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RESUMO 
 
 
ALBUQUERQUE, Francisca Maria Dias.  Perfil, dificuldades, demandas, e 
estratégias de um grupo de idosos no uso dos medicamentos em uma UBS 
no município de Maracanaú- CE, 2012 f.119.  Dissertação (Mestrado em 
Gerontologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

O envelhecimento populacional passa por um processo de transição 
demográfica e epidemiológica. Consequentemente, as doenças crônicas 
acompanham esse desenvolvimento, afetando principalmente a população idosa 
e exigindo cada vez mais a utilização de medicamentos para o seu controle. 
Esta pesquisa teve como objetivo conhecer o perfil de um grupo de idosos em 
uma UBS no município de Maracanaú-CE. Trata-se de estudo com abordagem 
qualitativa, descritivo e exploratório. A coleta de dados, em janeiro de 2012, foi 
feita a partir da elaboração de um instrumento de pesquisa, entrevista 
semiestruturada, em que se abordou o perfil sociodemográfico, quantidade de 
medicamentos, tomada diária, morbidades, medicamentos utilizados, 
dificuldades e estratégias em relação ao seu uso. Para análise dos dados 
utilizamos o software Statistical Package for the Social Science (SPSS) e a 
análise de conteúdo. Participaram da pesquisa 36 idosos - 10 homens e 26 
mulheres, de 60 a 83 anos, sendo a média de idade entre os sexos de 70 anos, 
em acompanhamento ambulatorial em Unidade Básica de Saúde no município 
de Maracanaú, Ceará. O estudo evidenciou quatro dificuldades relatadas pelos 
idosos no uso da medicação: incompreensão da receita médica, 
comprometimento na identificação dos medicamentos, déficit de orientação e 
baixa escolaridade. Destacamos os aspectos sociodemográficos que influenciam 
a não compreensão da receita médica; o contato com os profissionais de saúde 
é insignificante se observarmos o tempo da consulta e o prazo de agendamento; 
tempo de consumo dos medicamentos pelos idosos não os familiariza com o 
nome dos fármacos; a identificação dos medicamentos é uma das dificuldades 
apresentadas por eles, que merece relevância pelo fato de ser elemento 
indispensável na manutenção da saúde. A dificuldade de reconhecer os 
medicamentos pode ser justificada pelo fato de os mesmos serem distribuídos 
pelo SUS em embalagens parecidas, diferenciando-se apenas pelo tamanho e 
às vezes pela cor. A não compreensão da receita médica compromete a adesão 
ao tratamento, consequentemente há aumento dos riscos de interação 
medicamentosa, iatrogenias e hospitalização. As mulheres recebem mais 
orientações do serviço de saúde, porém, são as que mais apresentam doenças 
crônicas, são mais medicalizadas e as que mais se automedicam e usam 
incorretamente as medicações, em comparação ao sexo masculino. As 
características sociodemográficas dos idosos em estudo indicam necessidades 
de intervenções coletivas e individuais na utilização adequada dos 
medicamentos. Acreditamos que por meio deste estudo é possível contribuir 
com novas diretrizes e estratégias capazes de auxiliar os idosos no uso 
adequado das medicações. 

Palavras-chave: Idosos, Medicamentos, UBS, Gerontologia, Maracanaú – 
Ceará. 
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                                                       ABSTRACT 
  
ALBUQUERQUE, Francisca Maria Dias. Profile, difficulties, demands and 
estrategies of an Elderly Goup in the use of medicines in a basic health 
care unit (Unidade Básica de Saúde- UBS, in Portuguese)in the town of 
Maracanaú- CE, f.119, 2012. Thesis (Master’s degree in Gerontology) – 
Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP (Pontifical Catholic University – PUC-
SP) 

Population ageing has been undergoing a demographic and epidemiological 
process.Hence, the simultaneous emergence of chronic diseases affecting 
mostly the elderly and requiring the use of medicine to keep those conditions 
under control. This research intends to identify the profile of a group of elderly 
from a basic health care unit (Unidade Básica de Saúde-UBS, in Portuguese)in 
the town of Maracanaú, CE.  Its approach is qualitative, descriptive and 
exploratory.  Data were collected in January, 2012, by use of a research tool, 
semistructured interview, which addressed the socio-demographic profile, 
amount of medicine, daily intake, morbidities, prescribed medication and 
difficulties concerning its usage We resorted to the software  Statistical Package 
for the Social Science (SPSS) and content analyses to analyze the data. A total 
of 36 elders – 10 males and 26 females, between 60 and 83 years old, with an 
average age of 70 for both sexes – undergoing outpatient follow-up at a basic 
healthcare unit (Unidade Básica de Saúde-UBS, in Portuguese)in the town of 
Maracanaú, CE, participated in this survey.  Four difficulties with the use of 
medicine mentioned by elders were highlighted: failure to understand doctor’s 
prescription,. failure to identify medicine, orientation disability, poor schooling .  
We draw attention to the socio-demographic aspects affecting the doctor’s 
prescription understanding, too brief an interaction between patient and health 
care professionals,during appointments and scheduling  time frame; medicine 
intaking period prevents elders from getting familiar with pharmaceutical drug 
names; the sorting out of their medication deserves close attention, as it is a key 
factor for leading a healthy life.  Difficulty in recognizing medicine can be 
explained by minor differences in size and sometimes in color found in the almost 
identical packages of medicine distributed by the Brazilian Unified National 
Health System (Sistema Único de Saúde – SUS, in Portuguese). Failure in 
understanding doctor’s prescription undermines the commitment to treatment, 
and, thus, increases the risk of potential drug interaction, iatrogenic conditions 
and hospitalization.  Despite being more frequently oriented by health care 
system professionals, female patients are more commonly vulnerable to chronic 
diseases, receive more medication, perform self-medication and make wrong use 
of their medicine more often, as compared to male patients.   The socio-
demographic peculiarities of the elderly pinpoint the need for collective and 
individual action concerning medicine intaking.  We believe that, this study shall 
play an important role in providing guidelines and strategies which might help the 
elders to make proper use of their medication. 

Key Words:  Elderly, Medicine, UBS (Basic Health care Unit), Gerontology, 
Maracanaú-CE 
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INTRODUÇÃO               

                                   

                                                           “O idoso conserva suas faculdades      
se mantiver vivos seus interesses.”                                       

 (Cicero) 

 

                 O primeiro contato com a Gerontologia aconteceu no curso de 

graduação em Enfermagem, pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), na 

qual era aluna. A grade curricular do curso oferecia a disciplina Saúde do Idoso 

no sétimo semestre. A ementa abordava o idoso em vários aspectos no seu 

contexto biopsicossocial, porém, com ênfase no biológico. Durante o semestre, 

havia vários seminários abordando a temática em questão. Nos estágios 

supervisionados, o acompanhamento ao idoso era nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), em hospitais e Instituições de Longa Permanência. Dentre elas, o 

“Lar Torre de Melo”, associação civil de direito privado, fundada há 102 anos, 

sem fins lucrativos, de caráter exclusivo de assistência social e promoção 

humana, em Fortaleza, Ceará, tendo como objetivo prestar assistência integral a 

idosos carentes, a partir de 60 anos, em regime de internato, proporcionando, 

ainda em regime aberto, seu atendimento e permanência na família/comunidade, 

auxiliando-o no resgate da cidadania. 

                  Na atenção básica e acadêmica, já observava a dificuldade de 

compreensão dos idosos em relação aos seus medicamentos, principalmente os 

que apresentavam doenças crônicas. Após acolhimento na unidade básica de 

saúde, enquanto aguardavam atendimento na sala de espera, organizava 

palestras educativas com temas que abordassem o idoso sob vários aspectos, 

um deles o uso dos medicamentos. Como a compreensão do uso dos fármacos 

era limitada, procurava utilizar uma linguagem simples e recursos visuais de fácil 

assimilação. 

                Nos estágios das Instituições de Longa Permanência e hospitalar 

observava a existência de controle específico em relação aos medicamentos. Os 

horários preestabelecidos na prescrição médica eram respeitados, como o 

acompanhamento do profissional de saúde supervisionando o procedimento. 
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Porém, poucos questionavam para que serviam os medicamentos e até mesmo 

ignoravam as explicações do profissional responsável pelo seu atendimento. A 

passividade era comum a todos, o que faz refletir, como profissional, sobre a 

necessidade de trabalhar a sua autoestima e autonomia no processo de saúde e 

doença, respeitando a subjetividade. 

            Já formada, e ao trabalhar em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no 

município de Maracanaú, localizado a 15 km de Fortaleza, conheci o idoso 

inserido em outro contexto social. Nessa unidade, o atendimento era bem 

diversificado, abrangendo várias faixas etárias. O acompanhamento dos idosos 

ocorria em visitas domiciliares e consultas ambulatoriais pelo programa Hiperdia, 

sistema informatizado que permite cadastrar e acompanhar os portadores de 

hipertensão arterial e/ou diabetes mellitus, captados e vinculados às unidades de 

saúde ou equipes de Estratégia de Saúde da Família do Sistema Único de 

Saúde – SUS. O mesmo gera informações para profissionais e gestores das 

secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde. Além do cadastro, o 

sistema permite acompanhar e monitorar de forma contínua a qualidade clínica 

da população assistida, garantindo o recebimento dos medicamentos prescritos, 

ao mesmo tempo definindo um perfil epidemiológico da população e, 

consequentemente, auxiliando no desenvolvimento de políticas de saúde para 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, proporcionando redução do custo 

social aos gastos públicos. 

                  O atendimento na Unidade Básica de Saúde ao idoso ocorria 

diariamente por demanda livre, porém, todas as quartas-feiras havia o 

acompanhamento pré-agendado para as doenças crônicas (hipertensão e 

diabetes mellitus). Antes mesmo da consulta, fazíamos o seu acolhimento, 

verificávamos os sinais vitais, com triagem para atendimento. A maioria, porém, 

apresentava níveis pressóricos e glicêmicos alterados. O que confirmava o uso 

inadequado das medicações, atrelado à não adesão à dieta, atividade física e 

orientações dos profissionais na unidade de saúde. 

                   Comecei a perceber, no entanto, que os idosos recebiam cada vez 

mais um número maior de medicamentos e tinham pouca interatividade com os 

profissionais da saúde na informação. O que representa desafio à equipe de 

saúde; muitas vezes ignoramos sua subjetividade, considerando nosso saber 
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científico como verdade absoluta. Essa postura, na qual me incluo, talvez 

explique por que, em contexto de evidente transição demográfica e 

epidemiológica, os modelos de atenção à saúde não obtenham resultados 

satisfatórios, principalmente em relação aos idosos.  

                   Às segundas-feiras, na assistência domiciliar, o atendimento era aos 

idosos acamados, com perdas funcionais e dependência para as atividades de 

vida diária. As consultas eram pré-agendadas pelo Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), responsável pelo acompanhamento diário das famílias, na 

prevenção das doenças e promoção da saúde na comunidade. Apesar das 

orientações e acompanhamento da equipe (médico, enfermeira e ACS), 

encontrávamos no domicílio medicamentos administrados e armazenados 

inadequadamente. Vale enfatizar que a maioria armazenava medicamentos 

vencidos junto com os demais, dentro do prazo de validade, em sua farmácia 

caseira.  

                 O uso indiscriminado e irregular dos medicamentos levaria o idoso a 

apresentar eventos adversos, comprometendo o resultado terapêutico, com 

complicações medicamentosas bastante difíceis de diagnosticar, por serem os 

sintomas às vezes inespecíficos. A capacitação dos profissionais de saúde, 

portanto, é essencial, pois o programa Estratégia de Saúde da Família tem por 

objetivo trabalhar a promoção da saúde e a prevenção das doenças. Partindo 

desse princípio, busquei aprimorar meus conhecimentos no Programa de 

Estudos de Pós-Graduação em Gerontologia da PUC-SP, em 2010, à procura de 

respostas norteadoras ao novo envelhecer.  

                  Em função da minha experiência profissional e inquietudes no uso 

inadequado dos medicamentos pelos idosos, me senti motivada a esta 

investigação científica, com o objetivo geral de levantar o perfil de um grupo de 

idosos em relação ao uso dos medicamentos, identificando as dificuldades 

demandadas e estratégias, a fim de nortear e melhorar as intervenções quanto à 

promoção à saúde. Ela abre espaço para se relacionar com outros fatores, além 

do orgânico (sociais, culturais e psicológicos), na determinação da condição de 

saúde do idoso. 
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                Com o desejo de contribuir com um melhor cuidar ao idoso, a presente 

pesquisa tem como objetivo específico abordar e conhecer os aspectos 

sociodemográficos dos idosos, relação familiar, relação com a UBS, as doenças, 

conhecimento, número de medicamentos consumidos, efeitos colaterais e local 

de armazenamento. 

               A temática merece atenção, pois essa população está mais exposta às 

reações adversas medicamentosas (RAM)1. A sua utilização indiscriminada 

causaria danos irreversíveis à saúde, comprometendo o estado geral, com riscos 

de quedas, iatrogenias,2 interação medicamentosa3, internações hospitalares e 

até mesmo óbito. Justifica-se esta pesquisa pelo fato de as experiências de vida 

dos idosos estarem associadas ao seu espaço sociocultural, historicidade, 

experiência de vida, anseios e desejos.   

                 Considerando a importância que representa o uso correto de 

medicamentos entre a população idosa e a importância de se adotar estratégias 

que visam à adesão eficaz ao tratamento e à utilização correta dos 

medicamentos, são fundamentais ações que desejam melhorar a qualidade de 

vida das pessoas acima de 60 anos, conhecendo seu universo e otimizando o 

tratamento. Medidas de promoção da saúde devem ser levadas em 

consideração, como a realidade dos idosos na comunidade, respeitando sua 

subjetividade, com o objetivo de se promover hábitos de vida mais saudáveis, a 

fim de reduzir o uso de medicamentos. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

________ 

1 Reações adversas medicamentosa (RAM) – resposta nociva e não intencional ao uso de 
medicamentos que ocorre em doses normalmente utilizadas em seres humanos para a profilaxia, 
diagnostico ou tratamento de doenças ou modificação de função fisiológica 
2 Interação medicamentosa- evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados 
pela presença de outro fármaco, tendo como resultado aumento, diminuição ou surgimento de 
efeitos  terapêuticos ou tóxicos de um ou de outro. 
 3 Iatrogenia - reações medicamentosas resultante de tratamento médico ou por automedicação   
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                    O estudo contribuirá para serem traçadas diretrizes que resultem no 

uso adequado de medicamentos, destacando-se que a orientação, a relação 

profissional de saúde-paciente e a educação são fatores transformadores da 

conduta da população ante o uso de medicamentos. 

