Nordeste e Norte (BOUSQUAT et al., 2017b; COSTA et 

al., 2017c; NEVES et al., 2018). 

 

A polifarmácia foi associada a piores indicadores de saúde em diversos estudos, mas a 

falta de padronização nos métodos utilizados para a obtenção da prevalência desse indicador 

dificulta algumas comparações. No inquérito domiciliar brasileiro, realizado entre setembro 

de 2013 e fevereiro de 2014 e que considerou a definição de polifarmácia como o uso de cinco 

medicamentos ou mais, foi obtida a prevalência de 18,0% entre idosos acima de 60 anos, 

sendo esse resultado próximo ao obtido neste estudo (18,0% IC95% 15,1-21,4) quando 

considerado o número de medicamentos informados pelo usuário e não a sua composição 

(RAMOS et al., 2016). A estratégia de considerar o número de fármacos presentes na 

composição dos medicamentos, adotada neste estudo, demonstra que as estimativas de 

prevalência de polifarmácia podem estar subestimadas, tendo em vista que a prevalência obtida 

com este método foi de 21,0% (IC95% 15,9-27,3) e que 21,0% (IC95% 16,4-26,6) dos usuários 

de 1 a 4 medicamentos e 64,0% (IC95% 49,8-76,1) dos usuários em polifarmácia utilizavam 

pelo menos um medicamento composto. 

 

A elevada prevalência geral de uso de medicamentos (94,2% IC95% 92,2-95,8) entre os 

idosos usuários da APS  está associada à presença de multimorbidades, uma vez que 
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portadores de quatro doenças crônicas ou mais correspondem a 25,9% (IC95% 21,4-30,9) dos 

usuários de um a quatro medicamentos e a 55,7% (IC95% 43,9-66,9) dos usuários de 

polifarmácia. Esta correlação também foi encontrada em outros estudos, o que confirma que 

os tratamentos não farmacológicos não são suficientes para o manejo de grande parte das 

doenças crônicas (MELO; LIMA, 2020; SCHMIDT et al., 2020; TAN et al., 2018). 

 

A alta prevalência de doenças crônicas é geralmente encontrada em estudos em idosos, 

sendo, em sua maioria, decorrentes das alterações da senescência e de hábitos cultivados ao 

longo da vida (FIALOVÁ et al., 2019; MAIA et al., 2020; NUNES et al., 2018). Corroborando 

com os achados do presente estudo, o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros 

encontrou uma prevalência de 66,7% (IC95% 62,1–71,0) de três ou mais doenças crônicas em 

idosos com 80 anos ou mais (NUNES et al., 2018). No entanto, os critérios metodológicos 

adotados por Nunes e colaboradores (2018), na estratificação do número de doenças crônicas, 

foram diferentes dos utilizados neste estudo, sendo encontrado entre os idosos usuários da APS 

com 85 anos ou mais a prevalência de 26,1% (IC 95% 11,6-48,8) de três doenças crônicas e de 

23,5% (IC95% 9,3-47,7) de quatro doenças crônicas ou mais. 

 

A hipertensão arterial é a doença crônica mais prevalente nos estudos envolvendo 

idosos, mas a prevalência tende a ser inferior naqueles que incluem adultos mais velhos com 

idade inferior a 65 anos (BARROSO et al., 2020; BENTO; MAMBRINI; PEIXOTO, 2020; 

MELO; LIMA, 2020; NUNES et al., 2018). O aumento da prevalência de hipertensão 

relacionada ao aumento da faixa etária também foi observado neste estudo, variando de 76,0%, 

na faixa entre 65 e 74 anos, a 86,6% na faixa de 85 anos ou mais, sendo esses valores superiores 

ao informado na Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (2020), a qual relata a prevalência 

de 71,7% em idosos acima de 70 anos (BARROSO et al., 2020). 

 

A alta prevalência de hipertensão na população em estudo é coerente com os grupos 

farmacológicos e tipos de medicamentos mais utilizados pelos idosos atendidos na APS. A 

hipertensão arterial é classificada em pré-hipertensão, hipertensão arterial estágio I, II e III, 

considerando o nível de alteração e dificuldades de controle dos níveis pressóricos (BARROSO 

et al., 2020). Para os estágios II e III são recomendadas associações de medicamentos e, por 

este motivo, os idosos hipertensos possuem alta prevalência de uso de um a quatro 

medicamentos (78,3%) e de polifarmácia (96,3%) (BARROSO et al., 2020). A hipertensão 

arterial de grau I pode ser controlada com medidas não farmacológicas, como mudanças nos 

hábitos alimentares, redução do peso, prática regular de exercício físico, cessação do tabagismo 
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e diminuição do uso de bebidas alcoólicas (BARROSO et al., 2020). A adoção dessas medidas 

pode justificar a prevalência de 39,4% de hipertensos entre os idosos que não utilizam 

medicamentos, tendo em vista que 20,1% (IC95% 12,7-30,3) dos não usuários de medicamentos 

informaram praticar atividades físicas regulares, 22,5% (IC95% 14,5-33,1) eram ex-fumantes 

e apenas 2,7% (IC95% 1,4-5,1) eram fumantes e 6,8% (IC95% 2,9-15,0) faziam uso de bebidas 

alcoólicas. 

 

A patogênese da hipertensão arterial e as consequências das alterações que o aumento 

pressórico induz no organismo estão associadas à maior ocorrência de dislipidemia; diabetes 

mellitus; acidente vascular cerebral (AVC) e doenças do coração, estando estas doenças 

crônicas entre as mais prevalentes nas faixas etárias desse estudo (BARROSO et al., 2020; 

MELO; LIMA, 2020; NUNES et al., 2018). Este fato associado às alterações da senescência, 

leva à coexistência de doenças crônicas em um mesmo indivíduo, contribuindo para a 

multimorbidade (FIALOVÁ et al., 2019; NUNES et al., 2018; SCHMIDT et al., 2020). 

Considerando que o tratamento das doenças crônicas é principalmente medicamentoso 

(MCKEARNEY; COLEMAN, 2020; RAMOS et al., 2016; SCHWARTZ et al., 2018), é 

plausível que doenças crônicas correlacionadas estejam entre as mais prevalentes em usuários 

de polifarmácia (NASCIMENTO et al., 2017; RAMOS et al., 2016; RODRIGUES; 

OLIVEIRA, 2016). 

 

Dislipidemia e doenças reumáticas, que incluem a artrite e a artrose, também são 

frequentemente encontradas em populações idosas, sendo associadas à síndrome metabólica e 

fragilidade, respectivamente (COSTA; DUARTE; ANDRADE, 2020; MELO; LIMA, 2020; 

NUNES et al., 2018; SCHMIDT et al., 2020). A prevalência de dislipidemia e reumatismo 

encontradas na amostra de idosos atendidos na APS foi similar, estando presente em 39,5% 

(IC95% 35,3-43,9) e 39,5% (IC95% 34,3-45,0) dos entrevistados, respectivamente. O 

tratamento da dislipidemia inclui medidas não farmacológicas semelhantes às citadas para a 

hipertensão arterial, sendo utilizadas como única forma de tratamento por 25,4% (IC95% 16,8-

36,6) dos idosos atendidos na APS (PRÉCOMA et al., 2019). O tratamento medicamentoso 

varia de acordo com o risco cardiovascular e com o tipo de dislipidemia presente, envolvendo 

o grupo farmacológico dos hipolipemiantes (PRÉCOMA et al., 2019). Este grupo 

farmacológico é o sétimo grupo mais utilizado pelos idosos deste estudo (5,6% IC95% 4,7-6,6). 

O principal representante dessa classe foi a sinvastatina, a qual é o quarto medicamento mais 

utilizado nesta população (5,1% IC95% 4,2-6,2). 
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As doenças reumáticas ou reumatismo também foram prevalentes entre os idosos 

atendidos na APS (39,5% IC95% 34,3-45,0), sendo a segunda doença crônica mais prevalente 

entre os usuários de polifarmácia (54,7% IC95% 44,8-64,2). Estas doenças caracterizam-se por 

processos inflamatórios dolorosos nas articulações, os quais estão associados ao 

comprometimento na realização de atividades básicas da vida diária (SCHMIDT et al., 2020). 

Sendo assim, o tratamento envolve o controle da atividade inflamatória e da dor resultante 

(BRASIL, 2019). Medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais e antirreumáticos são 

recomendados para o tratamento medicamentoso e correspondem a 2,4% (IC95% 1,7-3,4) dos 

grupos farmacológicos utilizados pelos idosos da APS (BRASIL, 2019). Para o controle da dor, 

medicamentos analgésicos também podem ser utilizados, sendo o grupo dos analgésicos, 

antipiréticos e medicamentos para o alívio da enxaqueca o quinto grupo farmacológico mais 

utilizado, correspondendo a 7,1% (IC95% 5,8-8,9). 

 

O ácido acetilsalicílico foi o anti-inflamatório mais utilizado pelos idosos avaliados 

neste estudo (4,7% IC95% 3,8-5,7). É classificado como anti-inflamatório não esteroide (AINE) 

não seletivo, tendo ação analgésica, antitérmica, anti-inflamatória e antiplaquetária, conforme 

a dose administrada, e esteve associado a interações medicamento-medicamento neste estudo 

(KIM et al., 2019). Devido ao efeito antiplaquetário, o ácido acetilsalicílico possui eficácia na 

prevenção de doenças cardiovasculares secundárias, como a recorrência de infarto agudo do 

miocárdio (KIM et al., 2019; WANG et al., 2020; ZHAO et al., 2021). No entanto, o seu uso 

também está associado a maior risco de sangramentos, principalmente gastrointestinais (KIM 

et al., 2019; WANG et al., 2020; ZHAO et al., 2021). O risco de desenvolver úlcera péptica ou 

sangramento gastrointestinal, associado ao uso do ácido acetilsalicílico, é maior em idosos com 

idade superior a 75 anos, portadores de diabetes mellitus ou que utilizam corticosteroides ou 

anticoagulantes, sendo o aumento do risco proporcional à dose de ácido acetilsalicílico utilizada 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019; WANG et al., 2020; ZHAO et al., 2021). Este 

risco pode ser reduzido com o uso concomitante de um inibidor da bomba de prótons ou 

misoprostol, mas não é eliminado por completo (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 

2019). Por este motivo, o ácido acetilsalicílico é considerado um MPI em dose superior a 325 

mg/dia, devendo ser evitado para uso crônico, a menos que outras alternativas não sejam 

eficazes e o paciente possa tomar agente gastroprotetor (inibidor da bomba de prótons ou 

misoprostol) (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). 
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A dose de ácido acetilsalicílico recomendada para a prevenção de doenças 

cardiovasculares é de 100 mg/dia, o que, isoladamente, não enquadraria esse uso como 

inapropriado para idosos (PRÉCOMA et al., 2019). Entretanto, o ácido acetilsalicílico é um 

medicamento isento de prescrição e que pode ser utilizado como analgésico, sendo, portanto, 

passível de automedicação. Considerando a prevalência do uso de ácido acetilsalicílico (4,7% 

IC95% 3,8-5,7) e de automedicação de 26,2% (IC95% 20,7-32,5) entre os usuários de um a 

quatro medicamentos e de 34,1% (IC95%24,7-45,0) entre os usuários de polifarmácia, é 

pertinente que os idosos da APS sejam esclarecidos sobre os riscos de consumir doses adicionais 

de medicamentos contendo este fármaco. 

 

A orientação da American Geriatrics Society sobre o uso de inibidores da bomba de 

prótons para minimizar os riscos da utilização de ácido acetilsalicílico deve ser vista com 

cautela e utilizada quando estritamente necessária. Os inibidores da bomba de prótons também 

são considerados MPI, devido ao risco aumentado de infecção por Clostridium difficile, perda 

óssea e fraturas nos idosos (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). Recomenda-se 

evitar o uso de medicamentos dessa classe farmacológica por período superior a oito semanas, 

com exceção das situações clínicas em que o benefício supere os riscos (AMERICAN 

GERIATRICS SOCIETY, 2019). No Brasil, o inibidor da bomba de prótons mais utilizado 

entre os idosos da APS é o omeprazol (3,9% IC95% 3,1-4,8), sendo o segundo MPI mais 

utilizado entre os idosos atendidos na APS (18,1% IC95% 14,6-22,2) (BRASIL, 2020). 

 

O diabetes mellitus também requer especial atenção em idosos. A prevalência de 

diabetes mellitus em usuários da APS com idade entre 65 e 74 anos, no presente estudo, foi de 

31,1% (IC95% 26,6-36,0), sendo que esse percentual diminuiu com o aumento da idade, 

chegando a 12,7% (IC95% 4,3-32,0) entre os usuários com 85 anos ou mais. Este fato pode 

estar associado à diminuição da expectativa de vida decorrente do descontrole glicêmico e 

suas implicações fisiopatológicas (DOMMERMUTH; EWING, 2018; MELO; LIMA, 2020). 

O tratamento inicial do diabetes tipo II prevê a utilização de medidas não farmacológicas, tais 

como a redução do consumo de carboidratos e a realização de exercício físico para diminuir a 

resistência insulínica (SBD, 2020). Entretanto, o maior percentual de portadores de diabetes 

mellitus foi encontrado entre os usuários de polifarmácia (46,8% IC95% 38,9-54,9), o que pode 

indicar que a maior parte dos idosos da APS estão em tratamento farmacológico para a doença. 
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O diabetes mellitus é comumente encontrado na síndrome metabólica, caracterizada pela 

presença de pelo menos três dos cinco critérios principais, sendo eles: obesidade abdominal, 

dislipidemia, pressão arterial elevada ou resistência à insulina com glicose de jejum alterada 

(com ou sem tratamento medicamentoso) (DOMMERMUTH; EWING, 2018; TUNE et al., 

2017). A síndrome metabólica está associada a idosos fisicamente inativos e menos 

escolarizados, sendo este o perfil encontrado nos idosos atendidos na APS, tendo em vista que 

77,5% (IC95% 72,2-91,8) relataram ser sedentários e 58,8% (IC95% 50,4-66,7) não concluíram 

o ensino fundamental (COSTA; DUARTE; ANDRADE, 2020; NUNES et al., 2018; SBD, 

2020). O tratamento das doenças envolvidas na síndrome metabólica pode ter contribuído para 

a maior prevalência de portadores de diabetes mellitus no grupo polifarmácia (46,8% IC95% 

38,9-54,9). 

 

Entre os medicamentos indicados para o tratamento do diabetes mellitus, o grupo 

farmacológico mais utilizado pelos idosos usuários da APS foram os medicamentos 

hipoglicemiantes, excluindo insulinas (7,8% IC95% 6,4-9,4), sendo este o quarto grupo mais 

utilizado (SBD, 2020). De forma coerente, os dois medicamentos para o controle da glicose 

mais utilizados pelos idosos usuários da APS pertencem a esse grupo. O hipoglicemiante mais 

utilizado foi a metformina (4,6% (IC95% 3,8-5,5) o que corrobora a orientação contida na 

diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) para o uso de metformina como primeira 

opção de tratamento em indivíduos que não tenham contraindicação à ela (SBD, 2020). A 

metformina tem efeito anti-hiperglicemiante, reduzindo a produção hepática de glicose, além 

de discreta ação sensibilizadora periférica, sendo contraindicada em idosos com insuficiência 

renal (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012; SBD, 2020). 

 

O segundo medicamento mais utilizado para o controle da glicose foi a glibenclamida 

(2,7% IC95% 2,0-3,6), a qual atua nas células β pancreáticas estimulando a produção e a 

secreção de insulina, além de diminuir a depuração hepática da insulina (BRUNTON; 

CHABNER; KNOLLMANN, 2012; SBD, 2020). Devido ao seu efeito hipoglicemiante, a 

glibenclamida é considerada um MPI, uma vez que as hipoglicemias são mais frequentes e 

perigosas nos idosos (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019; SBD, 2020). O risco de 

queda é aumentado em pacientes com hipoglicemia, o que em idosos pode resultar em fraturas 

ósseas ou mesmo traumatismo cranioencefálico (SBD, 2020; SOUSA et al., 2017). A 

glibenclamida foi o terceiro MPI mais utilizado entre os idosos usuários da APS (12,7% IC95% 

9,4-17,0). Como alternativa, recomenda-se o uso de glimepirida ou gliclazida, as quais possuem 

https://www-sciencedirect.ez28.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/abdominal-obesity
https://www-sciencedirect.ez28.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/abdominal-obesity
https://www-sciencedirect.ez28.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/dyslipidemia
https://www-sciencedirect.ez28.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/elevated-blood-pressure
https://www-sciencedirect.ez28.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/impaired-fasting-glucose
https://www-sciencedirect.ez28.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/impaired-fasting-glucose
https://www-sciencedirect.ez28.periodicos.capes.gov.br/topics/medicine-and-dentistry/impaired-fasting-glucose
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menor risco de hipoglicemia quando comparadas à glibenclamida (SBD, 2020). 