               Acreditamos, portanto, que os conhecimentos adquiridos neste estudo 

colaborem com estratégias capazes de ajudar os idosos e seus 

familiares/cuidadores no uso adequado das medicações, e subsidiem o poder 

público na formulação de políticas a serem implementadas, a  fim de qualificar a 

relação do profissional da saúde e a população idosa e, consequentemente, 

melhorar o uso dos medicamentos, desde a prescrição até a tomada e 

interação. 
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1.CARACTERISTICAS DO IDOSO NO BRASIL 

 

            Com o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento tornou-se 

acontecimento comum no país e no mundo. Por ser processo contínuo, 

progressivo e complexo, implica mudanças biopsicossociais e epidemiológicas, 

havendo a possibilidade de aumento significativo na prevalência de doenças 

relacionadas à idade. 

                   No entanto, a idade deixa de estar relacionada ao aspecto 

cronológico quando passa a ser entendida como capacidade de o organismo 

responder às exigências da vida cotidiana e às motivações físicas e psicológicas 

para continuar na busca de objetivos e novas conquistas pessoais e familiares. 

Além disso, significa vulnerabilidade e perdas de papéis sociais, sendo um 

processo diferenciado por sexo, grupo social, cor/raça e localização geográfica 

(CAMARANO, 2004). 

  

                 O envelhecer tem implicações sobre os serviços de saúde, em termos 

de capacidade de atendimento de demanda e de custeio. As doenças crônicas 

levam os idosos ao consumo de considerável quantidade de medicamentos, que 

passam a fazer parte de seu cotidiano (VERAS, PARAHYBA, 2007).  

 

                   Por conviverem com problemas crônicos de saúde, os idosos 

utilizam com frequência os serviços de saúde e são consumidores de grande 

número de medicamentos (LIMA; VERAS, 2003). Embora indispensáveis em 

várias ocasiões, quando mal utilizados desencadeiam complicações sérias à 

saúde, aumentando custos individuais e governamentais (BARROS; JOANY, 

2002).  

              Observa-se, no entanto, que o uso contínuo de medicamentos, além de 

provocar interação farmacodinâmicas (quando duas ou mais drogas,  disputam o 

mesmo local de ação (receptor) e farmacocinéticas (quando os fármacos 

interagem em qualquer ponto da absorção, distribuição, metabolismo ou 

excreção, tendo como resultado o aumento ou diminuição na concentração do 

fármaco no local de ação), levaria ao acúmulo de substâncias tóxicas no 
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organismo, produzindo reações adversas, em decorrência da diminuição da 

massa muscular e redução da água corporal e disfunções no metabolismo 

hepático, nos mecanismos homeostáticos e capacidade da função renal de 

filtração e excreção (ROSENFELD, 2003;TEIXEIRA;LEVEFRE, 2001). É 

importante enfatizar que a quantidade de medicamentos utilizados pelos idosos 

é o principal fator de risco para as iatrogenias, interações medicamentosas e 

reações adversas (PASARELLI, GORZONI, 2008). 

                 A polifarmácia4 implica riscos à saúde do idoso, haja vista a 

possibilidade de ocorrência de subdosagem5, superdosagem6 e a não adesão à 

prescrição médica (TEIXEIRA;LEFEVRE 2001). Na hospitalização, o controle da 

administração é feito pela equipe de enfermagem. Entretanto, as dificuldades 

encontram-se em sua residência, quando o próprio idoso controla as medicações. 

Além dos obstáculos em gerenciar as medicações, o uso de inúmeros 

medicamentos é fator de risco para o idoso, levando a complicações, inclusive a 

morte.    

              O uso de medicamentos envolve o entendimento das mudanças 

estruturais e funcionais dos vários órgãos e sistemas, como déficit de visão, perda 

de memória e diminuição da destreza manual. Essas mudanças afetariam a 

capacidade de a pessoa idosa compreender adequadamente as orientações do 

tratamento medicamentoso, confundindo-se e tomando medicamentos 

incorretamente (BISON; FUREGATO; TOLEDO, 2002). 

1.1. Expectativa de vida do idoso  

 

                  Nos últimos anos, o Brasil apresenta um novo padrão demográfico, 

que se caracteriza pela redução da taxa de crescimento populacional e 

transformações profundas na composição de sua estrutura etária, com 

significativo aumento do número de pessoas idosas (BRASIL, 2010). 

________________________________________________________________- 

4 Polifarmácia – definição quantitativa: prescrição de quatro ou mais  medicamentos ; definição 
qualitativa:  prescrição, administração ou uso de mais medicamentos do que está clinicamente 
indicado ao paciente. 
5 Subdosagem- dosagem  de um medicamento menor que a necessidade;  
6 Superdosagem-dose excessiva de um fármaco/droga  capaz de provocar falência dos órgãos 
vitais, e até mesmo a morte do indivíduo. 
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                De acordo com os dados do último Censo de 2010, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de idosos (pessoas com 

mais de 60 anos de idade) passou de 14,8 milhões, em 1999, para 21,7 milhões, 

em 2009, correspondendo a mais de 11% da nossa população. A expectativa de 

vida do brasileiro aumentou cerca de três anos de 1999 a 2009, passando para 

73,1 anos.             

            No Gráfico 1, observamos  o aumento da expectativa de vida como 

também,   a redução populacional  na faixa etária de 0 a 4 anos. 

Gráfico 1. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade 2000 e 
2010 
 

   

Fonte: IBGE, 2000-2010 

 

                   O censo destaca o aumento do número de centenários, em relação 

ao censo anterior (2000): de 14 mil para 23.760 em 2010, representando 0,01% 

da população brasileira. A Bahia foi considerada a unidade da Federação com o 

maior número de brasileiros centenários (3.525), seguida por São Paulo (3.146) 

e Minas Gerais (2.597). 

             Entre as mulheres, houve menores taxas de mortalidade, representando 

55,8% das pessoas com mais de 60 anos. No período avaliado, a expectativa de 

vida feminina passou de 73,9 anos para 77 anos. Entre os homens, passou de 

66,3 anos para 69,4 anos (IBGE, 2010). As Regiões Sudeste e Sul 

apresentaram o maior número de idoso no país (8,1%). 
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Gráfico 2. Projeção da população do Brasil por sexo e idade, de 1980-2025 

 

Fonte: IBGE,2010 

 

     Kalache, em 1996, assinalava que as principais causas do aumento da 

expectativa de vida estavam relacionadas às grandes inovações científicas e 

tecnológicas, melhores condições de vida da população, urbanização das 

cidades, melhoria nutricional, melhor higiene pessoal, melhores condições 

sanitárias em geral e, particularmente, condições ambientais no trabalho e nas 

residências muito melhores. 

                No Estado do Ceará, conforme a PNAD (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) de 2009, os idosos representavam 10,8% da população. 

Em comparação nacional, o Estado ocupou em 2008 a 10ª posição do ranking 

dos Estados com maior proporção de idosos. Percebe-se, no entanto, que 

muitos idosos, em algumas regiões, ainda vivem em condições precárias, sendo 

imprescindíveis políticas públicas direcionadas a esse segmento populacional. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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1.2. Perfil do idoso  

 

             Segundo dados da PNAD (2009), é possível traçar breve perfil 

socioeconômico das pessoas idosas. As mulheres ainda são a maioria (55,8%); 

quanto à escolaridade, o PNAD revelou baixa: 30,7% têm menos de um ano de 

instrução. No período da pesquisa, pouco menos de 12% viviam com renda 

domiciliar per capita de até meio salário mínimo, e cerca de 66% já se 

encontravam aposentados, o que reforça a importância de sua inserção no 

mercado de trabalho. 

 

Gráfico 3. Pessoas com 60 anos ou mais de idade, segundo algumas características – Brasil - 
2009 

 

Fonte: IBGE,2009 

 

              De acordo com os dados, os idosos que residem em domicílios têm 

baixa renda familiar, porém moram em casas próprias, metade deles passaram a 

maior parte de sua vida no campo. Eles residem em média com três pessoas, e 

a maioria considera-se chefe de família. Quase toda a população idosa tem 

alguma fonte de renda, sobretudo aposentadoria, contribuindo nas despesas de 

casa (PNAD, 2009). Entre os homens idosos prevalecem os casados; a maioria 

vive com a mulher e ao menos um filho, sendo a parceira que lhe dá mais 
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atenção. Entre as mulheres idosas prevalecem as viúvas, a maioria vive com 

uma filha ou filho, de quem recebe mais atenção (PNAD, 2009). 

             No Ceará, de acordo com a PNAD 2009, o número de mulheres idosas é 

maior em comparação aos homens, apesar da mudança do papel da mulher na 

sociedade, que aumenta sua exposição a situações de violência física e 

psicológica. Na maioria dos domicílios, o idoso é a “pessoa de referência”, ou 

seja, o “chefe” da família; há aumento na urbanização, de 64,1% em 1998 para 

71,1% em 2008. No Ceará, os idosos preferem morar em casa, e 84,5% vivem 

em domicílio próprio. 

             Quanto ao nível de escolaridade, a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD)2009, aponta que os números absolutos pessoas analfabetas 

no Brasil é de 14,1 milhões. Destas, 42,6% tinham mais de 60 anos, 52,2% 

residiam no Nordeste e 16,4% viviam com ½ salário mínimo de renda familiar 

per capita. Conforme a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2010, as mulheres 

são mais escolarizadas  que os homens. 

              No Ceará, a taxa de pessoas idosas analfabetas diminuiu em 2008 em 

relação a 1998, também no Nordeste e em todo o Brasil. Porém, o número de 

anos de estudo da população idosa ainda é bem baixo se comparado ao da 

população adulta, apesar de estar melhorando. Em 1998, os idosos do Ceará 

tinham em média 1,79 anos de estudo, e em 2008 essa média passou para 2,79 

anos de estudo (PNAD, 2008). 

              Os dados indicam que o percentual de idosos não ativos é superior aos 

ativos. A renda em reais é maior para o grupo de idosos ativos no Ceará, 

Nordeste e Brasil. O percentual de não contribuintes supera o de contribuintes, 

confirmando o déficit de idosos ocupados, principalmente no Nordeste e no 

Ceará. 

              Segundo a pesquisa houve redução na taxa de pobreza e na taxa de 

indigência. Em 1998, 46,21% dos idosos eram pobres e 13,57% dos idosos 

eram indigentes; em 2008 esses percentuais caíram para 21,30% e 3,15%, 

respectivamente, indicando que nesse período houve queda na proporção de 

pobres (pessoas com renda domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo 

por mês), e na proporção de indigentes (um subconjunto da pobreza formado 
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pelos que possuem renda domiciliar per capita inferior a um quarto de salário 

mínimo). A pesquisa evidenciou melhoria na situação do idoso no Ceará,  

Região Nordeste e no país (PNAD, 2008). 

 

1.3.  Saúde do idoso  

 

            De acordo com o Suplemento de Saúde da PNAD (2008), apenas 22,6% 

dos idosos declararam não ter doenças. Quase metade (48,9%) dos idosos sofre 

de mais de uma doença crônica, e no subgrupo a partir de 75 anos, o percentual 

atinge 54%. Enquanto 77,4% dos idosos declararam sofrer de doenças crônicas, 

45,5% afirmaram que seu estado de saúde era “muito bom” ou “bom”. Apenas 

12,6% disseram ter a saúde “ruim” ou “muito ruim”, e, entre estes últimos, 

destacaram-se aqueles com 75 anos ou mais, os negros ou pardos e os que 

viviam com renda familiar de até meio salário mínimo per capita. 

           A hipertensão é a enfermidade que mais se destaca, com proporções em 

torno de 50%. Dores na coluna e artrite ou reumatismo atingiram 

respectivamente 35,1% e 24,2% das pessoas de 60 anos ou mais. 

Gráfico 4. Proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade que declararam sofrer algum tipo 
de doença, segundo os principais tipos – Brasil – PNAD – 2008. 

 

 
Fonte: IBGE, 2008. 

 

  Em 2008, segundo a PNAD, 81% dos idosos tinham alguma doença, 

foram relatadas 16 enfermidades que acometiam pelo menos 5% da população 
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idosa. Os problemas de visão e de coluna eram comuns em 26% e 23%, 

respectivamente, 13% sofriam de diabetes, problemas cardíacos ou tinham 

colesterol alto. A maioria das doenças relatadas, a incidência foi  maior  entre  as  

mulheres –  com  exceção para os problemas de vista, doenças cardíacas e 

colesterol alto, cuja incidência foi semelhante dos homens (PNAD, 2008).  

             Com relação ao atendimento à saúde, segundo pesquisa da pela 

Fundação Perseu Abramo (FPA), em parcerias com SESC Nacional e SESC 

São Paulo, Idosos no Brasil - Vivências, desafios e expectativas na 3ª idade, 

divulgada em 2007, 54% dos idosos avaliam positivamente o atendimento 

recebido nos serviços de saúde, 12% avaliam como regular e 7% como 

negativo. A avaliação positiva do tratamento recebido foi maior entre as 

mulheres, 59%, contra 48% entre os homens (NERI, 2007). 

              Quanto aos serviços públicos de saúde utilizados, dois terços dos 

idosos (68%) não possuem convênios, outros (24%) possuem convênio médico, 

ou plano particular de saúde, 11% costumam pagar médicos ou hospitais 

particulares, 7% afirmaram recorrer a medicinas caseiras, 9% das idosas e 5% 

contam com os agentes comunitários de saúde (NERI, 2007). 

               Segundo dados da PNAD, em 2008 32,5% dos idosos não tinham seu 

domicílio cadastrado no Programa Saúde da Família nem tinham plano de saúde 

particular. Essa situação de desproteção foi menor a partir da faixa de 

rendimento domiciliar per capita de dois salários mínimos ou mais, quando o 

percentual foi de 19,7%. O Rio de Janeiro foi o Estado que apresentou 

proporção de idosos do país com melhores condições financeiras, quase 

metade, 49,1%, dos idosos vivia em tais condições.  

              Com relação aos exames de saúde que deveriam ser rotineiros, apenas 

11% das idosas fizeram os ginecológicos nos seis meses anteriores, e 22% no 

último ano, porém, 26% declararam nunca ter feito exames ginecológicos. 