 

A polifarmácia esteve fortemente associada ao uso de MPI (OR 7,15 IC95% 3,45-14,81) 

o que demonstra que o aumento do número de medicamentos utilizados interfere na segurança 

terapêutica, principalmente entre os idosos. 

 

Os adultos acima de 65 anos com diagnóstico de depressão foram mais suscetíveis a 

utilizar MPI (OR 3,10 IC95% 2,10-4,58), os quais também se destacam entre os usuários de 

polifarmácia (33,2% IC95% 24,1-43,8). Os antidepressivos foram a décima segunda classe de 

medicamentos mais utilizada pelos idosos atendidos pela APS (2,2% IC 95% 1,7-2,9), sendo a 

amitriptilina o representante dessa classe que mais se destacou entre os MPI (2,20% IC95% 

1,30-3,90). A amitriptilina é um antidepressivo tricíclico altamente anticolinérgico, com efeito 

sedativo e que causa hipotensão ortostática, devendo o seu uso ser evitado em idosos acima de 

65 anos, por aumentar o risco de quedas (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019; 

BEZERRA et al., 2012; BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012; SOUSA et al., 2017). 

 

Os benzodiazepínicos também podem ser usados por indivíduos com depressão, para 

melhorar os sintomas de ansiedade ou distúrbios do sono (OGAWA et al., 2019). No entanto, 

os idosos são mais sensíveis aos benzodiazepínicos devido a diminuição da robustez da barreira 

hematoencefálica e do metabolismo desses fármacos (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 

2019; FIALOVÁ et al., 2019). Como resultado dessas alterações, há um aumento da resposta 

aos efeitos desses medicamentos, o que pode desencadear comprometimento cognitivo, delírio, 

quedas, fraturas e colisões de veículos motorizados (AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 

2019; FIALOVÁ et al., 2019). Entre os MPI mais frequentes neste estudo estão clonazepam 

(6,0% IC95% 4,1-8,7) e diazepam (5,4% IC95% 3,4-8,4). O uso de benzodiazepínicos deve ser 

evitado nessa faixa etária e alternativas para prevenção de crises baseadas em terapias 

integrativas e complementares devem ser incentivadas (AMERICAN GERIATRICS 

SOCIETY, 2019; FERRAZ et al., 2019). 

 

Corroborando com os critérios considerados para a classificação dos medicamentos 

como potencialmente inapropriados, o aumento dos riscos para a segurança dos idosos usuários 

de MPI, no pressente estudo, também foi verificado por meio da associação do uso de MPI 

e a necessidade de atendimentos de emergência, (OR 1,752 IC95% 1,122-2,73) 

(AMERICAN GERIATRICS SOCIETY, 2019). 
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O tratamento farmacológico das multimorbidades também aumenta a prevalência de 

interações medicamento-medicamento (MCKEARNEY; COLEMAN, 2020; NUNES et al., 

2017, 2018). Além disto, essas interações podem ter consequências diferenciadas no organismo 

dos idosos devido às alterações da senescência e. portanto, devem ser consideradas   no processo 

de prescrição terapêutica para esse grupo etário (MCKEARNEY; COLEMAN, 2020; PEDRÓS 

et al., 2016b; RASCHI et al., 2015). Dentre as interações medicamentosas encontradas neste 

estudo, as mais frequentes envolveram MPI. O ácido acetilsalicílico, da    classe dos AINE, esteve 

envolvido em sete das dez interações medicamento-medicamento mais recorrentes, tendo todas 

elas ocorrido em associação com anti-hipertensivos. 

 

Os AINE atuam inibindo a enzima ciclooxigenase e interferem na conversão do ácido 

araquidônico em prostaglandinas E2, prostaciclinas e tromboxanos. As prostaglandinas são 

essenciais para a função renal fisiológica, uma vez que atuam na contra regulação de 

mecanismos, como a atuação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e do sistema nervoso 

simpático, por meio do aumento da perfusão renal para o adequado fluxo sanguíneo no órgão. 

Também atuam na inibição do transporte de sódio e cloreto na alça ascendente de Henle e nos 

ductos coletores e exercem ação antagônica nos receptores do hormônio antidiurético, 

promovendo a natriurese (LUCAS et al., 2019). Nos idosos, ocorre a perda progressiva das 

funções renais, sendo estimado que aos 70 anos aproximadamente 40% da função renal tenha 

sido reduzida, em comparação com um indivíduo de 30 anos (FIALOVÁ et al., 2019; 

LAVAN; GALLAGHER; O’MAHONY, 2016). A capacidade de sustentar o fluxo sanguíneo 

renal e a proporção de fluidos corporais também é diminuída, aumentando o risco de 

instabilidade hemodinâmica (FIALOVÁ et al., 2019; LAVAN; GALLAGHER; O’MAHONY, 

2016). Neste contexto, a ação das prostaglandinas é fundamental e a redução da sua síntese 

ocasionada pelos AINE eleva o risco de descontrole pressórico e insuficiência renal (FIALOVÁ 

et al., 2019; LUCAS et al., 2019). 

O uso concomitante de medicamentos que potencializem ou dependam dos mecanismos 

alterados pelos AINE pode agravar o estado de saúde dos idosos, sendo essa correlação a base 

de diversas interações encontradas no presente estudo. Dentre estas interações, as mais 

prevalentes envolvem o uso de ácido acetilsalicílico com hidroclorotiazida (4,8% IC95% 3,5-

6,6); captopril (3,2% IC95% 2,0-5,1); losartana (2,9% IC95% 1,9-4,4); atenolol (2,0% 

IC95% 1,0-3,8%); enalapril (1,3% IC95% 0,8-2,2); furosemida (1,1% IC95% 0,5-2,2) e 

propranolol (1,1% IC95% 0,6-2,0) (IBM, [s.d.]). A interação entre AINE e medicamentos anti-

hipertensivos dificulta o controle da pressão arterial, uma vez que muitos dos medicamentos 
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dessa classe atuam no sistema de controle da pressão arterial induzido pelas prostaglandinas 

em nível renal (IBM, [s.d.]). O descontrole da pressão arterial pode aumentar o risco de doenças 

cardíacas, induzir a polifarmácia desnecessária e, consequentemente, aumentar os riscos para a 

segurança do paciente (BARROSO et al., 2020; BENTO; MAMBRINI; PEIXOTO, 2020; 

TUNE et al., 2017). Quando a associação desses medicamentos for necessária, deve-se realizar 

o monitoramento dos níveis pressóricos, da função renal e do nível de hidratação do paciente, 

tendo em vista que esses efeitos são aumentados em paciente com depleção de volume 

sanguíneo e que os idosos tem uma redução fisiológica de 15 a 20% da água corporal, em 

comparação com indivíduos entre 20 e 30 anos, estando, consequentemente, mais sujeitos à 

desidratação (FIALOVÁ et al., 2019; IBM, [s.d.]). 

 

O presente estudo possui algumas limitações. Por se tratar do primeiro estudo de 

abrangência nacional sobre o perfil de utilização e aspectos relacionados à segurança 

terapêutica em idosos usuários da APS, há diferenças metodológicas e entre as populações 

descritas que restringiram a discussão de alguns dados. Foi utilizado um período recordatório 

de 30 dias para avaliar a utilização de medicamentos e esse critério pode ter acentuado o viés 

de memória e gerado dados subestimados tanto para os medicamentos como para as doenças 

autorreferidas pelos usuários. Houve perdas referentes aos medicamentos para os quais o 

entrevistado não recordava o nome ou informava nomes que não podiam ser adequadamente 

identificados. Dados referentes a dosagem dos medicamentos utilizados também não puderam 

ser identificadas para uma parcela da amostra, o que não permitiu estimar, com maior acurária, 

a presença de efeitos dose dependetes. A abordagem dos usuários foi realizada nas salas de 

espera das UBS, desta forma, a amostra não contempla os idosos que não podem comparecer 

nas unidades de atendimento. A faixa etária de 85 anos ou mais foi relativamente pequena, o 

que gerou valores de intervalo de confiança amplos para algumas análises. Por ser um estudo 

transversal, os dados obtidos não permitem a identificação da relação causa e efeito. 

 

Apesar das limitações encontradas, este estudo contribuiu para o esclarecimento de 

lacunas de conhecimento relacionadas à segurança da terapia utilizada em idosos atendidos na 

APS brasileira. Até o momento, este é o único estudo que analisou o perfil de utilização de 

medicamentos e os aspectos relacionados à segurança terapêutica nos idosos atendidos pela 

APS do SUS, utilizando amostra representativa do Brasil. 
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8. CONCLUSÃO 

 
Considerando que a maior parte dos idosos atendidos pela atenção primária do SUS 

pertecem as classes econômicas “D e E” e não têm acesso a plano de saúde, é possível inferir 

que trata-se de uma população com baixo poder econômico e dependente dos serviços públicos 

de saúde, ofertados pelo SUS.  

 

Além disto, a maioria dos idosos desse estudo possuem multimorbidades, estão em uso 

de terapia medicamentosa e uma parcela significativa utiliza polifarmácia. Estes fatos aliados a 

baixa escolaridade e a prevalência de analfabetismo encontrada nesta população a torna 

extremamente vulnerável à ocorrência de PRM. Desta forma, o cuidado multidisciplinar do 

idoso torna-se imperioso, tendo em vista a complexidade dos fatores envolvidos na abordagem 

terapêutica desse grupo etário. 

 

O perfil de utilização de medicamentos encontrado na população em estudo demonstra 

que os grupos farmacológicos mais consumidos são utilizados para o controle da pressão 

arterial, sendo eles: inibidores da enzima conversora de angiotensina (captopril, enalapril); 

diuréticos de baixa potência (hidroclorotiazida) e antagonistas da angiotensina II (losartana). 

Os dados também demonstram alta prevalência de hipertensão arterial, principalmente com o 

aumento da idade em estudo e com o maior número de medicamentos em uso. 

 

A prevalência de uso de polifarmácia é maior em faixas etárias mais altas, em regiões 

com maior IDH, principalmente na região Sul do Brasil, e em usuários com acesso a plano de 

saúde. Também foi possível perceber a maior ocorrência de interações medicamentosas e de 

uso de MPI entre os usuários de polifarmácia, indicando que o uso de um maior número de 

medicamentos nem sempre é sinônimo de um tratamento adequado e seguro. 

 

A maior parte das interações medicamentosas encontradas envolvem o uso de ácido 

acetilsalicílico e antihipertensivos. O ácido acetilsalicílico também foi o medicamento 

potencialmente inapropriado mais utilizado pelos idosos atendidos na atenção primária 

brasileira. Diante destes dados, ressalta-se a importancia da correta indicação e monitoramento 

do uso deste medicamento em idosos, de forma a ponderar os riscos e benefícios envolvidos na 

terapia medicamentosa. Mais estudos são necessários para esclarecer o perfil dos usuários de 

ácido acetilsalicílico e suas associações, tendo em vista a relevância dos achados associados ao 
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uso deste medicamento pelos adultos com 65 anos ou mais, que participaram do presente estudo. 

 

Os riscos para a segurança dos idosos que utilizam medicamentos classificados como 

potencialmente inapropriado foram confirmados através da associação entre o uso de MPI e a 

necessidade de atendimentos de emergência. Também foi encontrada associação entre o uso de 

MPI e de polifarmácia e o diagnóstico de depressão. 

 

Diante do exposto, conclui-se que os idosos brasileiros estão expostos a fatores que 

contribuem para a diminuição da segurança terapêutica, tais como o uso de polifarmácia, de 

medicamentos potencialmente inapropriados e com interações medicamentosas potenciais. O 

uso de ferramentas que auxiliem na identificação desses fatores deve ser incentivado entre os 

profissionais de saúde que atuam na atenção primária do SUS, especialmente prescritores de 

medicamentos, a fim de diminuir riscos e danos evitáveis. 

 

Neste contexto, a participação dos farmacêuticos se torna imprescindível, 

principalmente na análise da farmacoterapia, buscando identificar problemas relacionados à 

segurança e propor planos terapêuticos adequados. Os conhecimentos e habilidades dos 

farmacêuticos também são fundamentais na identificação da polifarmácia desnecessária e no 

processo de desprescrição, especialmente dos medicamentos potencialmente inapropriados. 
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APÊNDICE 

 
Title: Use of medicines by older adults in Brazil: findings and implications 

Abstract 

 

Introduction: Older adults are highly representative among users of public health services, 

are more susceptible to chronic diseases and hospitalizations, and are consumers of a large 

number of medications. Method: This is a cross-sectional study, part of the National Survey 

on Access, Use, and Promotion of the Rational Use of Medicines (PNAUM) - Services, which 

used a representative sample of the Brazilian population. The sample consisted of individuals 

aged 65 years or older, and data collection was carried out in PHC services, from July/2014 to 

May/2015. The drugs were classified according to Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). 

Potential drug-drug interactions (PDI) were identified using the Micromedex® application. 

Potentially Inappropriate Medications (PIM) were identified by the Beers 2019 Criteria and 

polypharmacy was defined as the use of five medications or more. The analyzes were built in 

the R version 4.0.2 program using the survey package. Results: The sample consisted of 1,157 

individuals. Most older adults (63.4% 95%CI 59.9-66.7) were female; 58.7% (95%CI 54.1-

63.2) married or in a stable relationship; and 58.8% (95%CI 50.4-66.7) with incomplete 

primary education. A high prevalence of medication use was found (94.2% 95%CI 92.2-95.8) 

and 21.0% (95%CI 15.9-27.3) of respondents used polypharmacy. Among the identified 

drugs, 21.4% (95%CI 19.0-23.9) are classified by the Beers 2019 Criteria as PIM for most 

older people, being acetylsalicylic acid (18.5% 95%CI 15.2-22.3); Omeprazole (18.1% 14.6-

22.2) and Glibenclamide (12.7% 95%CI 9.4-17.0) were the most used. A total of 1,226 PDI 

were identified, most of which were classified as having moderate severity (68.60% 95%CI 

63.50-73.30). The use of medications was associated with worse health indicators (p<0.05). 

An association was found between the use of PMI and polypharmacy (OR 7.15 95%CI 13.45-

14.81); diagnosis of depression (OR 3.10 95%CI 2.10-4.58); need for emergency care (OR 

1.94 95%CI 1.26-2.97); use of medication with PDI (OR 3.304 95%CI 1.406-7.764). 

Conclusion: Older Brazilians are exposed to factors that contribute to reduced therapeutic 

safety. Care for older people must be multidisciplinary and the use of tools that help identify 

DI and PIM should be encouraged among the team, to reduce avoidable risks. 

 

Keywords: Drug use; Older people; Polypharmacy; Potentially Inappropriate Medication. 
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Introduction 

 

 
The Brazilian population has undergone significant changes over the 20th century, such as 

a reduction in mortality followed by a decline in fertility rates. Along with the demographic 

transition, the older population in Brazil has grown significantly. In 2020, the older adults 

were 30.1 million, representing about 14.3% of the population and it is estimated that this 

percentage will double in the coming decades (1). 

 

In Brazil, health is a constitutional right, guaranteed to all citizens through the Unified Health 

System (SUS). Primary Health Care (PHC) services are the initial access to the health system 

and are responsible for coordinating the health care network. PHC addresses the majority of 

a person's lifelong health needs that include health promotion, disease prevention, treatment, 

rehabilitation, and palliative care (2,3). 

 

Older adults stand out among users of public health services, often taking a large number of 

medicines due to the high prevalence of non-communicable chronic diseases (4,5). This 

occurs, most of the time, due to changes inherent to senescence (6). As a result of the high 

consumption of medicines, older adults may be at increased risk for problems related 

to drug side effects, interactions, and use of potentially inappropriate medication (PIM). 

Although highly prevalent, these problems are preventable (5–10). 

 

Diagnosis and choice of treatment for older adults is a complex process, as diseases can 

occur in different and nonspecific ways in this population. Difficulty in establishing a correct 

diagnosis can trigger the so-called “prescription cascade”, in which an unidentified 

medication-related problem (MRP) is attributed to a new medical condition and results in 

the prescription of new medicine, increasing unnecessary polypharmacy and health risks. 

Unsafe medication practices and medication errors are a leading cause of injury and 

avoidable harm in health care systems across the world (11). 

 

Medicines are among the main health technologies and represent high costs for the system. 