Quanto aos homens, o índice dos que nunca fizeram exame de próstata é bem 

maior (42%); apenas 6% o fizeram nos seis meses anteriores e 16% no último 

ano. Com relação ao teste de HIV, a grande maioria (86%) dos idosos não fez o 

exame (NERI, 2007). Dado  preocupante, pelo crescente número de casos entre 

os idosos.   
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           Quanto à aquisição dos medicamentos, a maioria dos idosos (71%), 

quando precisava de remédios, pagava para obtê-los; metade deles (51%) os 

procurava gratuitamente nos postos de saúde. Cerca de um terço dos idosos 

afirmou nunca encontrar remédios gratuitos, (25%) diziam encontrar sempre, 

(20%) de vez em quando e 14% raramente encontravam (NERI, 2007). 

 Quanto à vacinação, a maior parte dos idosos (71%) costumava tomar 

vacinas nos postos de saúde, sendo o índice mais expressivo entre as mulheres 

(79%) e entre os de idade mais avançada (78%). Entre os homens de 80 anos 

ou mais e 80% entre as mulheres da mesma idade (NERI, 2007). 

 

1.4. Automedicação do idoso  

 

    

             No Brasil, pelo menos 35% dos medicamentos adquiridos são ingeridos 

por meio de automedicação (AQUINO, 2008). Entende-se como automedicação 

o uso de medicamentos sem nenhuma intervenção por parte de um médico ou 

outro profissional habilitado. Tomam-se por iniciativa própria medicamentos não 

prescritos, sem indicação ou supervisão médica. Define-se como procedimento 

caracterizado pela iniciativa de um doente, ou de seu responsável, em obter ou 

produzir e utilizar um produto que acredita que lhe trará benefícios no tratamento 

de doenças ou alívio de sintomas (PAULO, ZANINI, 1988, apud SÁ, BARROS, 

SÁ, 2007).  

            Castro et al (2004) assinalava que o aumento da automedicação era 

incentivado pelo elevado número de produtos farmacêuticos lançados no 

mercado e pela mídia, além da simbolização da saúde que o medicamento 

representa e pelo incentivo ao autocuidado, além de outros fatores. 

              Segundo  Loyola  e  Uchoa  (2002), o  consumo   de   medicamentos  

sem prescrição ou automedicação é prática cada vez mais frequente na 

população, independentemente dos diferentes contextos socioeconômicos e 

culturais.     Ressalta que a automedicação possibilita mascarar ou retardar o 

diagnóstico de patologia mais séria, dificultando a atuação do médico, pois nem 
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sempre o paciente menciona essa prática durante a consulta médica. 

Consequentemente, contribuindo com um duplo ônus aos serviços de saúde: 

além dos gastos com a atenção farmacêutica, decorrentes  de  consultas  

médicas, novas  despesas   originam-se do atendimento a enfermidades 

relacionadas ao uso inadequado de fármacos (SECOLI, 2001). 

 

              Conforme pesquisa de Sá, Barros, Sá (2007), o número de idosos que 

pratica o ato de automedicar-se é muito alto. Os idosos são os principais 

consumidores e os maiores beneficiários da farmacoterapia moderna. Mais de 

80% tomam no mínimo um medicamento diariamente. Os medicamentos 

geralmente são comprados, por indicação de amigos, matérias de jornais, 

revista, internet ou indicação do balconista. 

             O culto à beleza impulsionou as vendas de medicamentos para 

emagrecer e vitaminas. A onda das psicoses faz a classe média consumir 

antidepressivos sem recomendação médica. Antitérmicos, anti-inflamatórios e 

analgésicos são os medicamentos mais utilizados sem qualquer tipo de 

orientação (BRASIL, 2009).  

               O amplo uso de medicamentos sem orientação médica, quase sempre 

acompanhado do desconhecimento dos malefícios que podem causar, é 

indicado como uma das causas de serem o principal agente tóxico responsável 

pelas intoxicações humanas registradas no país (LESSA et al, 2008). 

                A cultura da automedicação, somada à geniosidade do marketing, 

expõe inúmeras pessoas ao perigo. Pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 

novembro de 2008 relata que apenas 30% dos pacientes internados em 

Unidades de Terapia Intensiva conseguiram absorver os princípios ativos dos 

quais necessitavam.  As causas do problema seriam o uso incorreto de 

substâncias durante vários períodos da vida, em que o sistema imune é 

perturbado, facilitando intoxicações, hipersensibilidade e resistência de 

organismo nocivo (BRASIL, 2009). 

                 A maioria da população utiliza prescrições antigas para saber o nome 

do medicamento e como utilizá-lo, utilização alguma sobra de medicamento que 

possui em casa ou simplesmente vai à farmácia ou drogaria e compra sem 
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prescrição médica o remédio que deseja, o que é contra a lei (LOYOLA FILHO et 

al., 2005; BORTOLON et al., 2008). 
 

                   O uso incorreto do medicamento geraria reação adversa, alergias, 

interação medicamentosa, atraso do diagnóstico, chegando ao nível de 

intoxicação medicamentosa, com a possibilidade de levar o paciente a uma 

internação hospitalar ou mesmo à morte (ANDRADE, SILVA, FREITAS; SÁ, 

BARROS, SÁ, 2007)................................................................................ 

 

                 A maioria dos idosos, quando vai ao médico, acredita sair do 

consultório com receita médica (ANDRADE, SILVA, FREITAS, 2007). 

                 Em decorrência dos problemas decorrentes da automedicação e do 

uso indiscriminado de antibióticos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) baixou portaria publicada no Diário Oficial da União, no dia 26 de 

outubro de 2010, proibindo a venda de antibióticos, sem apresentação de receita 

médica. Desde o dia 28 de novembro de 2010 as farmácias são obrigadas a 

reter as receitas e o controlar o estoque, o que tornou os antibióticos 

medicamentos controlados. O uso indiscriminado desse produto levava à 

formação das chamadas cepas de bactérias super-resistentes (que não são 

inibidas ou mortas mesmo por antibióticos de última geração), chegando à 

internação hospitalar por longos períodos, e doenças de cura muito difícil, com 

altos índices de pessoas falecendo (ANVISA, 2010). 

               Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2006 mais de 

50% dos medicamentos são prescritos ou dispensados inadequadamente, e que 

50% das pessoas tomam medicamentos incorretamente, ocasionando alto índice 

de morbidade e mortalidade. Acrescenta que os tipos mais comuns de uso 

irracional de medicamentos se relacionam às pessoas que utilizam polifarmácia, 

uso inapropriado de antibiótico e medicamento injetável, automedicação e 

prescrição em desacordo com as diretrizes clínicas. 

                Estima-se que 23% da população brasileira consome 60% da produção 

nacional de medicamento, e que 64,5 milhões de pessoas em condições de 

pobreza não têm como custear suas necessidades básicas, tampouco acesso aos 
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medicamentos, excetuando-se os da rede pública, e que mais de 80% tomam, 

pelo menos, um medicamento diariamente (TEIXEIRA, LEFEVRE 2001). 

                 A cultura da automedicação leva a sociedade a criar uma relação 

direta entre medicamentos e doenças, tendo para cada mal um medicamento 

correspondente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). 

                  De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas 

(ABIFARMA), cerca de 20 mil pessoas morrem todo ano no Brasil vítimas da 

automedicação. Os maiores problemas estão ligados à intoxicação e às reações 

alérgicas.            

                 Os principais afetados são os idosos por apresentarem doenças 

crônicas e utilizarem elevado número de medicamentos. A incidência de 

interações medicamentosas (evento clínico em que os efeitos de um fármaco 

são alterados pela presença de outro fármaco) em pacientes de ambulatório é 

desconhecida, mas ocorreram entre 2% e 4% das prescrições atendidas em 

farmácias comunitárias (OSÓRIO & TEIXEIRA, 2004). 

 

1.5 Aspecto cognitivo 

 

              O termo  “Cognição” é  empregado para descrever toda a esfera de 

funcionamento mental, que implica a habilidade para sentir, pensar, perceber, 

lembrar, raciocinar, formar estruturas complexas de pensamento, e a capacidade 

para produzir respostas as solicitações e estímulos externos (VIEIRA, 1996).  

                     O envelhecimento, com ou sem demência, produz alterações 

cognitivas, especialmente de memória de fixação, que podem se relacionar a 

perdas nas funções executivas, como na capacidade de julgamento, do 

raciocínio abstrato e das habilidades visuo-espaciais, as quais afetam a 

capacidade funcional do indivíduo. (ABREU, FORLENZA&BARROS, 2005).            

              O processo de envelhecimento, associado à presença de doenças 

crônicas, causa danos à função cognitiva, afetando componentes como a 
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linguagem escrita e falada,  aprendizagem, habilidades motoras, capacidade de 

raciocínio e de memória (BIRNS, KALRA, 2008). 

              Em algumas pesquisas o risco de desenvolvimento de declínio 

cognitivo7 é associado a fatores intrínsecos e extrínsecos ao indivíduo. 

Destacam-se na literatura fatores relacionados à baixa escolaridade, idade 

avançada, hipertensão arterial,  história  de   acidente    vascular     encefálico 

(MAGALHÃES et  al., 2008), predominância em mulheres, associação  com  

incapacidade funcional (MACHADO et. al., 2007), comorbidades, pouco contato 

social, atividade intelectual pobre, tabagismo, viver sozinho, sedentarismo e 

saúde percebida negativamente (OLIVEIRA et al., 2007).  

 

           Atrelado a esse contexto, Rufino (2009), destaca que os idosos com 

maior escolaridade, maior suporte social, histórico de saúde positivo, maior 

engajamento social, estilo de vida positivo, melhor saúde, menos queixas 

subjetivas de memória, melhor saúde mental e menos sintomas depressivos 

apresentam menor declínio cognitivo. 
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7 Declinio cognitivo – decorre dos processos fisiológicos do envelhecimento relacionado à 

alteração de memória. 
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2.PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

2.1.  Tipo de estudo 

 

           A pesquisa é descritiva e exploratória reúne informações gerais a respeito 

do objeto, não no intuito de resolver o problema, e sim de esclarecer os motivos 

em torno do uso dos medicamentos. Descritiva, por apresentar informações, 

dados que se caracterizam por analisar o problema, objetivando conhecer quem 

são esses idosos, traços característicos, problemas, educação, valores 

sociais/culturais; e exploratório por reunir informações gerais a respeito do objeto 

(RODRIGUES, 2007). Ou seja, a existência de algum processo que interfira no 

uso adequado dos medicamentos pelos idosos que frequentam a Unidade 

Básica de Saúde em estudo. 

 

2.2. Campo de estudo 

 

 

              A pesquisa foi realizada com idosos acima de 60 anos, em atendimento 

em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBASF), localizada no município 

de Maracanaú, Ceará. O município se situa ao norte do Estado, na Região 

Nordeste do Brasil, fazendo parte da Região Metropolitana de Fortaleza, a 15 km 

da capital do Estado. O nome Maracanaú vem da língua tupi, significando “água 

de maracanã”, por meio da junção dos termos maraka'nã (maracanã) e y (água, 

rio). Sua área corresponde a 111km2, possuindo apenas 26 anos de existência, 

emancipado de Maranguape em 1983. A população é de 209.748 habitantes, 

com densidade de 1984,45 hab./km2. O número de idosos do município é de 

15.960 habitantes; destes, 9.013 são mulheres e 6.947 homens (IBGE, 2010). 
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                   Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é de 

0,736. 

Figura: 1 Mapa de Maracanaú/Planta da cidade de Maracanaú 

  

Fonte: Google Mapas  
 

                                                         
 
               No município há 23 Unidades Básicas de Saúde do Programa 

Estratégias Saúde da Família; são 56 equipes de saúde, distribuídas por seis 

Áreas de Vigilância da Saúde (AVISA). 

      A Unidade básica de Saúde na qual desenvolvemos a pesquisa está 

lotada na Avisa III. Nesta unidade há duas equipes (18, 43); cada equipe é 

responsável em média por 1.200 famílias cadastradas, em todas as faixas 

etárias. A Unidade de Saúde oferece assistência clínica generalista, 

enfermagem, odontologia e ambulatorial (coleta de exames, curativos, vacinas). 

Vários programas de saúde são acompanhados, dentre eles pré-natal, 

puericultura (acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança), 

planejamento familiar, hipertensão/diabetes, tuberculose/hanseníase, prevenção 

do câncer no colo  uterino e vacinação. 

               O atendimento à comunidade é diário, de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 17h. As consultas são agendadas no SAME (recepção). Existe atendimento 

de urgência e por demanda livre.  A Unidade atende em média 2.500 clientes por 
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mês - crianças, jovens, adultos e idosos. Entretanto, para este estudo foram 

selecionados  idosos em acompanhamento na unidade.  

                A estrutura organizacional dispõe de uma gerente operacional, 

coordenadora da unidade, médico, enfermeira, dentista e farmacêutico. Há, 

entre os colaboradores, recepcionistas, auxiliares e técnicos de enfermagem, 

auxiliares de limpeza e auxiliares administrativos. 

               Sua estrutura física disponibiliza de dois consultórios médicos, dois 

consultórios de enfermagem, um consultório odontológico para dois 

profissionais, uma farmácia, sala de vacinação, coleta de exames (sangue, 

escarros, prevenção), curativos, procedimentos ambulatoriais, esterilização e 

coordenação.  

                   O prontuário do cliente não é eletrônico, os dados são armazenados 

em pastas em arquivos, as informações contidas só são visualizadas e 

registradas pelos profissionais de saúde (médico, enfermeira e dentista). 

                    O atendimento é de acordo com a ordem de chegada e/ou por 

demanda livre. Inicialmente, há a triagem pelos auxiliares e técnicos de 

enfermagem no ambulatório, onde são mensurados e registrados os parâmetros 

vitais do cliente. Após a conduta, os clientes são encaminhados para a sala de 

espera de cada profissional, para o atendimento. Existe prioridade ao 

atendimento de urgência, e todos os clientes têm direito a acompanhante 

durante a consulta.  
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Figura 2. Imagem satélite da Unidade Básica de Saúde do município Maracanaú. 

 

Fonte: Google Mapas 

 

                 O município oferece aos idosos  atendimento em UBASF, domiciliar, 

ambulatorio, e hospitalar,  há também dois programas: Saúde do Idoso e Centro 

de Convivência do Idoso (CCI). 

 

2.2.1 Centro de Convivência do Idoso   

                                       

                 O Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Maracanaú foi inaugurado 

em 2007. No CCI, há trocas de experiências intergeracionais, auxiliando o idoso 

no resgate social, além de favorecer sua convivência grupal, familiar e social. 

Tem como objetivo valorizar e incentivar a memória histórica e cultural da 

comunidade, por meio das atividades artísticas e culturais, facilitando o acesso 

aos bens e serviços da comunidade. A equipe técnica é formada por assistentes 

sociais, educadores sociais, psicólogo, sociólogo e terapeuta ocupacional.  