Knowing the profile of medicines used by older adults, especially among PHC services, is 

essential to support the improvement of public policies aimed at greater efficiency and 

quality of health services (2,12,13). However, few studies have assessed the prevalence of 

MRP in Brazilian older adults. 

https://dailycaring.com/check-medications-for-dangerous-drug-interactions/


93 
 

In this context, this study aims to evaluate the prevalence of medicines used by older adults 

in the PHC and factors associated with the use of PIM, providing subsidies to improve 

patients’ safety and rational use of medicines in Brazil. 

 

Methods 

 
 

This is a cross-sectional, exploratory, and evaluative study, part of the National Survey on 

Access, Use, and Promotion of the Rational Use of Medicines (PNAUM) - Services 

component. The PNAUM was the first survey, with a national representative sample of the 

Brazilian population, to assess the access to and rational use of medicines by PHC patients 

of SUS. All the methodological procedures adopted in the planning and execution of the 

PNAUM–Services have been reported previously (12). 

 

Data collection was carried out through interviews in the Basic Health Unit (BHU) of the 

SUS, using a specific and validated structured questionnaire. Data were collected from July 

2014 to May 2015 and the sample was calculated using the cluster random sampling 

technique, in multiple stages (14). Individuals aged 65 years or over at the time of the 

questionnaire application were included (n= 1,157). Individuals who did not sign an 

informed consent form (n=207) and questionnaires without age or date of birth (n=99) were 

excluded. 

 

The sample was divided into three age groups: 65 to 74; 75 to 84 and 85 years or more, and 

sociodemographic variables were evaluated, such as gender, marital status, declared skin 

color, education, access to health insurance. The economic class of the elderly was defined 

according to the Brazilian Economic Classification Criteria developed by the Associação 

Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) (15). 

 

There were also evaluated the self-perceived health, the number of non-communicable 

chronic diseases diagnosed by health professionals, main chronic diseases, need for 

emergency care or hospitalization in the 12 months before the interview, and indicators of 

impairment in mobility, personal care, and usual activities. 

 

The medicines used in the 30 days before the interview was described according to the 

Common Brazilian Denomination (CBD), with subsequent classification by the Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC) code (16). Associated drugs were counted individually, to 

minimize the possible underestimation of the use of drugs often present in compounded 

medications. Herbal medicines; vitamins; simple minerals (except calcium carbonate) and 
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multivitamins were excluded from the analyses. The study population was divided into three 

strata, according to medicine use: non-use of medicines, from 1 to 4 medicines, or use of 5 

or more medicines. Polypharmacy was defined as the use of five or more medicines per 

patient (17). 

 

Potential drug-drug interactions (PDI) were defined as those whose effect of a drug is altered 

as a result of the simultaneous administration of another drug (18). Interaction analyzes were 

performed using the Micromedex® app. The mechanisms involved in the interactions were 

classified as “pharmacokinetic” when involving the processes of absorption, distribution, 

biotransformation, and elimination, and as “pharmacodynamic”, when related to an 

agonistic, antagonistic, or synergistic effect. The Beers 2019 criteria were adopted to 

identify the use of potentially inappropriate medications (PIM) for older adults in the 

population of the study (19). 

 

Absolute and relative frequencies were used to describe the variables. Data were analyzed 

using the program R® version 4.0.2, with the survey package. For group comparison, 

Pearson’s Chi-square test with Rao-Scott correction was adopted, considering a significance 

level of 5.0%. The association between PIM and co-variables was evaluated by the logistic 

regression model. Univariate models were used to select variables to be included in the 

multivariate model, using a p-value of 0.20 as a cut-off point. The backward method was 

adopted to obtain the final model, where the variables with a p-value lower than 0.05 

remained. The adjustment quality was verified by the Hosmer-Lemeshow test. 

 
The survey was approved by the National Research Ethics Committee (CONEP), under 

Opinion no. 398,131/2013. All participants gave written informed consent for the interview, 

data collection, and analysis. 

 

Results 

 
 

A total of 1,157 older adults were interviewed in primary healthcare services located in 272 

Brazilian cities. Out of these, 1,021 reported medicine use in the 30 days before the 

interview. The prevalence of medicines use was 94.2% (95%CI 92.2-95.8). The majority 

of the older adults were female (63.4%; 95%CI 59.9-66.7); married (58.7%; 95%CI 54.1- 

63.2); of white skin color (46.0%; 95%CI 40.7-51.3); with low education, considering that 

58.8% (95%CI 50.4-66.7) had incomplete primary education and 27.2% (95%CI 20.8-34.7) 

declared to be illiterate; of economic class D or E (45.7%; 95%CI 40.7-50.8); lived in 

the South region (36.9%; 95%CI 25.8-49.6) and did not have private health insurance 
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(87.8%; 95%CI 80.4-92.7).  The distribution of socioeconomic and demographic data 

according to the number of medications in use can be seen in table 1. 

 

On average, each older adult used 2.87 ± 2.12 medicines and the prevalence of polypharmacy 

was 21.0% (95%CI 15.9-27.3). The polypharmacy group had a higher prevalence of 

compound drug use, need support for taking medications; occurrence of three or more DI, 

and use of PIM, this difference is significant when compared to users of one to four 

medicines (Table 2). 

 

Among the medications reported (n=3,371), 21.4% (95%CI 19.0-23.9) were classified by 

the Beers 2019 Criteria as PIM for most older adults. There was no statistical difference in 

the prevalence of PIM use between age groups (65-74, 75-84, and ≥85). Acetylsalicylic 

acid; Omeprazole and Glibenclamide were the most PIM used in the Brazilian PHC (Table 

3). The ten most used PIMs have strength recommendation of being avoided by older adults 

(19). 

 

People 65 years old and older using two medicines or more presented at least one PDI (53.1% 

95%CI 47.5-58.7). In total, 1,224 PDI was found. Among these, most were classified as 

moderate (68.60%; 95%CI 63.50- 73.30). Regarding the mechanism, the majority of PDI 

were pharmacodynamic (84.9%; 95%CI 80.5-88.4), including agonist, antagonist, or 

synergistic effects. PDI involving the use of acetylsalicylic acid was quite prevalent (23.4% 

CI 95% 18.5-29.1), occurring mainly with antihypertensive drugs (Table 4). There was no 

statistical difference in the number of PDI according to age groups. 

 

The chance of using PIM is seven times greater in older people who use polypharmacy and 

three times greater in older adults with depression. Having attended emergency services was 

also associated with the use of PIM, with this group being almost twice as likely to use PIM 

(Table 5). 
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Discussion 

 
 

A high prevalence of drug use, drug-drug interactions, and use of PIM were identified 

among older adults assisted in Brazilian PHC, the latter two being associated with 

polypharmacy. An association (odds ratio) was also verified between the use of PIM and the 

use of polypharmacy, previous diagnosis of depression, and need for emergency care in the 

twelve months before the interview. 

 

The demographic distribution of the participants in this study was consistent with the 

distribution reported by the IBGE (20). There was a higher proportion of participants who 

lived in the region South, the Midwest, and Southeast, which are the regions with the highest 

life expectancy in Brazil (20,21). 

 

The association between medication use and socioeconomic and/or demographic indicators 

was verified in this study. The highest prevalence of consumption of five or more 

medications was found in the elderly in class “C” and among those who had health insurance. 

The association with the use of polypharmacy was also verified among the older people who 

lived in the South region, which has a higher HDI and the largest number of  BHU with 

better structural conditions and care (22–24). 

 

Conversely, the highest prevalence of non-users of medications was found between classes 

"D or E" and those who did not have health insurance. The region of residence was also 

associated, as non-users of medication had the highest percentages among the older adults in 

the Northeast region, Midwest, and North. These numbers may indicate the choice of non-

drug treatments or maybe evidence of access difficulties and poor quality of care, given that 

only 27.0% (95%CI 19.8-35.6) of non-drug users did not have any chronic disease and that 

one-third of the BHU with the worst structural conditions are in the northern region of Brazil, 

with relevant deficiencies being found in the sanitary situation of the medicines in the BHU 

in the Northeast and North regions (23–25). 



97 
 

The use of polypharmacy was associated with worse health indicators in several studies, 

but the lack of standardization in the methods used to obtain the prevalence of this indicator 

makes some comparisons difficult. In the Brazilian household survey, carried out between 

September 2013 and February 2014 and which considered the definition of polypharmacy 

as the use of five medications, a prevalence of 18.0% was obtained among elderly people 

over 60 years of age, this result being close to obtained in this study when considering the 

number of medications informed by the user and not their composition (26). The strategy of 

considering the number of drugs present in the composition of medications adopted in this 

study demonstrates that the estimates of the prevalence of polypharmacy may be 

underestimated, given that the prevalence obtained with this method was 21.0% (95%CI 

15.9-27.3) and that 21.0% (95%CI 16.4-26.6) of users of 1 to 4 medications and 64.0% 

(95%CI 49.8-76.1) of polypharmacy users used at least one compound drug. 

 

The high prevalence of chronic diseases is generally found in studies in the elderly, mostly 

resulting from changes in senescence and habits cultivated throughout life (FIALOVÁ et al., 

2019; MAIA et al., 2020; NUNES et al., 2018). This multimorbidity contributes to the high 

prevalence of drug use, considering that non-pharmacological treatments are not sufficient 

for the management of most chronic diseases (MELO; LIMA, 2020; SCHMIDT et al., 2020; 

TAN et al., 2018) 

 

The pharmacological treatment of multimorbidity also increases the prevalence of PDI 

(4,30,31). In addition, these interactions can have different consequences in the body of older 

adults due to changes in senescence and, therefore, they should be considered in the 

therapeutic prescription process for this age group (31–33). Among the PDI found in this 

study, the most frequent involved PIM. Acetylsalicylic acid, of the NSAID class, was 

involved in seven of the ten most recurrent PDI, which had documentation classified as 

good or excellent by Micromedex®, all of which occurred in association with 

antihypertensive drugs. 

 

The concomitant use of medications that enhance or depend on the mechanisms altered by 

NSAIDs can worsen the health status of the older people, and this correlation is the basis of 

several interactions found in this study. The interaction between NSAIDs and 

antihypertensive drugs makes blood pressure control difficult since they act on the blood 

pressure control system induced by prostaglandins at the renal level (34). Uncontrolled 

blood pressure can increase the risk of heart disease, induce the use of unnecessary 

polypharmacy, and, consequently, increase the risks to patient safety (35–37). When the 

association of these drugs is necessary, blood pressure levels, renal function, and the patient's 
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hydration level should be monitored, considering that these effects are increased in patients 

with blood volume depletion and older adults it has a physiological reduction of 15 to 20% 

of body water, compared to individuals aged between 20 and 30 years, and, consequently, 

they are more prone to dehydration (6,34). 

 

Acetylsalicylic acid is the MPI most used by older adults in this. The risk of developing a 

peptic ulcer or gastrointestinal bleeding associated with the use of acetylsalicylic acid is 

greater in elderly people over 75 years of age, with diabetes, or who use corticosteroids or 

anticoagulants, and the increased risk is proportional to the dose of acetylsalicylic acid used 

(19,38,39). The recommended dose of this medication for the prevention of cardiovascular 

diseases is 100 mg/day, which, in isolation, would not classify this use as inappropriate 

for older adults (40). However, acetylsalicylic acid is an over-the-counter drug in Brazil and 

can be used as an analgesic, and therefore, subject to self-medication. Considering the 

prevalence of self-medication found, it is pertinent that the older adults in PHC are informed 

about the risks of consuming additional doses of medications containing acetylsalicylic acid. 

 

Proton pump inhibitors are also considered PIM due to the increased risk of Clostridium 

difficile infection, bone loss, and fractures in older adults (19). It is recommended to avoid 

the use of drugs of this pharmacological class for a period longer than eight weeks, except 

for clinical situations in which the benefit outweighs the risks (19). In Brazil, the most used 

proton pump inhibitor among older people in PHC is omeprazole, being the second most 

used PIM among the elderly in PHC (41). 

 

Due to its hypoglycemic effect, Glibenclamide is also considered a PIM, since hypoglycemia 

is more frequent and dangerous in older adults (19,42). The risk of falling is increased in 

patients with hypoglycemia, which in older adults can result in bone fractures or even 

traumatic brain injury. Glibenclamide was the third most used PIM among older people 

PHC users. As an alternative, the use of glimepiride and gliclazide is recommended, which 

have a lower risk of hypoglycemia when compared to Glibenclamide (42). 
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Adults over 65 years with a diagnosis of depression are more likely to use MPI, which also 

stands out among polypharmacy users. Antidepressants were the twelfth class of medication 

most used by the elderly assisted by the PHC, with amitriptyline being the representative of 

this class that most stood out among the MPI. Amitriptyline is a tricyclic antidepressant to 

highly anticholinergic, with effect sedative and to cause orthostatic hypotension and should 

their use avoided in the older adults over 65 years to increase the risk of falls (19,43,44). 

 

Benzodiazepines can also be used by individuals with depression, to improve symptoms 

of anxiety or sleep disorders (45). However, older adults are more sensitive to 

benzodiazepines, which increases the risk of cognitive impairment, delirium, falls, fractures, 

and motor vehicle collisions (19). Among the most frequent PIMs in this study are 

clonazepam and diazepam. The use of benzodiazepines should be avoided in this age group 

and alternatives for the prevention of crises based on integrative and complementary 

therapies should be encouraged (19,46). 

 

Corroborating the data considered in the inclusion of medications in the Beers 2019  criteria, 

the increased safety risks of older adults using PIM were also verified through the association 

of the use of PIM and the need for emergency care reported by the participants of this study 

(19). 

 

The use of polypharmacy was also associated with the use of MPI, reinforcing that the 

increase in the number of drugs used interferes with therapeutic safety. One way to minimize 

avoidable risks is to reassess the treatment of polypharmacy users to identify medications 

that can be overwritten (31,47). The deprescription process involves the analysis of life 

expectancy, the time needed to benefit, the goal of treatment, and the goals of care, 

considering that the therapeutic goals of older adults may be different from the usual ones 

(47–49). The use of MPI and DI identification tools, associated with multidisciplinary work 

and the use of deprescription protocols are fundamental resources in this process 

(27,48,50,51). 

 

The present study has some limitations. As this is the first nationwide study on the profile of 

use and aspects related to therapeutic safety in elderly PHC users, there are methodological 

differences and differences between the populations described that restricted the 

discussion of the data. A recall period of 30 days was used to assess the use of medications, 

and this criterion may have accentuated the recall bias and generated underestimated data 

for both medications and self-reported illnesses. There were losses related to medications 

that the respondent did not remember the name of the medication in use or informed names 
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that could not be properly identified. Data regarding the dosage of drugs used could not be 

identified for a portion of the sample either, which did not allow for a more accurate estimate 

of the presence of dose-dependent effects. The approach to users was carried out in the 

waiting rooms of the BHU, thus, the sample does not include the elderly who cannot attend 

the service units. As this is a cross-sectional study, the data obtained do not allow the 

identification of the cause-and-effect relationship. 

 

Despite the limitations found, this study contributed to clarifying knowledge gaps related 

to the safety of the therapy used in elderly people attended in the Brazilian PHC. So far, 

this is the only study that analyzed the profile of medication use and aspects related to 

therapeutic safety in the elderly assisted by the SUS PHC, using a representative sample 

from Brazil. 

 

Conclusion 

 
Considering that most elderly people assisted by SUS PHC belong to economic classes "D 

and E" and do not have access to health insurance, it is possible to infer that this is a 

population with low economic power and dependent on public services of health. 

 

In addition, most of the older people in this study have multimorbidities are using drug 

therapy, and a significant portion use polypharmacy. These facts, combined with low 

education and the prevalence of illiteracy found in this population make it extremely 

vulnerable to the occurrence of MRP. Thus, the multidisciplinary care of the elderly becomes 

imperative, given the complexity of the factors involved in the therapeutic approach to this 

age group. 

 

The prevalence of polypharmacy use is higher in older age groups, in regions with a higher 

HDI, especially in southern Brazil, and in users with access to health insurance. It was also 

possible to notice the higher occurrence of drug interactions and use of PIM among 

polypharmacy users, indicating that the use of a greater number of drugs is not always 

synonymous with adequate and safe treatment. 

 

Most of the drug interactions were found to involve the use of acetylsalicylic acid and 

antihypertensive drugs. Acetylsalicylic acid was also the most potentially inappropriate drug 

used by the elderly in primary care in Brazil. Given these data, the importance of correct 

indication and monitoring of the use of this drug in the elderly is highlighted, to weigh the 

risks and benefits involved in drug therapy. More studies are needed to clarify the profile of 
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acetylsalicylic acid users and their associations, given the relevance of the findings 

associated with the use of this drug by adults aged 65 years and over, who participated in 

this study 

 

The safety risks for the older people who use medication classified as potentially 

inappropriate were confirmed through the association between the use of PIM and the need 

for emergency care. An association was also found between the use of MPI and 

polypharmacy and the diagnosis of depression. 