.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................

...........................................................................................................------------------

----..... 
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Figura 3. Centro de Convivência do Idoso em Maracanaú 

 

 

Fonte: Google 

 

                 No município há oito Centros de Referência da Assistência Social 

(CRAS) unidades de atendimento socioassistenciais às famílias e indivíduos 

atendidos pelo Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). 

 

                 Os CRAS acompanham as famílias de baixa renda de Maracanaú por 

meio de atividades socioeducativas, reuniões, visitas domiciliares, entre outras 

atividades, com o objetivo de fortalecer os vínculos de solidariedade, 

contribuindo para a autonomia e a emancipação social das famílias.  

 

                 Atuam de forma preventiva, evitando que as famílias atendidas 

tenham os direitos violados, caindo em situações de risco. Foram instalados em 

seis pontos estratégicos do município; cada CRAS abrange bairros localizados 

na mesma área territorial, assegurando o acesso a todos os cidadãos que 

precisam de assistência social. 

                O público-alvo são famílias residentes em Maracanaú em condições 

socialmente vulneráveis, privadas de renda e acesso a serviços públicos, com 

vínculos afetivos fragilizados e/ou discriminadas em relação a gênero, etnia, 
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deficiência, idade, entre outros. Após serem atendidas, as famílias cadastradas 

são encaminhadas aos benefícios/atividades mais adequados. 

 

               As atividades desenvolvidas nos CRAS incluem cadastramento das 

famílias, levantamento e identificação das necessidades das famílias, 

atendimentos psicossociais individuais e em grupo, visitas domiciliares e 

institucionais, encaminhamento aos serviços oferecidos na rede social e ações 

socioeducativas com as famílias, como cursos, palestras e oficinas. 

 

2.2.2 Economia 

 

               Maracanaú é o mais importante Distrito Industrial do Estado, 

concentrando 1/3 da produção cearense no setor. Tem a segunda maior 

arrecadação de ICMS do Ceará, atrás apenas de Fortaleza. Reúne cerca de 100 

empresas de diversas áreas de atuação: preparação de britamento e outros 

trabalhos em pedras (não associados à extração); produtos de laticínio (exceto 

leite); artefatos têxteis; artigos para cama e mesa e colchoaria; biscoitos e 

bolachas; calçados de couro, plástico, tecidos, fibras, madeira ou borracha; 

fungicidas; herbicidas; defensivos agrícolas; massas alimentícias; material 

elétrico para veículos (exceto baterias), medicamentos, metalurgia e mecânica, 

papel e papelão, material elétrico, químico e serviços de construção, gerando 

mais de 15 mil empregos diretos( BRASIL, 2010).  

               No Distrito Industrial está localizada uma das maiores estações de 

tratamento de efluentes da América do Sul, com 70 ha de área. 

              A agricultura é fonte de renda do município, com plantações de algodão 

herbáceo sequeiro; plantas aromáticas e medicinais, com unidades de 

processamento e beneficiamento agroalimentar desenvolvidas pela comunidade, 

além de feiras e mercados públicos. Pelo projeto de agricultura urbana, a 

Prefeitura de Maracanaú possibilita o acesso de famílias em situação de 

vulnerabilidade social a alimentos saudáveis e diversificados. Essas ações 

promovem a produção familiar de alimentos em caráter comunitário, utilizando 
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tecnologias de bases agroecológicas em espaços urbanos e periurbanos. O 

público-alvo desse programa são famílias produtoras de hortas, e 

aproximadamente 400 famílias atendidas semanalmente pela Unidade Móvel de 

Comercialização, que semanalmente visita as comunidades comercializando os 

alimentos a baixo custo (BRASIL, 2010c). 

               O Programa Compra Direta Local da Agricultura Urbana prevê a 

compra de alimentos da agricultura familiar. Há doação para as entidades 

socioassistenciais que atendem às pessoas que residam em Maracanaú, que se 

encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional (BRASIL,2010). 

 

               Pelo Programa, a Prefeitura de Maracanaú garante a compra dos 

produtos disponibilizados por agricultores do município e seu repasse para 

entidades sociais e equipamentos administrados pela Secretaria de Assistência 

Social e Cidadania. Acerola, banana, carne, cenoura, feijão, goiaba e tomate são 

alguns desses produtos (BRASIL,2010). 

 

 

 

2.3. Amostra  entrevistada 

 

Foram entrevistados 36 idosos acima de 60 anos em atendimento 

ambulatorial, em janeiro de 2012, dentro dos critérios de inclusão: ter 60 anos ou 

mais de idade; sexo feminino e masculino; uso contínuo de medicamentos; 

responsável pela administração de seus medicamentos; capaz de 

compreender/responder à entrevista; e aceitar participar espontaneamente da 

pesquisa. 

Antes de coletar os dados, houve um pré-teste, em 6 idosos atendidos no 

ambulatório em estudo. O instrumento de coleta de dados foi aplicado com o 

objetivo de avaliar se o que tínhamos formulado apresentava clareza, 

imparcialidade e se era eficaz na geração de informações as quais desejávamos 

obter (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Verificamos a clareza das perguntas, 

entendimento e compreensão dos entrevistados, coerência das perguntas, 
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duração da entrevista, sequência das perguntas, existência de interferência na 

sequência nas respostas dadas e espaço deixado para as respostas subjetivas, 

além de observar se era preciso aplicar outro instrumento. 

   

               Após o pré-teste, identificamos que era indispensável alterar a 

estrutura de algumas perguntas para facilitar a melhor compreensão dos idosos. 

Modificamos termos utilizados, a sequência de questionamentos e houve 

inclusão de perguntas referentes aos medicamentos. Nesse processo, observou-

se o tempo gasto em cada entrevista e a necessidade de incluir testes de 

avaliação cognitiva por observar déficit de memória durante a entrevista. 

  

Os 36 idosos foram contatados após atendimento ambulatorial, a partir de 

convite informal, no período citado, os quais atenderam aos critérios de inclusão 

de nossa pesquisa e concordaram participar da mesma. 

 

 

2.4. Procedimentos para coleta de dados 

 

 

              Após autorização e apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) (ANEXO 1), 

agendamos visita à Secretária de Saúde do município em estudo. Ali 

formalizamos e esclarecemos os profissionais responsáveis sobre os objetivos e 

a proposta da pesquisa. Na ocasião, definimos com o coordenador de Saúde e o 

coordenador da UBS a data do início da pesquisa, horário e espaço para as 

entrevistas. 

 

             A coleta de dados aconteceu em janeiro de 2012, utilizando dois 

instrumentos:  entrevista   semiestruturada  e   um  Miniexame   do   Estado  

Mental(MEEM)-(ANEXO 2), aplicada pela pesquisadora, mestranda em 

Gerontologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 

             A entrevista semiestruturada foi utilizada por possibilitar ao entrevistador 

ir além das respostas fechadas, buscando esclarecimento quanto à elaboração 
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das respostas. Foi possível registrar informações qualitativas sobre o tópico em 

questão. Esse instrumento nos permitiu mais espaço para estabelecer diálogo 

com o entrevistado. Consequentemente, possibilitou que as pessoas 

respondessem usando os próprios termos (MAY, 2007). 

 

                  Na entrevista semiestruturada, os entrevistados responderam 

livremente sobre o tema proposto; na primeira parte, as perguntas foram 

objetivas, previamente formuladas (Apêndice 2), enfatizando a caracterização 

dos sujeitos com os tópicos dados pessoais: idade, estado civil, moradia, grau 

de instrução, ocupação, renda familiar; hábitos: fumo, nutrição; relação familiar: 

posição na família, dependência, participação da família; relação com a unidade: 

frequência, consulta, visita do agente comunitário de saúde. Na segunda parte, 

com perguntas subjetivas, abordou-se livremente a terapia medicamentosa em 

uso: nome, dosagem, quantidade, armazenamento, tempo de uso, dúvidas, 

orientação, dificuldades, sugestões. 

  

              Em um segundo momento, após a entrevista, foi aplicado um 

Miniexame do Estado Mental (MEEM) – (ANEXO 2), com o propósito de 

investigar se há declínio cognitivo entre os sujeitos. Utilizamos o MEEM 

traduzido e adaptado por Bertolucci et al. (1994), considerado o teste mais breve 

para o rastreamento inicial do estado mental do idoso. O teste envolve duas 

categorias de respostas: verbais e não verbais. Os subtestes verbais medem, 

em particular, orientação espaço-temporal, memória imediata, evocação e 

memória de procedimento, atenção e linguagem. Os subtestes não verbais 

medem a coordenação perceptivo-motora e a compreensão de instruções. Os 

valores mais altos do escore indicam maior desempenho cognitivo. 

 

            Como o estudo evidenciou baixo nível de escolaridade entre os 

entrevistados , optamos por empregar a nota de corte de acordo com os níveis 

de escolaridade descritos por Brucki et al. (2003), que em seu estudo ao 

avaliaram  433  pessoas  ( 289 no hospital Santa Marcelina e 144 na cidade de 

Catanduva-SP) observaram grande influência da escolaridade sobre o 

desempenho no teste. Ou seja, 20 pontos para analfabetos; 25 pontos para 

idosos com 1 a 4 anos de estudo; 26,5 pontos para idosos com 5 a 8 anos de 
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estudo; 28 pontos para aqueles com 9 a 11 anos de estudo; 29 pontos para 

aqueles com mais de 11 anos. 

 

             Usamos ainda como instrumento de informação um Diário de Campo, o 

qual deu subsídio para a análise dos dados coletados. Nele registramos todas as 

atividades em campo, observações no período da coleta, expressões dos 

entrevistados e nossas impressões. 

 

 

2.5. Entrevistas 

 

 

             As entrevistas ocorreram na própria unidade de saúde, de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h, período em que a pesquisadora ficou à disposição 

dos idosos. Às quartas e quintas-feiras, o fluxo de idosos na unidade é maior, 

por haver atendimento ao programa dos hipertensos e diabéticos. 

               

 

O convite à entrevista foi informal, na sala de espera - devidamente 

autorizada pela coordenação da UBS -, após consulta ambulatorial. Antes de 

solicitar a participação me identificava e explicava a proposta da pesquisa. Os 

que preenchiam os pré-requisitos eram convidados a participar. Na ocasião foi 

colocado à disposição, pelo coordenador da unidade, um consultório de 

enfermagem, no qual aconteceram as entrevistas, garantindo a privacidade dos 

entrevistados e evitando possíveis interrupções e ruídos externos. 

 

             Vale ressaltar que durante a entrevista e em certos casos 

apresentarmos alguns medicamentos para certificar respostas, principalmente 

ao quesito prazo de validade. Em um segundo momento, após a entrevista, 

aplicamos o MEEM, indispensável à nossa proposta. 

.................................................................................................................................
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2.6. Aspectos éticos da pesquisa 

 

 

                   Como se trata de pesquisa com seres humanos, e no local da 

pesquisa não haver Comitê de Ética, a pesquisa foi encaminhada e apreciada 

pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a qual foi 

aprovada com Protocolo de Pesquisa nº356/2011 (ANEXO 1). 

                 Conforme as resoluções 196/96  do Conselho Nacional de Saúde em 

Pesquisa envolvendo Seres Humanos, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE 1) cumpria todos os requisitos, em linguagem clara, 

com informações relevantes referentes à pesquisa, contemplando os objetivos.  

                  Vale ressaltar que antes da entrevista o termo foi apresentado a cada 

um dos participantes, sendo esclarecidos todos os propósitos da investigação, 

garantindo o anonimato do entrevistado sobre as informações relatadas, no 

intuito de favorecer uma melhor compreensão do participante. Entretanto, 

tivemos o cuidado de responder a todas as dúvidas que surgiram durante o 

preenchimento dos termos de consentimento e da entrevista. Os entrevistados 

podiam desistir da pesquisa caso o considerassem conveniente. 

 

 

2.7. Análise dos dados 

 

 

          O primeiro passo, para análise das informações, utilizamos o Statical 

Package of Social Sciences (SPSS for Windows – 11.0)  para a entrada 

(digitação) e tratamento estatístico dos dados obtidos, por ser um programa 

específico para tratamento de dados estatísticos.  

 

Foi aberto um banco de dados no programa Excel, no qual identificamos 

os sujeitos com a numeração dos questionários de 1 a 36, depois colocamos 

cada pergunta do questionário semiestruturado 1 a 19. As perguntas fechadas 

foram digitadas diretamente nas respostas dadas pelos sujeitos; nas perguntas 

abertas categorizamos cada uma delas, evidenciando as palavras-chaves. 
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            Após categorizadas, as respostas foram codificadas em algarismo 

numérico (values) e o banco excel foi salvo/transformado em SPSS com um total 

de 140 perguntas (Label) . 

 

           A categoria principal eleita para o cruzamento dos resultados obtidos 

(crosstabs) foi o sexo, por vezes usamos a idade ou a faixa etária, para dar 

enfoque direcionado ao envelhecimento do sujeito, além do gênero 

. 

            Para eleger as categorias secundárias, para análise quantitativa do 

estudo, inicialmente cruzamos todos os dados obtidos por sexo e elegemos, 

após análise dos resultados demonstrados em formato de quadros, aqueles que 

apresentavam nível de significância menor ou igual a 0,05, por meio do teste 

estatístico chi-square, ou seja, buscamos evidenciar se o grupo do sexo feminino 

e o do masculino se comportaram de forma semelhante. 

 

Os cruzamentos nos quais observamos desvios significativos foram 

selecionados. No entanto, no processo de seleção dos resultados consideramos 

a relevância de cruzamentos que evidenciaram os objetivos do estudo, portanto, 

aqueles cujos desvios não foram significativos, ou seja, chi-square maior que 

0,05. 

 

          Os resultados das variáveis quantitativas foram descritos a partir das 

medidas dos valores: mínimo, máximo, mediana, média e desvio padrão; e as 

qualitativas a partir da distribuição de frequências, envolvendo a frequência 

absoluta e relativa percentual, as quais serão apresentadas em gráficos ou em 

tabelas. 