 

Older Brazilian adults are exposed to factors that contribute to reduced therapeutic safety. 

The use of tools that help identify drug-drug interactions and PIM should be encouraged 

among health professionals working in SUS primary care, especially drug prescribers, to 

reduce risks and avoidable damage. Care for older people must be multidisciplinary and 

consideration should be given to describing or replacing medications that reduce the safety 

of the treatment. 
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Table 1. Sociodemographic characteristics of adults aged 65 years or older in the Brazilian primary 

healthcare, according to medicines use. National Survey on Access, Use and Promotion of Rational 

Use of Medicines – Services, 2015  
 

Number of medicines a 

  0  1 to 4  5 or more  

Variables  
n b = 136 

 
n b = 789 

 
n b = 232 

p-value 

 n b % (95%CI) n b % (95%CI) n b % (95%CI)  

Age (years old)       0.122 

65-74 108 70.1 (57.3-80.3) 620 77.2 (73.0-80.9) 171 72.2 (65.5-77.9)  

75-84 21 21.4 (12.8-33.6) 148 20.2 (16.6-24.3) 54 25.1 (19.0-32.3)  

85 or more 7 8.5 (3.4-19.9) 21 2.7 (1.5-4.8) 7 2.8 (1.0-7.8)  

Gender       0.495 

Female 78 60.4 (49.1-70.7) 512 62.9 (58.4-67.1) 165 67.1 (61.0-72.7)  

Male 58 39.6 (29.3-50.9) 277 37.1 (32.9-41.6) 67 32.9 (27.3-39.0)  

Marital status       0.358 

Married or 
common-law 

marriage 

 

74 
 

51.5 (38.4-64.4) 
 

443 
 

60.4 (55.3-65.3) 
 

115 
 

56.9 (47.8-65.6) 
 

Other 62 48.5 (35.6-61.6) 346 39.6 (34.7-44.7) 117 43.1 (34.4-52.2)  

Education level       0.171 

Illiterate 53 42.5 (30.0-56.0) 180 25.0 (17.8-33.8) 67 26.1 (17.1-37.8)  

Incomplete 

elementary 

school 

 
61 

 
42.7 (29.9-56.4) 

 
456 

 
61.7 (51.8-70.7) 

 
115 

 
58.0 (45.9-69.2) 

 

Elementary 

school 
11 8.5 (2.7-23.8) 71 7.1 (4.1-12.0) 16 8.3 (4.7-14.2) 

 

High school or 

higher 

education 

 
11 

 
6.3 (2.7-14.1) 

 
82 

 
6.2 (4.4-8.8) 

 
34 

 
7.6 (5.0-11.3) 

 

Skin color       0.038 

White 45 45.7 (35.5-56.3) 312 43.0 (37.8-48.5) 129 57.2 (46.7-67.2)  

Black 23 11.0 (5.6-20.5) 57 7.6 (5.6-10.1) 15 8.3 (4.4-15.1)  

Other 68 43.2 (33.8-53.2) 419 49.4 (44.2-54.6) 87 34.5 (26.1-43.9)  

Economy class c       0.044 

A/B 9 4.4 (1.8-10.3) 74 7.9 (5.9-10.6) 29 8.6 (5.0-14.4)  

C 50 38.1 (28.5-48.6) 397 45.0 (39.5-50.6) 123 53.2 (44.7-61.6)  

D/E 77 57.5 (47.1-67.3) 318 47.1 (40.5-53.7) 80 38.2 (29.4-47.9)  

Private health 

insurance (yes) 
5 5.3 (1.5-16.9) 70 10.5 (6.1-17.3) 40 22.1 (13.3-34.3) 0.001 

Country region       < .001 

North 25 5.6 (3.0-10.3) 104 3.4 (2.3-4.9) 9 0.8 (0.3-1.7)  

Northeast 34 35.6 (24.1-49.1) 160 30.0 (20.4-41.7) 31 23.2 (13.1-37.5)  

Midwest 33 8.6 (5.4-13.4) 127 4.3 (2.9-6.3) 32 4.5 (1.6-11.7)  

Southeast 28 36.6 (23.7-51.7) 200 40.5 (27.5-54.9) 38 23.7 (13.5-38.2)  

South 16 13.6 (7.6-23.1) 198 21.9 (14.9-30.9) 122 47.9 (31.1-65.2)  
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Self-perception of health      < .001 

Very 

good/good 
79 64.8 (52.9-75.1) 399 49.4 (43.1-55.7) 84 37.3 (28.2-47.5) 

 

Neither bad/nor 

good 
46 28.0 (19.9-37.9) 327 42.4 (36.8-48.1) 111 45.3 (35.5-55.4) 

 

Bad/very bad 11 7.2 (3.1-16.0) 63 8.3 (6.3-10.8) 37 17.4 (12.1-24.4)  

Number of chronic diseases     < .001 

None 31 28.1 (20.6-37.0) 31 3.9 (2.4-6.3)    

One 37 27.1 (19.0-37.2) 192 25.1 (20.7-30.1) 17 6.4 (3.2-12.5)  

Two or more 63 44.8 (34.4-55.7) 530 71.0 (65.4-76.0) 204 93.6 (87.5-96.8)  

Chronic diseases        

Diseases of the circulatory system 

Hypertension 62 39.4 (29.2-50.7) 603 78.3 (72.5-83.1) 219 96.3 (93.0-98.0) < .001 

Heart disease 9 7.4 (3.3-16.1) 130 16.7 (12.9-21.4) 88 39.6 (29.8-50.3) < .001 

Stroke 5 5.4 (2.0-13.9) 46 5.7 (3.6-8.9) 24 9.2 (5.2-15.8) 0.371 

Metabolic diseases 

Diabetes 

Mellitus 
22 15.1 (8.5-25.5) 207 27.3 (22.5-32.8) 105 46.8 (38.9-54.9) < .001 

Dyslipidemia 37 25.4 (16.8-36.6) 307 38.8 (34.8-43.0) 114 50.8 (41.1-60.3) 0.001 

Mental diseases        

Depression 16 10.4 (5.4-19.0) 125 16.7 (13.0-21.3) 81 33.2 (24.1-43.8) < .001 

Other diseases        

Chronic 

pulmonary 
disease 

 

13 

 

9.5 (4.6-18.7) 

 

78 

 

8.8 (6.2-12.5) 

 

37 

 

15.9 (10.2-24.0) 

 

0.083 

Rheumatism d 40 26.2 (16.6-38.7) 304 37.7 (32.7-43.0) 130 54.7 (44.8-64.2) < .001 

Other chronic 

diseases 
25 15.3 (8.1-26.9) 148 20.5 (16.3-25.5) 75 35.7 (26.5-46.1) 0.001 

Emergency care 
(yes) 

22 13.9 (7.9-23.3) 153 17.6 (14.0-21.8) 78 36.1 (27.8-45.3) <.001 

Hospitalization 

(yes) 
13 8.5 (4.3-16.2) 71 8.9 (6.5-12.1) 45 20.8 (14.4-29.1) <.001 

Smoking (yes) 10 2.7 (1.4-5.1) 69 8.9 (6.2-12.6) 21 5.5 (2.3-12.4) 0.081 

Restriction on 

mobility (yes) 
25 16.2 (8.9-27.6) 230 29.8 (25.9-34.0) 105 43.7 (34.9-52.9) <.001 

Difficulty in 

personal care 

(yes) 

 

9 

 

7.2 (3.1-15.9) 

 

66 

 

10.0 (7.2-13.6) 

 

42 

 

17.3 (11.9-24.7) 

 

0.027 

Restriction on 

usual activities 
(yes)e 

 

23 
 

17.5 (10.1-27.7) 
 

180 
 

22.4 (17.7-28.0) 
 

100 
 

39.7 (30.3-49.9) 
 

<.001 

 

a Refers to identifiable medicines used in the 30 days prior to the interview 
b Unweighted n-value. Refers to the number of older adults 
c According to the Brazilian Criteria 2015 and social class distribution update for 2016, available at: 

http://www.abep.org/criterio-brasil. 
d Arthritis, arthrosis and osteoporosis 
e Activities such as work, studies, domestic activities, family or leisure activities 

http://www.abep.org/criterio-brasil
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Table 2. Characteristics related to medicines use among adults aged 65 years or older of the Brazilian 

primary healthcare. National Survey on Access, Use and Promotion of the Rational Use of 