 

               Para análise de conteúdo das falas, utilizamos Bardin (2009), que  

possibilitou melhor compreensão das informações qualitativas, por sintetizar as 

falas e ao mesmo tempo permitir o aprofundamento na interpretação, a partir de 

categorias em análise que nos possibilitarão reflexão crítica. 
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                Sua técnica envolve cinco etapas: na primeira há a decomposição do 

texto, sendo selecionadas as respostas das entrevistas e as falas mais 

importantes e expressivas em relação à temática abordada. Após a seleção, são 

identificadas as semelhanças nas diversas falas, as quais são chamadas de 

frase-chave. Cada grupo de frase-chave originará uma categoria que 

representará o sentido principal delas. Na segunda etapa são contempladas 

apenas as categorias selecionadas, com o intuito de favorecer a melhor 

compreensão do significado das falas dos entrevistados. Na terceira etapa há o 

reagrupamento das falas para reduzir ainda mais as categorias. Na quarta etapa 

as categorias temáticas são definidas. Na quinta e última etapa constroem-se 

núcleos de relação de significado identificados nas falas a partir da temática 

proposta. 
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3.MAPEAMENTO DE UM GRUPO DE IDOSOS QUE FREQUENTAM UBS EM 

MARACANAÚ 

 

 

Inicialmente, apresentamos as informações extraídas da entrevista 

estruturada com 36 idosos, durante o mês de janeiro de 2012, na cidade de 

Maracanaú, Ceará. Trata-se de análise descritiva da frequência dos dados 

sociodemográficos encontrados nos 36 casos, permitindo a visão geral do que 

os números mostram sobre o perfil da pessoa idosa atendida em uma das UBS 

do município. A segunda etapa decorre da análise descritiva do perfil da saúde 

dos idosos na UBS em estudo, segundo a opinião da população idosa estudada. 

A terceira etapa decorre da análise descritiva da relação do idoso com a sua 

UBS. E a quarta etapa decorre da análise descritiva das dificuldades no uso da 

terapia medicamentosa, produtos alopáticos e o uso de produtos fitoterápicos, 

segundo relato dos idosos. 

 

3.1. Características sociodemográficas 

 

Dos 36 idosos entrevistados atendidos na UBS em janeiro de 2012, 10 

(27,8%) eram homens e 26 (72,2%) mulheres. O Gráfico 5 mostra a distribuição 

por faixa etária. Na faixa etária de 60 a 64 anos, 2 (5,6%) homens e 5 (14%) 

mulheres; de 65 a 69 anos, um (2,8%) homem e 11 (22,8%) mulheres; de 70 a 

74 anos, 4 (11,2%) homens e 6 (16,8%) mulheres; de 75 a 79 anos, 1 (2,8%) 

homem e 2 (5,6%) mulheres; e de 80 a 83 anos, 2 (5,6%) homens e 2 (5,6%) 

mulheres. O sujeito do sexo feminino com a idade mínima 60 anos e o masculino 

com a máxima 83. A média de idade entre os sexos foi de 70 anos (+5,8) e a 

mediana 69 anos. 

.......................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 



 

Gráfico 5 - Distribuição de id

Maracanaú, janeiro 2012 (n=36).

Fonte: elaborado pela autora 

                

Sobre a procedência do

evidenciou-se que nenhum deles nasceu na cidade

(92,4%), é do interior, sendo 

com maior número de idosos do interior, 22, foi de 65 a 74 anos (61,6%), com a 

seguinte distribuição: 33,6% de 65 a 69 anos 

Gráfico 6 - Distribuição de idosos

Maracanaú, janeiro 2012 (n=36).

Fonte: elaborado pela autora 
.....................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............................................................
.............................................................................................................................
 

de idosos por faixa etária e sexo, atendidos em

Maracanaú, janeiro 2012 (n=36). 

Sobre a procedência dos idosos entrevistados e morador de Maracanaú, 

se que nenhum deles nasceu na cidade. A grande maioria, 33 

, é do interior, sendo 24 mulheres e 9 homens (Gráfico 6). A faixa etária 

com maior número de idosos do interior, 22, foi de 65 a 74 anos (61,6%), com a 

seguinte distribuição: 33,6% de 65 a 69 anos e 28% de 70 a 74 anos (Gráfico 7

de idosos por procedência e sexo, atendidos em

2012 (n=36). 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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em UBS de 

 

e morador de Maracanaú, 

maioria, 33 

). A faixa etária 

com maior número de idosos do interior, 22, foi de 65 a 74 anos (61,6%), com a 

e 28% de 70 a 74 anos (Gráfico 7).  

em UBS de 

 

......................................
..............................

............................................................................................
....................... 



 

Gráfico 7- Distribuição de idosos 
Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=36).

Fonte; elaborado pela autora 

 

              Com relação à moradia
possui casa própria; 22 (61,6%) mulhe
aluguel, sendo 2 (5,6%) mulheres e 1 (2,8%) homem; 3 (8,4%) moram em 
domicílio emprestado, 2 (5,

Gráfico 8 - Distribuição de idosos
Maracanaú-CE,  janeiro 2012 (n=36).

Fonte: elaborado pela autora 

 

            

                  Quanto ao número de pessoas com quem moram, os dados 
evidenciam média de 3,36 e mediana de 3 pessoas por domicilio 
maioria, dos homens (7) mor
moram com filha/filho. O e
sexos moram sozinhos, sendo

de idosos por faixa etária e procedência, atendidos 
CE, janeiro 2012 (n=36). 

moradia, o estudo destacou que a maioria dos idosos 
possui casa própria; 22 (61,6%) mulheres e 8 (22,4%) homens; 3 (8,4%) pagam 
aluguel, sendo 2 (5,6%) mulheres e 1 (2,8%) homem; 3 (8,4%) moram em 
domicílio emprestado, 2 (5,6%) mulheres e 1 (2,8%) homem (Gráfico 8

de idosos por tipo de moradia e sexo, atendidos em
CE,  janeiro 2012 (n=36). 

Quanto ao número de pessoas com quem moram, os dados 
evidenciam média de 3,36 e mediana de 3 pessoas por domicilio 

ia, dos homens (7) mora com a cônjuge; por outro lado, 15 mulheres 
estudo mostra que 16,8% dos idosos de 

s, sendo 5 (14%) mulheres e 1 (2,8%) homem (Tabela 1). 
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e procedência, atendidos em UBS de 

 

o estudo destacou que a maioria dos idosos 
res e 8 (22,4%) homens; 3 (8,4%) pagam 

aluguel, sendo 2 (5,6%) mulheres e 1 (2,8%) homem; 3 (8,4%) moram em 
ráfico 8). 

em UBS de 

 

Quanto ao número de pessoas com quem moram, os dados 
evidenciam média de 3,36 e mediana de 3 pessoas por domicilio (+1,86). A 

por outro lado, 15 mulheres 
 ambos os 

5 (14%) mulheres e 1 (2,8%) homem (Tabela 1).  



 

Tabela 1 - Idosos em atendimento
da presença de moradores no domicílio por sexo, 2012 (n=36).

 
Sexo 

 
Mora só 
Mora com 
cônjuge 
filha/filho 
neta/neto 
nora (genro) 
bisneta/bisneto 
sobrinha/sobrinho 
mãe 
Sogra 
Fonte: elaborado pela autora  
Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos 
responderam a mais de uma alternativa, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita.

 

           A grande maioria (61,1%) dos idosos de
sendo 16 (44,8%) mulheres e 6 (16,8%) homens; os evangélicos aparecem  em 
seguida, com 25,2%: 7 (19,6%) s

Gráfico 9 - Distribuição de idosos
Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=36).

       Fonte: elaborado pela autora
 
             A faixa etária com maior
dos 65 a 69 anos. O estudo evidenciou ausência de evangélicos nas faixas 
etárias dos 75 a 83 anos (Gráfico 10

Idosos em atendimento em UBS Maracanaú-CE: distribuição da frequência 
da presença de moradores no domicílio por sexo, 2012 (n=36). 

 
Masculino 

N(%) 

 
Feminino 

N(%) 

 
1 (2,8%) 

 
5 (14%) 6 (16,8%)

  
7 (19,6%) 9 (25,2%) 16 (44,8%)
4 (11,2%) 15 (42%) 19 
5 (14%) 14 (39,2%) 19 (53,2%)

- 7 (19,6%) 7 (19,6%)
1 (2,8%) - 

- 1 (2,8%) 
- 1 (2,8%) 

1 (2,8%) - 

a tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam e outros 

va, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita.

(61,1%) dos idosos de ambos os sexos 
mulheres e 6 (16,8%) homens; os evangélicos aparecem  em 

(19,6%) são mulheres e 2 (5,6%) homens (Gráfico 9

de idosos por tipo de religião e sexo, atendidos em UBS        de 
CE, janeiro 2012 (n=36). 

Fonte: elaborado pela autora 

A faixa etária com maior número de idosos católicos e evangélicos foi 
dos 65 a 69 anos. O estudo evidenciou ausência de evangélicos nas faixas 

(Gráfico 10). 
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ão da frequência 

 
Total 
N(%) 

 
 

6 (16,8%) 
 

16 (44,8%) 
19 (53,2%) 
19 (53,2%) 
7 (19,6%) 
1 (2,8%) 
1 (2,8%) 
1 (2,8%) 
1 (2,8%) 

a tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
não responderam e outros 

va, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita. 

ambos os sexos é católica, 
mulheres e 6 (16,8%) homens; os evangélicos aparecem  em 

ráfico 9).  

UBS        de 

 

número de idosos católicos e evangélicos foi 
dos 65 a 69 anos. O estudo evidenciou ausência de evangélicos nas faixas 



 

..................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................

Gráfico 10- Distribuição de idosos 
de Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=36).

       Fonte: elaborado pela autora
 
 
            Quanto ao estado civil
e 14 (39,2%) mulheres são
de mulheres casadas 9 (25,2%)
foi 5, sendo 3 (8,4%) homens e 2 (5,6%) mulheres (G

Gráfico 11: Distribuição de idosos

de Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=36).

     Fonte: elaborado pela autora

 

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

de idosos por tipo de religião e faixa etária, atendidos
CE, janeiro 2012 (n=36). 

Fonte: elaborado pela autora 

Quanto ao estado civil, a grande maioria 7 (19,6%) dos homens é casada 
são viúvas, dado significativo se comparado ao número 

de mulheres casadas 9 (25,2%). O número de divorciados em ambos os sexos 
%) homens e 2 (5,6%) mulheres (Gráfico 11).  

de idosos por estado civil e sexo, atendidos

CE, janeiro 2012 (n=36). 

Fonte: elaborado pela autora 
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..............................
................................................................................................................................

............................ 

e faixa etária, atendidos em   UBS 

 

,6%) dos homens é casada 
ao número 

rciados em ambos os sexos 

atendidos em UBS                 

  



 

Dos 10 sujeitos do sexo masculino (100% dos casos), apenas um afirmou 

não ser chefe de família; por outro

metade 13 (36,4%) relatou ser chefe de família.

Gráfico 12- Distribuição de idosos
Maracanaú-CE, em janeiro 2012 (n=36).

  Chi-Square (p=0,03): variáveis dependentes, associação entre as variáveis é significativa
homens se comportam de forma semelhante (proporcionalmente) quanto à chefia de família
Fonte: elaborado pela autora 

 

            Com relação à renda familiar, os dado

dos idosos 26 (72,8%) é aposentada. D

mulheres, os quais recebem em média 

R$383,25 líquidos, ou seja, com descontos, no ano de 2012). Os que não são 

aposentados (27,2%) recebem benefícios de pensão do cônjug

ajuda da família. O tempo de aposentadoria variou de 2 a 26 anos, com média 

de 9,12 anos (+ 6,61). O valor da renda mensal recebida

variou de R$200 a R$718,

entrevistados, 13 (36,4%) fizeram empréstimo consignado

parte da sua renda mensal (Tabela 2).

...........................................................................................................

.............................................................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................

Dos 10 sujeitos do sexo masculino (100% dos casos), apenas um afirmou 

não ser chefe de família; por outro lado, dos 26 (72,8%) do sexo feminino 

relatou ser chefe de família. (Gráfico 12)  

de idosos chefes de família por sexo, atendidos em
CE, em janeiro 2012 (n=36). 

eis dependentes, associação entre as variáveis é significativa, ou seja, mulheres 
homens se comportam de forma semelhante (proporcionalmente) quanto à chefia de família. 

Com relação à renda familiar, os dados mostram que a grande maioria 

s idosos 26 (72,8%) é aposentada. Desses, 8 (22,4%) homens e 18

os quais recebem em média um salário mínimo (o que corresponde a 

u seja, com descontos, no ano de 2012). Os que não são 

cebem benefícios de pensão do cônjuge, doações ou 

ajuda da família. O tempo de aposentadoria variou de 2 a 26 anos, com média 

6,61). O valor da renda mensal recebida, segundo os idosos

, média de R$ 383,25 e mediana R$371,50. 

13 (36,4%) fizeram empréstimo consignado, comprometendo 

parte da sua renda mensal (Tabela 2). 

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................. 
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Dos 10 sujeitos do sexo masculino (100% dos casos), apenas um afirmou 

(72,8%) do sexo feminino 

em  UBS de   

 
, ou seja, mulheres      e 

s mostram que a grande maioria 

homens e 18 (50,4%) 

corresponde a 

u seja, com descontos, no ano de 2012). Os que não são 

doações ou 

ajuda da família. O tempo de aposentadoria variou de 2 a 26 anos, com média 

segundo os idosos, 

R$ 383,25 e mediana R$371,50. Entre os 

comprometendo 

.....................

................................................................................................................................

.....................

................................................................................................................................
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Tabela 2 - Idosos que foram atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição dos 
idosos segundo as variáveis relacionadas à frequência da presença de aposentadoria e 
renda por sexo, janeiro de 2012 (n=36). 
 

Sexo 

 

Masculino 

N(%) 

 

Feminino 

N(%) 

 

Total 

N(%) 

 

 

É aposentado 

 

8 (22,4%) 

 

18 (50,4%) 

 

26 (72,8%) 

Renda bruta/mês    

R$ 273 - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

R$ 545 8 (22,4%) 19 (53,2%) 27 (75,6%) 

R$ 818 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 

R$ 1090 - 3(8,4%) 3(8,4%) 

Fez empréstimo consignado 4 (11,2%) 9 (25,2%) 13 (36,4%) 

Renda líquida/mês    

R$ 200 - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

R$ 250 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 

R$ 320 - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

R$ 360 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 

R$ 383 - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

R$ 415 - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

R$ 420 - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

R$ 718 - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

Fonte: elaborado pela autora 
Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam à pergunta 
feita. 
 

  A escolaridade dos idosos foi igualmente identificada. No Gráfico 13, 

destaca-se que a maioria das mulheres 20 (56%) tem ensino fundamental 

incompleto e apresenta proporcionalmente melhor escolaridade do que os 

homens. A quantidade de idosos que refere não saber ler e escrever é 

significativa em ambos os sexos (50%). O ensino fundamental completo foi 

concluído por apenas uma idosa. 

.......................................................................................................................
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................................................................................................................................. 



 

Gráfico 13 - Distribuição de idosos
escolaridade e sexo, janeiro 2012 (n=36).

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

 

3.2. Perfil de saúde 

 

Todos os sujeitos entrevistados 

problemas de saúde, sendo em média acometidos por 1,6 (DP=2,00) problemas 

crônicos. O Gráfico 14 destaca que entre as mulheres há maior ocorrência de 

diferentes tipos de doenças

Gráfico 14 - Idosos atendidos
do número de doenças crônicas por sexo, janeiro 2012 (n=36).

 Fonte: elaborado pela autora 

...........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

de idosos atendidos em UBS de Maracanaú, por  escolaridade
escolaridade e sexo, janeiro 2012 (n=36). 

Todos os sujeitos entrevistados relataram ter pelo menos 

problemas de saúde, sendo em média acometidos por 1,6 (DP=2,00) problemas 

destaca que entre as mulheres há maior ocorrência de 

diferentes tipos de doenças crônicas (3 e 4 doenças crônicas diferentes).

Idosos atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição da   frequ
do número de doenças crônicas por sexo, janeiro 2012 (n=36). 

.........................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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escolaridade 

 

pelo menos de 1 a 4  

problemas de saúde, sendo em média acometidos por 1,6 (DP=2,00) problemas 

destaca que entre as mulheres há maior ocorrência de 

crônicas (3 e 4 doenças crônicas diferentes). 

distribuição da   frequência 
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            De acordo com os problemas de saúde referidos pelos idosos 

maracanauenses no estudo, observa-se na Tabela 3 que a grande maioria 

(95,2%) tem problemas de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Os dados 

evidenciaram que as mulheres (72%) apresentam mais problemas crônicos de 

saúde do que os homens (28%). A cardiopatia é mais relevante nas mulheres 

(22,4%) se comparada aos homens (5,6%). Os dados mostram que a Diabetes 

Mellitus (DM), apesar do baixo número de casos 8 (22,4%), é mais expressiva 

nas mulheres 5 (14%)  do que nos homens 3 (8,4%). Vale ressaltar que além 

desses problemas de saúde, foi possível observar e identificar: depressão, 

ansiedade, insônia, gastrite, acuidade visual e déficit de memória. 

 

          No que se refere à hospitalização no último ano, em 2011, os dados da 

Tabela 3 ainda evidenciam que as mulheres foram as mais hospitalizadas 

(44,8%); as causas mais frequentes foram a HAS (12,5%) e a cardiopatia 

(8,4%). Por outro lado, 6 (16,8%) mulheres tiveram como causa de internação 

problemas de HAS e 2 (5,6%) homens por Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Vale ressaltar que não há registro de internação por AVC entre as mulheres. 
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Tabela 3 - Idosos atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição de idosos segundo 
as variáveis relacionadas à frequência da presença de doença crônica, de 
hospitalização e diagnóstico da mesma, por sexo, janeiro 2012 (n=36). 

 
Sexo 

 
Masculino 

N(%) 

 
Feminino 

N(%) 

 
Total 
N(%) 

 
 
Presença de doença crônica 

 
10 (28%) 

 
26 (72%) 

 
36 (100%) 

HAS  9 (25,2%) 25 (70%) 34 (95,2%) 
Cardiopatia   2 (5,6%) 8 (22,4%) 10 (28%) 
DM   3 (8,4%) 5 (14%) 8 (22,4%) 
Dor crônica - 2 (5,6%) 2 (5,6%) 
OA (Osteoartrose) 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 
Labirintopatia 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 
Epilepsia - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Dislipidemia 
 

1 (2,8%) - 1 (2,8%) 

Hospitalizado no último ano 
 

9 (25,2%) 16 (44,8%) 25 (70%) 

Motivo da hospitalização    
HAS 3 (8,4%) 6 (16,8%) 9 (25,2%) 
Problema no coração 1 (2,8%) 3 (8,4%) 4 (11,2%) 
AVC 2 (5,6%) - 2 (5,6%) 
DM 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Infecção intestinal 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Asma - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Tuberculose 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 
Problema no pulmão - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Fratura 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 
Hepatite medicamentosa 1 (2,8%) - 1 (2,8%)  
Histerectomia - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Fonte: elaborado pela autora  

Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam e outros 
responderam mais de uma alternativa, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita. 

 
Realidade detectada em relação à saúde foram os hábitos alimentares: 

50% dos idosos em estudo fazem apenas três refeições diárias, com média de 

3,75. Os dados deste estudo evidenciam que os homens (8,4%) consomem mais 

carboidratos do que  as  mulheres (2,8%). Dos  5   que  se alimentam de 

maneira irregular e pobre em nutrientes, 4 (11,2%) são mulheres e apenas 11 ( 

30,8%) têm alimentação balanceada (Gráfico 15). 

.......................................................................................................................

.................................................................................................................... 



 

Gráfico 15: Idosos atendidos em UBS de Maracanaú
frequência do tipo e refeições ao dia
 

Fonte: Fonte:elaborado pela autora

 

No estudo foi possível identificar 

cigarro “pé duro”.1 Os dados do Gráfico 

atendidas fumam mais do que 

Gráfico 16 - Idosos atendidos 
hábito de fumar por sexo, janeiro 2012 (n=36).

     Fonte: elaborado pela autora 

 
                                                            
1Cigarro artesanal feito com ervas/fumo e enrolado em papel. 

Gráfico 15: Idosos atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição da   
frequência do tipo e refeições ao dia por sexo, janeiro 2012(n=36) 

elaborado pela autora 

foi possível identificar que 22,4% dos idosos fazem uso de 

Os dados do Gráfico 16 evidenciam que as mulheres (16,8%) 

fumam mais do que os homens (5,6%). 

Idosos atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição da frequ
hábito de fumar por sexo, janeiro 2012 (n=36). 

 

                     
igarro artesanal feito com ervas/fumo e enrolado em papel.  
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CE: distribuição da     

 

que 22,4% dos idosos fazem uso de 

evidenciam que as mulheres (16,8%) 

distribuição da frequência do 

  



 

3.3. Relação com a UBS 

 

 

O Gráfico 17 ilustra que o número de mulheres 9 (25,2%)

UBS há mais de 10 anos é superior aos homens 2 (5,6%)

mulheres entrevistadas começaram a frequentar mais recentemen

e os homens há 3). Por outro lado, 9 (25,2%) mulheres e apenas 2 (5,6%) 

homens estão na unidade h

frequência à UBS foi de 8,65 anos e a mediana de 5,5 anos (

 

 Gráfico 17 - Distribuição de idosos 
de Maracanaú-CE, janeiro de 

 Fonte: elaborado pela autora 

 

                Quanto ao agendamento das consultas, os dados evidenciam que

ocorre de 0 a 3 meses, com média 1,97/mês. A grande maioria dos idosos 26 

(72,2%) afirma consultar o médico de 2 em 2 meses; 5 (13,9%) todos os meses; 

4 (11,1%) de 3 em 3 meses e apenas 1 (

.............................................................................................................................

.......................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................

.............................................................................................................................

que o número de mulheres 9 (25,2%) que frequenta a 

0 anos é superior aos homens 2 (5,6%), sendo que as 

começaram a frequentar mais recentemente (há um ano 

or outro lado, 9 (25,2%) mulheres e apenas 2 (5,6%) 

homens estão na unidade há mais de 10 anos. A média estimada dessa 

frequência à UBS foi de 8,65 anos e a mediana de 5,5 anos (+8,15). 

Distribuição de idosos por sexo e tempo em anos que frequentam  
janeiro de 2012 (n=36). 

Quanto ao agendamento das consultas, os dados evidenciam que

ocorre de 0 a 3 meses, com média 1,97/mês. A grande maioria dos idosos 26 

(72,2%) afirma consultar o médico de 2 em 2 meses; 5 (13,9%) todos os meses; 

m 3 meses e apenas 1 (2,8%) quando precisa (Gráfico 18

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................

................................................................................................................................

.............................................................................................................................
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que frequenta a 

, sendo que as 

te (há um ano 

or outro lado, 9 (25,2%) mulheres e apenas 2 (5,6%) 

média estimada dessa 

e frequentam    UBS 

 

Quanto ao agendamento das consultas, os dados evidenciam que 

ocorre de 0 a 3 meses, com média 1,97/mês. A grande maioria dos idosos 26 

(72,2%) afirma consultar o médico de 2 em 2 meses; 5 (13,9%) todos os meses; 

2,8%) quando precisa (Gráfico 18). 

................................................................................................................................
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.........................................................
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Gráfico 18 - Distribuição de idosos 
de Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=

 Fonte: elaborado pela autora 
 Teste Pearson Chi-Square (p=0,037): variáveis dependentes, a associação entre 
mulheres e homens se comportam de forma semelhante (pr

 

              

                Sem exceção, os idosos e as idosas assinalam

que os acompanha na UBS, 

(+6,1). Homens e mulheres vão co

meses (Gráfico 19). No entanto, quando o tempo de agendamento 

ao sexo, observa-se que o sexo feminino (56%) frequenta mais a unidade do 

que o sexo masculino (16,8%). Quando 

evidenciam que dos 65 a 74 anos houve maior frequência de idosos na unidade

destes (25,2%), 64 a 69 anos e (22

................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................

.............................................................................................................................

..........................................................................................

.............................................................................................................................

Distribuição de idosos por sexo e frequência que vão ao médico
2012 (n=36). 

 

(p=0,037): variáveis dependentes, a associação entre as variáveis é significativa, ou seja, 
mulheres e homens se comportam de forma semelhante (proporcionalmente) quanto à frequência que vão ao médico.

Sem exceção, os idosos e as idosas assinalam ter um mesmo médico 

acompanha na UBS, e que as consultas duram em média 13,7 minutos 

mulheres vão com maior frequência no médico - 

). No entanto, quando o tempo de agendamento se

se que o sexo feminino (56%) frequenta mais a unidade do 

que o sexo masculino (16,8%). Quando se relaciona com a faixa etária, os dados 

que dos 65 a 74 anos houve maior frequência de idosos na unidade

64 a 69 anos e (22,4%) de 70 a 74 anos (Gráfico 20). 
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que as consultas duram em média 13,7 minutos 

 de 2 em 2 

se relaciona 

se que o sexo feminino (56%) frequenta mais a unidade do 

ia, os dados 
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Gráfico 19 - Distribuição de idosos 
UBS de Maracanaú-CE, janeiro 

  Fonte: elaborado pela autora 

 

Gráfico 20 - Distribuição de idosos 
consulta em UBS de Maracanaú

 Fonte: elaborado pela autora 

 

      Por outro lado

acompanhamento em outro local. Destes

(Aracoiaba) 92 e os demais 15

Municipal de Maracanaú 

                                                            
9 Esse idoso não tem residência fixa; alguns
meses em Aracoiaba. Município do interior do Estado do 
Baturité, a 83km de Fortaleza em 
na microrregião Baturité, a 83km de Fortaleza

Distribuição de idosos por sexo e tempo do agendamento à consulta
janeiro 2012 (n=36). 

Distribuição de idosos por faixa etária e tempo do agendamento à 
em UBS de Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=36). 

ado, 16 (44,8%) entrevistados afirmam fazer 

acompanhamento em outro local. Destes, um em UBS de outro município 

e os demais 15 (42%) em hospitais, sendo: 6 (16,8%) no

 (HMMC); 5 (14%) no Hospital do Coração em 

                     
Esse idoso não tem residência fixa; alguns  meses reside com a filha em Maracanaú e outros 

Município do interior do Estado do Ceará, localizado na microrregião 
em Aracoiaba. Município do interior do Estado do Ceará

na microrregião Baturité, a 83km de Fortaleza. 
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tempo do agendamento à consulta em   

 

tempo do agendamento à     

 

entrevistados afirmam fazer 

um em UBS de outro município 

no Hospital 

no Hospital do Coração em 

meses reside com a filha em Maracanaú e outros 
, localizado na microrregião 

Ceará, localizado 



 

Messejana, Fortaleza; 2 (5,6%)

(2,8%) no Hospital Santa Clara em Maracanaú; 1

diferentes - Hospital Campos El

Fortaleza. No entanto, quando 

das 11 (30,8%) mulheres que fazem acompanhamento, a maioria 

Maracanaú e em Fortaleza, sendo 

(11,2%) no Hospital do Coração de

homens, a maioria faz acompanhamento em Fortaleza, 2 

1 (2,8%) no Hospital do Coração.

que mais faz acompanhamento em dois loc

Gráfico 21 - Distribuição de idosos por sexo e locais onde 

médico em UBS de Maracanaú

 Fonte: elaborado pela autora 

 

    Dos 36 idosos que participaram do estudo, 32 (89,6%) recebem visita 

do ACS. A grande maioria, masculina 9

a visita se dá todos os meses, evidencian

(11,2%) da faixa etária entre 80 e 83 anos (Gráficos 22 e 23

.....................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..........................................................................................................................

(5,6%) na Santa Casa de Misericórdia em Fortaleza; 1

no Hospital Santa Clara em Maracanaú; 1 (2,8%) em dois locais 

Hospital Campos Elísios em Maracanaú e Hospital das Clínicas em 

Fortaleza. No entanto, quando se relaciona o sexo, os dados evidenciam que 

mulheres que fazem acompanhamento, a maioria 9(25,2%) é

em Fortaleza, sendo 5 (14%) no Hospital de Maracanaú e 

11,2%) no Hospital do Coração de Messejana, em Fortaleza. Dos 5

homens, a maioria faz acompanhamento em Fortaleza, 2 (5,6%) na Santa Casa e 

no Hospital do Coração. O Gráfico 21 mostra que o sexo feminino é 

que mais faz acompanhamento em dois locais. 

Distribuição de idosos por sexo e locais onde fazem  acompanhamento 

em UBS de Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=36). 

Dos 36 idosos que participaram do estudo, 32 (89,6%) recebem visita 

rande maioria, masculina 9 (25,2%) e feminina 20 (56%), 

a visita se dá todos os meses, evidenciando (ainda) a inclusão de todos 4 

entre 80 e 83 anos (Gráficos 22 e 23). 
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na Santa Casa de Misericórdia em Fortaleza; 1 

em dois locais 

em Maracanaú e Hospital das Clínicas em 

relaciona o sexo, os dados evidenciam que 

9(25,2%) é em 

(14%) no Hospital de Maracanaú e 4 

. Dos 5 (14%) 

na Santa Casa e 

que o sexo feminino é o 

acompanhamento  

 

Dos 36 idosos que participaram do estudo, 32 (89,6%) recebem visita 

 afirma que 

do (ainda) a inclusão de todos 4 
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Gráfico 22: Distribuição de idosos 

visitas do Agente Comunitário e Saúde (ACS)

 Fonte: elaborado pela autora 

 

Gráfico 23 - Distribuição de idosos 
etária e visitas do ACS, janeiro

Fonte: elaborado pela autora 

 

3.4. Características do uso das medicações 

          O presente estudo evidenciou que as mulheres entrevistadas tomam 

medicamentos  (de 1 a 30 anos); já os homens têm concentração ma

há 5 anos (Gráfico 24).).  