Medicines – Services, Brazil, 2015 

Number of medicines a 

Variables 
 1 to 4  5 or more  

 n b = 741  n b = 219 p-value 

 n b % (95%CI) n b % (95%CI)  

Age (years old)     0.459 

65-74 620 77.2 (73.0-80.9) 171 72.2 (65.5-77.9)  

75-84 148 20.2 (16.6-24.3) 54 25.1 (19.0-32.3)  

85 or more 21 2.7 (1.5-4.8) 7 2.8 (1.0-7.8)  

Use of non-prescription 

medicines (yes) 
194 26.2 (20.7-32.5) 72 34.1 (24.7-45.0) 0.133 

Stopped taking prescribed 

medicines (yes) 
74 8.1 (5.6-11.7) 26 12.1 (6.9-20.3) 0.062 

Use compound medicine 

(yes) c 
130 21.0 (16.4-26.6) 126 64.0 (49.8-76.1) < .001 

Need help for taking 

medicines (yes) 
84 11.5 (8.5-15.5) 49 23.6 (16.4-32.8) 0.001 

Drug-drug interactions (yes) d 264 43.3 (37.9-49.0) 193 81.6 (74.4-87.1) < .001 

Potentially Inappropriate 

Medication (yes) e 
321 42.4 (37.0-48.0) 196 86.0 (75.6-92.4) <.001 

a Refers to identifiable drugs used in the 30 days prior to the interview 
b Non-weighted n-value. Refers to the number of older adults 
c Medicines with two or more associated drugs 
d Data obtained using the Micromedex® application 
e Potentially Inappropriate Medication for the majority of the older adultss, according to 

the Beers 2019 criteria. 
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Table 3. Potentially Inappropriate Medication (PIM) for adults aged 65 years or older, according to 

the Beers 2019 Criteria, in the Brazilian primary health care. National Survey on Access, Use and 

Promotion of the Rational Use of Medicines – Services, Brazil, 2015  
 

   PIM (nc = 742)   

ATC Code 

(5th level)a 
Medicineb nc % (95%CI) Recommendationd 

Evidence 

Quality 

NO2BA01 
Acetylsalicylic 

acid (ASA)d 

152 18.5 (15.2-22.3) 
Avoid Moderate 

A02BC01 Omeprazole 135 18.1 (14.6-22.2) Avoid High 

A10BB01 Glibenclamide 73 12.7 (9.4-17.0) Avoid High 

N03AE01 Clonazepam 39 6.0 (4.1-8.7) Avoid Moderate 

C08CA05 Nifedipine 29 5.4 (3.2-8.9) Avoid High 

N05BA01 Diazepam 28 5.4 (3.4-8.4) Avoid Moderate 

M01AB05 Diclofenac 39 5.3 (3.7-7.4) Avoid Moderate 

C01EB16 Ibuprofen 30 3.2 (1.8-5.7) Avoid Moderate 

M03BA72 Carisoprodol 18 2.6 (1.4-4.8) Avoid Moderate 

M03BC01 Orphenadrine 19 2.4 (1.4-3.9) Avoid Moderate 

N06AA09 Amitriptyline 25 2.2 (1.3-3.9) Avoid High 

C01BD01 Amiodarone 9 1.5 (0.7-3.3) Avoid High 
a ATC: Anatomical Therapeutic Chemical 
b Refers to identifiable medicines used in the 30 days prior to the interview 
c Unweighted n-value. Refers to the number of PIM identified 
d Strength of recommendation = strong 

e Dose greater than 325mg/day 
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Table 4. Drug-drug interactions among older adults (aged 65 years or older) of the Brazilian primary 

health care. National Survey on Access, Use and Promotion of the Rational Use of Medicines – 

Services, Brazil, 2015 
  Interactionsb 

Gravity Documentation 
Medicines a  nc = 1.224 

 nc % (95%CI)   

Acetylsalicylic acid (ASA) and 

Hydrochlorothiazide (HCT) 

61 4.8 (3.5-6.6) Major Good 

ASA and Captopril 36 3.2 (2.0-5.1) Moderate Excellent 

ASA and losartan 45 2.9 (1.9-4.4) Moderate Excellent 

Captopril and Losartan 20 2.0 (1.0-3.7) Major Excellent 

ASA and Atenolol 29 2.0 (1.0-3.8) Moderate Good 

ASA and Enalapril 20 1.3 (0.8-2.2) Moderate Excellent 

ASA and Furosemide 15 1.1 (0.5-2.2) Major Good 

Sodium Diclofenac and HCT 12 1.2 (0.6-2.5) Major Good 

ASA and Propranolol 14 1.1 (0.6-2.0) Moderate Good 

Metformin and Propranolol 9 1.1 (0.6-2.2) Moderate Good 

a According to the identifiable medicines used in the 30 days prior to the interview 
b Pharmacodynamic mechanism = agonist, antagonist or synergistic effect 
c Number of drug-drug interactions identified by Micromedex® app 
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Table 5. Factors associated (odds ratio) with the use of Potentially Inappropriate Medication (PIM) 

by older adults (aged ≥ 65 years) in the Brazilian primary healthcare. National Survey on Access, 

Use and Promotion of the Rational Use of Medicines – Services, Brazil, 2015 
 

Use of PIM a 

Variable  Univariate   Multivariate  

 n b % (95%CI) p-value OR 95%CI p-value 

Gender   0.161    

Female 353 66.7 (60.8-72.2)     

Male 164 33.3 (27.8-39.2)     

Health insurance 

(yes) 
66 15.7 (9.0-26.1) 0.021 

   

Country region   < .001    

North 42 2.0 (1.3-3.1)     

Northeast 89 28.9 (18.9-41.5)     

Midwest 79 4.2 (2.4-7.3)     

Southeast 96 29.7 (20.2-41.4)     

South 211 35.2 (23.8-48.7)     

Number of chronic diseases  < .001    

None 14 2.1 (0.9-4.6)     

One 74 12.2 (8.6-17.1)     

Two or more 323 65.8 (60.3-70.9)     

Self-perception of health  0.001    

Very good/good 214 39.9 (33.8-46.3)     

Neither bad/nor 

good 
244 47.6 (41.5-53.8) 

    

Bad/very bad 59 12.5 (8.9-17.2)     

Chronic diseases       

Metabolic 

diseases 
291 58.3 (51.6-64.7) 0.008 

   

Depression 153 29.7 (23.7-36.5) < .001 3.10 2.10-4.58 < .001 

Other 343 67.6 (60.6-73.9) < .001    

Emergency care 
d (yes) 

148 28.9 (23.1-35.4) 0.000 1.94 
1.26- 

2.97 
.003 

Hospitalization d (yes) 75 14.6 (10.6-19.8) 0.008    

Smoking 46 6.7 (4.3-10.4) 0.153    

Restriction on 

mobility (yes) 
202 37.9 (32,9-43.2) 0.007 

   

Difficulty in personal 
care (yes) 

69 14.7 (10.5-20.1) 0.009 
   

Restriction on usual 

activities (yes)e 
168 32.3 (25.7-39.7) < .001 

   

Use non-prescription 

medicines (yes) 
158 31.6 (25.8-38.1) 0.122 

   

Stopped taking 

prescribed medicines 

(yes) 

 
60 

 
11.6 (7.2-18.3) 

 
0.034 

   

Use compound 165 36.2 (27.8-45.6) 0.011    
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medicines (yes) f       

Drug interaction 

(yes) g 
298 58.9 (53.4-64.1) 0.001 

   

Polypharmacy (yes) h 196 35.0 (27.7-43.1) < .001 7.15 3.45-14.81 <.001 
a According to the Beers 2019 Criteria 
b Non-weighted n-value. Refers to the number of adults over 65 years old using PIM 
c Includes arthritis, arthrosis and osteoporosis 
d Self-report referring to the 12 months prior to the interview 
e Activities such as work, studies, domestic activities, family or leisure activities 
f Medicines with two or more associated drugs 
g Drug-drug interaction accorging to the Micromedex® app 
h Concomitant use of five or more medicines 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO A - Questionário aplicado aos usuários dos serviços de atenção primária à 

saúde na PNAUM-Serviços 
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Observação: Entre as questões 55 a 283, repetiram-se as perguntas aplicadas ao uso 

de cada medicamento, correspondentes às questões 25 a 37 (REMÉDIO 1). 
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ANEXO B - Aprovação da PNAUM pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - PNAUM-Serviços 
 

 
 

 

 

 

 

 