 

............................................................................

Distribuição de idosos que frequentam UBS de Maracanaú-CE, por sexo, e 

visitas do Agente Comunitário e Saúde (ACS), janeiro 2012 (n=36). 

Distribuição de idosos que frequentam UBS de Maracanaú-CE
janeiro 2012 (n=36). 

so das medicações  

O presente estudo evidenciou que as mulheres entrevistadas tomam 

(de 1 a 30 anos); já os homens têm concentração ma

............................................................................ 
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CE, por sexo, e 

 

CE, por faixa 

 

O presente estudo evidenciou que as mulheres entrevistadas tomam 

(de 1 a 30 anos); já os homens têm concentração maior de uso 



 

Gráfico 24 - Distribuição de idosos por sex

medicamentos em UBS de Maracanaú, janeiro 2012 (n=36).

Fonte: elaborado pela autora 

                 Os idosos em estudo utilizam de 1 a 8 diferentes tipos de fármacos, 

com média de 3,19 e (+ 1,47)

mais utiliza diferentes tipos de medicamentos (4 ou 11,2%) em relação  ao sexo 

masculino (2 ou 5,6%). Porém, a grande 

medicamentos ao dia. 

Gráfico 25- Distribuição de idosos por sexo e frequência de quantidade de diferentes 

tipos de medicamentos que usam em UBS de Maracanaú

 Fonte: elaborado pela autora 

 

 
              Com relação à quantidade/unidades dos medicamento

evidenciou que a grande maioria, 29 (81,5%), toma de 1 a 6 comprimidos por 

dia, com média de 4,86 comp./dia. As mulheres são as que mais tomam 

Distribuição de idosos por sexo e frequência de tempo em anos 

medicamentos em UBS de Maracanaú, janeiro 2012 (n=36). 

Os idosos em estudo utilizam de 1 a 8 diferentes tipos de fármacos, 

1,47). O Gráfico 25 mostra que o sexo feminino é o que 

mais utiliza diferentes tipos de medicamentos (4 ou 11,2%) em relação  ao sexo 

. Porém, a grande maioria, 32 (88,9%), faz uso de 1 a 4 

Distribuição de idosos por sexo e frequência de quantidade de diferentes 

tipos de medicamentos que usam em UBS de Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=36).

Com relação à quantidade/unidades dos medicamentos, o estudo 

evidenciou que a grande maioria, 29 (81,5%), toma de 1 a 6 comprimidos por 

dia, com média de 4,86 comp./dia. As mulheres são as que mais tomam 
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o e frequência de tempo em anos que usam 

 

Os idosos em estudo utilizam de 1 a 8 diferentes tipos de fármacos, 

mostra que o sexo feminino é o que 

mais utiliza diferentes tipos de medicamentos (4 ou 11,2%) em relação  ao sexo 

maioria, 32 (88,9%), faz uso de 1 a 4 

Distribuição de idosos por sexo e frequência de quantidade de diferentes 

, janeiro 2012 (n=36). 

 

s, o estudo 

evidenciou que a grande maioria, 29 (81,5%), toma de 1 a 6 comprimidos por 

dia, com média de 4,86 comp./dia. As mulheres são as que mais tomam 



 

comp./dia. A quantidade variou de 1 a 14 compr./dia, sendo que a maioria, 56%, 

toma de 3 a 8 comp./dia, enquanto os homens 2 a 4 comp/dia 

Gráfico 26 - Distribuição de idosos por sexo e frequência de unidades comp./dia que 
usam em UBS de Maracanaú

 Fonte: elaborado pela autora 

 

               Vale ressaltar que os do

feminino, com aplicação média de 1.5/dia e 

               Quanto aos medicamentos prescritos na UBS, todos os entrevistados 

afirmam que a unidade de saúde tem à dispos

27). Contudo, os dados mostram no Gráfico

por outras fontes; destes, 7 (19,6%) compram em farmácia comum (um desses 

sete retira em hospital público, além de comprar) e 6 (16,8%)

popular. No entanto, 4 (11,2%)  recebem em

fazem acompanhamento. Desses 13 (36%) idosos, 10 (28%) são do sexo 

feminino e 3 (8,4%) do sexo masculino, e que as mulheres compram mais 

medicamentos em farmácia.
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comp./dia. A quantidade variou de 1 a 14 compr./dia, sendo que a maioria, 56%, 

a, enquanto os homens 2 a 4 comp/dia (Gráfico 

Distribuição de idosos por sexo e frequência de unidades comp./dia que 
usam em UBS de Maracanaú-CE, janeiro 2012 (n=36). 

Vale ressaltar que os dois casos de insulinoterapia são do sexo 

feminino, com aplicação média de 1.5/dia e (+ 2,82). 

Quanto aos medicamentos prescritos na UBS, todos os entrevistados 

afirmam que a unidade de saúde tem à disposição os medicamentos (Gráfico 

udo, os dados mostram no Gráfico 28 que 36,4% (13) ainda adquirem 

por outras fontes; destes, 7 (19,6%) compram em farmácia comum (um desses 

sete retira em hospital público, além de comprar) e 6 (16,8%) em farmácia 

popular. No entanto, 4 (11,2%)  recebem em hospital público (pelo SUS), onde 

fazem acompanhamento. Desses 13 (36%) idosos, 10 (28%) são do sexo 

do sexo masculino, e que as mulheres compram mais 

medicamentos em farmácia. 
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comp./dia. A quantidade variou de 1 a 14 compr./dia, sendo que a maioria, 56%, 

(Gráfico 26) 
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Gráfico 27 - Distribuição de idosos por sexo e frequê
medicamentos em UBS de Maracanaú, janeiro 2012 (n=36).

 Fonte: elaborado pela autora 

 

Gráfico 28 - Distribuição de idosos 
adquirem medicamentos em Maracanaú

 Fonte: elaborado pela autora 

 

Distribuição de idosos por sexo e frequência dos que adquirem 
medicamentos em UBS de Maracanaú, janeiro 2012 (n=36). 

Distribuição de idosos por sexo e frequência de outros locais onde 
adquirem medicamentos em Maracanaú, janeiro 2012 (n=13). 
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            O que se refere à orientação dos medicamentos está ilustrado na Tabela 

4, na qual se observa que a grande maioria, 31 (86,8%), afirma ter recebido dos 

profissionais de saúde, sendo que 19 (52,8%) relatam receber orientação do 

médico e 13 (36,4%) de médico e enfermeira. Quanto ao método utilizado, a 

maioria 20 (56%) afirma receber orientação verbal e escrita e 10 (28%) somente 

verbal. Os dados evidenciam que as mulheres, 24 (67,2%), recebem mais 

orientação do que os homens, 8 (22,4%). Por outro lado, quando os idosos têm 

dúvida, relatam que a família é a que mais os orienta, seguido do vizinho, do 

ACS e do SAME (recepção do posto). Apenas 4 (11,2%) afirmam tirar dúvidas 

com o médico/enfermeira. 

            Os idosos foram indagados como gostariam de ser orientados. O estudo 

indica que as mulheres expressam mais interesse e iniciativa em receber 

orientação do que os homens: 11 (30,6%) destes, 6 (16,8%) do sexo feminino e 

5 (14%) do sexo masculino, dizem que escutam a explicação, 8 (22,2%) do sexo 

feminino leem a explicação, 3 (8,3%) do sexo feminino pedem ajuda a alguém, 

12 (33,6,%) não responderam e não souberam se expressar, sendo que 7 

(19,6%) são do sexo feminino e 5 (14%) do sexo masculino.   

Tabela 4 - Idosos atendidos em UBS de Maracanaú: distribuição da frequência da 
presença de orientações no uso da medicação por sexo, janeiro 2012 (n=36). 
Sexo Masculino 

N(%) 

Feminino 
N(%) 

Total 
N(%) 

 
De quem recebe orientação na 
UBS? 

   

Médico 5 (14%) 14 (39,2%) 19 (53,2%) 
Médico e Enfermeira 3 (8,4%) 10 (28%) 13 (36,4%) 

Tipo de orientação que recebe 
na UBS? 

   

Verbal e escrita 4 (11,2%) 16 (44,8%) 20 (56%) 
Apenas verbal 4 (11,2%) 6 (16,8%) 10 (28%) 
Apenas escrita - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Só se eu perguntar 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 

Quem orienta sobre dúvidas?    
Profissionais    
Médico 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
ACS - 4 (11,2%) 4 (11,2%) 
Locais    
SAME - 3 (8,4%) 3 (8,4%) 
Posto 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Farmácia - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
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Familiares 
Cônjuge 3 (8,4%) 1 (2,8%) 4 (11,2%) 
Filho(a) 4 (11,2%) 12 (33,6%) 16 (44,8%) 
Neto(a) 2 (5,6%) 5 (14%) 7 (19,6%) 
Sobrinho(a) 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Nora 1 (2,8%) 2 (5,6%) 3 (8,4%) 
Vizinho(a) 1 (2,8%) 5 (14%) 6 (16,8%) 

Como gostaria de ser orientado(a)? 
 

   

Ouvindo explicação 5 (14%) 6 (16,8%) 11 (20,8%) 
Lendo a explicação - 8 (22,4%) 8 (22,4%) 
Alguém para ajudar - 3 (8,4%) 3 (8,4%) 
Não sei 1 (2,8%) 3 (8,4%) 4 (11,2%) 
Não respondeu 4 (11,2%) 2 (5,6%) 6 (16,8%) 
 
Fonte: elaborado pela autora 
Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam e outros 
responderam a mais de uma alternativa, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita. 
 
 

           Considerando a importância da compreensão da receita médica, a Tabela 

5 mostra que 47,6% dos entrevistados não a entendem; 39,2% entendem às 

vezes e apenas 14% afirmam entender. Destes, 4 (11,2%) são do sexo feminino 

e apenas 1 (2,8%) do sexo masculino. No entanto, dos 17 (47,6%) que afirmam 

não compreender a letra do médico, 14 (39,2%) são do sexo feminino e 3 (8,4%) 

do sexo masculino. Dos que não sabem ler, 5 (14%) são do sexo feminino e 5 

(14%) do sexo masculino. Dos 3 (8,4%) que pedem ajuda à família, 2 (5,6%) são 

do sexo feminino e 1 (2,8%) do sexo masculino. Apenas 1 (2,8%) do sexo 

feminino afirma que presta atenção e os 2 (5,6%) demais afirmam que já sabem. 

Destes, 1 (2,8%) do sexo feminino e 1 (2,8%) do sexo masculino.   

Tabela 5 - Idosos que foram atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição da 
frequência da presença de entendimento sobre a receita médica por sexo, janeiro 2012 
(n=36). 

Sexo Masculino 
N(%) 

Feminino 
N(%) 

Total 
N(%) 

 
Entende a receita médica? 

   

Sim 1 (2,8%) 4 (11,2%) 5 (14%) 
Não 7 (19,6%) 10 (28%) 17 (47,6%) 
Às vezes 2 (5,6%) 12 (33,6%) 14 (39,2%) 

    

Justificativa da resposta     
Não sabe ler 5 (14%) 5 (14%) 10 (28%) 
Não entende a letra do médico 3 (8,4%) 14 (39,2%) 17 (47,6%) 
Familiar orienta 1 (2,8%) 2 (5,6%) 3 (8,4%) 
Presta atenção - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
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Já sabe 
Não respondeu 

1 (2,8%) 
- 

1 (2,8%) 
3(8,4%) 

2 (5,6%) 
3(8,4%) 

Fonte: elaborado pela autora 
Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam e outros 
responderam a mais de uma alternativa, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita. 

 

 
           Na Tabela 6 visualiza-se que quanto ao erro na tomada de medicação 35 

(97,2%) negam ter essa prática, e apenas 1 (2,8%) admite ter tomado 

equivocadamente. Ao serem indagados sobre o nome das medicações que 

tomam, 14 (38,9%) afirmam que sabem, porém há dificuldade em se expressar; 

18 (50%) não sabem, 3 (8,3%) não sabem o nome de todos e 1 (2,8%) só 

lembra o nome de um medicamento. 

 

           Quanto à identificação dos medicamentos, o sexo feminino 12 (33,6%) é 

o que mais reconhece os medicamentos pelo nome. Por outro lado, apenas 1 

(2,8%) do sexo masculino identifica só pelo nome; a maioria, 8 (22,4%), associa 

o nome do medicamento à embalagem, tamanho e cheiro, enquanto no sexo 

feminino 10 (28%) associam o nome do medicamento à embalagem, cor e 

tamanho. Dos 4 (11,2%) que não sabem identificar os medicamentos, 3 (8,4%) 

são do sexo feminino e 1 (2,8%) do sexo masculino. 

          Com relação ao prazo de validade, o estudo evidenciou que a grande 

maioria, 86,1% dos idosos, não observa essa informação, sendo que 22 (61,6%) 

são do sexo feminino e 9 (25,2%) do sexo masculino. Os mesmos justificam a 

conduta por não conseguir visualizar o local da data, e por não entender e não 

receber orientação sobre o prazo de validade dos medicamentos. Dos 5 (14%) 

que afirmam verificar o prazo de validade, 4 (11,2%) são do sexo feminino e 1 

(2,8%) do sexo masculino. Porém, após avaliação do pesquisador, apenas 2 

(5,6%) acertaram.  

 

        Conforme foto a seguir, observamos e validamos que o prazo de validade 

dos medicamentos disponibilizado nas UBS não oferece condições de 

visualização, leitura e compreensão. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Figura 4: Prazo de validade medicamento  idoso em  UBS no município de Maracanaú-
CE, janeiro, 2012 
 

 
 
Foto da autora 
 
Tabela 6 - Idosos atendidos em UBS de Maracanaú: distribuição da frequência da 
presença de como identifica a medicação por sexo, janeiro 2012 (n=36). 

Sexo Masculino 

N(%) 

Feminino 

N(%) 

Total 

N(%) 
Já tomou remédio errado?    
Sim - 10 (28%) 10 (28%) 
Não 1 (2,8%) 26 (70%)    26 (72,8%) 

Sabe o nome do(s) remédio(s) que 
toma? 

   

Sim 3 (8,4%) 11 (20,8%) 14 (39,2%) 
Não 7 (19,6%) 11 (20,8%) 18 (40,4%) 
De todos não - 3 (8,4%) 3 (8,4%) 
Só de um  - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

Como identifica o remédio que toma?    
Nome 1 (2,8%) 12 (33,6%) 13 (36,4%) 
Nome e cor - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Nome e embalagem 2 (5,6%) 3 (8,4%) 5 (14%) 
Embalagem e cor 3 (8,4%) 4 (11,2%) 7 (19,6%) 
Embalagem e tamanho 2 (5,6%) 1 (2,8%) 3 (8,4%) 
Cor - 2 (5,6%) 2 (5,6%) 
Cheiro 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 
Não sabe identificar 1 (2,8%) 3 (8,4%) 4 (11,2%) 

Observa prazo de validade? 
Sim 
Não 

 
1 (2,8%) 
9(25,2%) 

 
4 (11,2%) 
22(61,6%) 

 
5 (14%) 

31(86,8%) 

Fonte: elaborado pela autora 
Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam e outros 
responderam a mais de uma alternativa, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita. 
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           Quanto ao armazenamento dos medicamentos, os mais utilizados foram 

de material plástico; a maioria 58,8% faz uso de caixas, depósito, sacola, bolsa, 

baú, maleta, pote de manteiga (Tabela 7). O estudo evidenciou que o sexo 

feminino, 17 (47,6%), é o que mais utiliza recipientes plásticos para armazenar 

os medicamentos, enquanto no sexo masculino foi apenas 5 (14%).  Outros 

recipientes foram citados: caixa de papelão 7 (19,6%); destes, 5 (14%) são  do 

sexo feminino e  2 (5,6%) do sexo masculino; depósito de vidro, 1 (2,8%) do 

sexo masculino e 1 (2,8%) do sexo feminino; vasilha de louça, 2 (5,6%) do sexo 

feminino; sacola de pano, 1 (2,8%) do sexo feminino; caixa de madeira, 1 (2,8%) 

do sexo masculino; embalagem de isopor, 1 (2,8%) do sexo masculino. 

 

            Com relação ao local no ambiente domiciliar para guardar a medicação, 

a cozinha (25,2%) foi a mais apontada, seguido do quarto (11,2%) e sala (5,6%). 

Neste estudo o armário da cozinha (33,6%) foi o local mais citado pelos dois 

sexos, seguido da geladeira (14%) e guarda-roupa (11,8%). 

 
 

Tabela 7 - Idosos atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição da frequência da 
presença de armazenamento da medicação por sexo, janeiro 2012 (n=36). 

Sexo Masculino 

N(%) 

Feminino 

N(%) 

Total 

N(%) 

 
Onde armazena a medicação? 

   

Recipiente de plástico (caixa, sacola, 
depósito, bolsa, pote, baú, maleta, farmácia 
branca, caixa de manteiga). 

5 (14%) 16 (44,8%) 21 (58,8%) 

Recipiente de papelão (caixa de sapato) 2 (5,6%) 5 (14%) 7 (19,6%) 
Outros recipientes (bolsa de pano, 
embalagem de isopor, sacola branca, 
depósito de vidro, vasilha de louça, cx de 
madeira) 
 

3 (8,4%) 5 (14%) 8 (22,4%) 

Onde guarda o recipiente da medicação?    
Armário 3 (8,4%) 9 (25,2%) 12 (33,6%) 
Guarda-roupa 2 (5,6%) 2 (5,6%) 4 (11,2%) 
Cômoda - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Armador - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Guarda-louça 2 (5,6%) - 2 (5,6%) 
Mesa - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Parapeito - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Gaveta - 2 (5,6%) 2 (5,6%) 
Em cima da geladeira - 5 (14%) 5 (14%) 
Em cima do armário - 3 (8,4%) 3 (8,4%) 
Em cima da cômoda 
Não respondeu 
 

- 
3(8,4%) 

1 (2,8%) 
- 

1 (2,8%) 
3(8,4%) 
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Onde guarda na casa o recipiente    
Quarto - 4 (11,2%) 4 (11,2%) 
Cozinha 3 (8,4%) 6 (16,8%) 9 (25,2%) 
Sala 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Sala de refeição 
Não respondeu 

- 
3(8,4%) 

1 (2,8%) 
14(39,2%) 

1 (2,8%) 
20(28%) 

 
Fonte: elaborado pela autora 

Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam e outros 
responderam a mais de uma alternativa, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita. 
 
 
           A Tabela 8 evidencia que neste estudo a automedicação foi bem 

significante; dos 36 entrevistados, a grande maioria 32 (89,6%) se automedica. 

Desses, 22 (61,6%), são do sexo feminino, e 10 (28%) do sexo masculino 

(Tabela 8). Os medicamentos mais utilizados foram os analgésicos, seguido dos 

anti-inflamatórios e digestivos. 

            Com relação à tomada da medicação, a grande maioria, 30 (84%), diz 

que já esqueceu de tomar a medicação. Destes, 23 (64,4%) são do sexo 

feminino e 7 (19,6%) do sexo masculino. Os motivos que levam a essa conduta 

estiveram relacionados à memória/lembrança. 

 

            Apesar de tomar grande quantidade de medicamentos diariamente, a 

maioria (53,2%) acha bom tomar remédio por melhorar seu estado de saúde. 

Destes, 13 (36,4%) são do sexo feminino, e 6 (16,8%) do sexo masculino; 30,8% 

dizem sentir sintomas indesejáveis quando tomam medicação, sendo a maioria 

do sexo feminino, 8 (22,4%), e apenas 3 (8,4%) do sexo masculino.  

Tabela 8 - Idosos atendidos em UBS de Maracanaú: distribuição da frequência da 
presença de automedicação por sexo, janeiro 2012 (n=36). 
Sexo Masculino 

N(%) 
Feminino 

N(%) 
Total 
N(%) 

 
Faz uso de Automedicação? 
 

 
10 (28%) 

 
22 (61,6%) 

 
32 (89,6%) 

Qual medicamento usa na automedicação?    
Antigripal 2 (5,6%) - 2 (5,6%) 
Dipirona 4 (11,2%) 10 (20,8%) 14 (32%) 
Digeplus - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Diclofenaco 2 (5,6%) 2 (5,6%) 4 (11,2%) 
Dorflex 2 (5,6%) 3 (8,4%) 5 (14%) 
Paracetamol 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Melhoral 4 (11,2%) 4 (11,2%) 8 (22,4%) 
Tetraciclina 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Meraciclina - 2 (5,6%) 2 (5,6%) 
Imosec 1 (2,8%) 3 (8,4%) 4 (11,2%) 
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Elixir paregórico - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Sonrisal e Sal de Andrews 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Cálcio - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Vital 500 - 2 (5,6%) 2 (5,6%) 

Esqueceu-se de tomar a medicação 
alguma vez? 
 

7 (19,6%) 23 (64,4%) 30 (84%) 

Como é tomar remédio todo dia?    
Bom 6 (16,8%) 13 (36,4%) 19 (53,2%) 
Indiferente 2 (5,6%) 6 (16,8%) 8 (22,4%) 
Ruim 2 (5,6%) 6 (16,8%) 8 (22,4%) 
Péssimo - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

Apresenta sintoma indesejável ao tomar 
medicação? 

3 (8,4%) 8 (22,4%) 11 (20,8%) 

Fonte: elaborado pela autora 
Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam e outros 
responderam a mais de uma alternativa, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita. 
 
 
 

3.5. Hábitos medicamentosos fitoterápicos 

 

           O estudo evidenciou que o uso de chás pelos idosos é significante. A 

grande maioria (95,2%) associa o uso de fitoterápicos à medicação que toma. O 

número de diferentes tipos de chá variou de 1 a 5, com média de 2,35. O sexo 

feminino (70%) é o que mais faz uso do chá, se comparado ao sexo masculino 

(25,2%). Os chás mais citados foram o de cidreira/capim santo (72,8%), erva-

doce (28%), camomila (11,2%), hortelã (11,2%), cachaça alemã (medicamento 

fitoterápico à base de tintura de jalapa, usada na prevenção de derrames 

cerebrais) (11,2%), seguido do digestivo boldo (11,2%) e casca de laranja 

(11,2%).   

 

Tabela 9 - Idosos atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição da frequência da 
presença de hábito de tomar chá por sexo, janeiro 2012 (n=36). 
Sexo Masculino 

N(%) 
Feminino 
N(%) 

Total 
N(%) 

 
Faz uso de chá em substituição algum 
medicamento? 

 
- 

 
1 (2,8%) 

 
1 (2,8%) 

Faz uso de chá? 9 (25,2%) 25 (70%) 34 (95,2%) 

Qual tipo de erva (vegetal) usa no chá? 2 (5,6%) - 2 (5,6%) 
Cidreira (Capim Santo) 9 (25,2%) 17 (47,6%) 26 (72,8%) 
Camomila - 4 (11,2%) 4 (11,2%) 
Boldo - 2 (5,6%) 4 (11,2%) 
Alecrim - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Arruda 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Erva-doce 2 (5,6%) 8 (22,4%) 10 (28%) 
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Hortelã - 4 (11,2%) 4 (11,2%) 
Marcela 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Girassol e Mostarda - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Lambedor - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Colônia - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Alho - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Cebola branca - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Cachaça alemã - 4 (11,2%) 4 (11,2%) 
Cravo - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Canela 1 (2,8%) 1 (2,8%) 2 (5,6%) 
Folha ou casca de laranja 1 (2,8%) 3 (8,4%) 4 (11,2%) 

Quem indicou o chá?    
Vizinha(o) - 3 (8,4%) 3 (8,4%) 
Amigo 2 (5,6%) 3 (8,4%) 5 (14%) 
Médico - 2 (5,6%) 2 (5,6%) 
Agente de Saúde 1 (2,8%) - 1 (2,8%) 
Rezadeira - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Família 6 (16,8%) 12 (33,6%) 18 (40,4%) 
Vizinho, amigo e família - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Filha e amigo - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Ninguém - 1 (2,8%) 1 (2,8%) 
Fonte: elaborado pela autora 
Na análise da tabela a interpretação do total das respostas fornecidas pelos entrevistados foi feita apenas no sentido 
horizontal, ou seja, na linha correspondente à categoria analisada; pois alguns sujeitos não responderam e outros 
responderam a mais de uma alternativa, ou melhor, identificaram mais de uma categoria como resposta à pergunta feita. 

 

                O estudo também nos mostra, que a família é quem mais indica o uso 

de chás 18 (40,4%), seguido de 5(14%) amigo e 3(8,4%) por vizinhos 

respectivamente.   

 

 

3.6. Características cognitivas 

 

 

 

           O Miniexame do Estado Mental (BERTOLUCCI et. al., 1994; BRUCKI et 

al., 2003) é um dos testes complementares mais utilizados para auxiliar  a 

avaliação  cognitiva  em idosos.   

Neste estudo, a pontuação (escore) obtida por meio do teste MEEM pelos 

idosos atendidos em UBS de Maracanaú foi comparada com o nível de 

escolaridade. Os dados evidenciam que dos 36 (100) idosos entrevistados, 31 

(86,8%) fizeram o teste; destes, 23 (64,4%) são mulheres e 8 (22,4%) homens. 

Dos 10 (28%) que não sabem ler e escrever (analfabetos), 7 (19,6%) obtiveram 
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escore de 11 a 20 pontos e 3 (8,4%) não fizeram o teste; dos 25 (70%) com 

ensino fundamental incompleto (com 1 a 4 anos de estudo), 2 (5,6%) não 

responderam, 21 (58,8%) obtiveram de 13 a 24 pontos e 2 (5,6%) acima de 25 

(26 e 27 pontos, respectivamente); o único idoso (2,8%) com ensino fundamental 

completo (com 5 a 8 anos de estudo) atingiu o escore de 21 pontos. Portanto, 

conforme análise proposta por Brucki et al (2003), dos 31 testes aplicados, 

apenas dois não foram sugestivos de declínio cognitivo. Os dois MEEM são de 

duas idosas, com ensino fundamental incompleto, que obtiveram 26 e 27 pontos 

e têm 65 e 62 anos de idade, respectivamente (Tabela 09 e Gráfico 29 ). 

 

              Considerando os dados obtidos do MEEM neste estudo serem 

relevantes, é essencial avaliação ampla das condições cognitivas dos idosos em 

acompanhamento nesta Unidade Básica de Saúde.     

Tabela 10 - Idosos atendidos em UBS de Maracanaú-CE: distribuição da frequência de 
Score do Miniexame do Estado Mental por sexo, faixa etária e escolaridade, janeiro 
2012 (n=36). 
 
Score do Miniexame 
do Estado Mental 

11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 
Perdas 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

N 
(%) 

 
Escolaridade atual 

                

Não sabe ler e 
escrever 

   1 
(2,8%) 

1 
(2,8%) 

1 
(2,8%) 

2 
(5,6%) 

- 1 
(2,8%) 

- - 1 
(2,8%) 

- - - - - - 3 
(8,4%) 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

- - 1 
(2,8%) 

- 3 
(8,4%) 

- 3 
(8,4%) 

2 
(5,6%) 

2 
(5,6%) 

3 
(8,4%) 

2 
(5,6%) 

3 
(8,4%) 

2 
(5,6%) 

1 
(2,8%) 

1 
(2,8%) 

2 
(5,6%) 

Ensino Fundamental 
Completo 

- - - - - - - - - 1 
(2,8%) 

- - - - - - 

 
Sexo 

                

Masculino 1 
(2,8%) 

- 1 
(2,8%) 

2 
(5,6%) 

2 
(5,6%) 

- 1 
(2,8%) 

- - - 1 
(2,8%) 

- - - - 2 
(5,6%) 

Feminino -    1 
(2,8%) 

  1 
(2,8%) 

-   1 
(2,8%) 

   1 
(2,8%) 

  2 
(5,6%) 

  2 
(5,6%) 

  3 
(8,4%) 

   4 
(11,2%) 

  1 
(2,8%) 

  3 
(8,4%) 

  2 
(5,6%) 

  1 
(2,8%) 

  1 
(2,8%) 

3 
(8,4%) 

                 

Faixa etária 2012                 

60 a 64 anos - - -   1 
(2,8%) 

-    -   1 
(2,8%) 

  -   1 
(2,8%) 

   1 
 (2,8%) 

  1 
(2,8%) 

-   1 
(2,8%) 

-   1 
(2,8%) 

 

65 a 69 anos - -   1 
(2,8%) 

- 1 
(2,8%) 

1 
(2,8%) 

1 
(2,8%) 

-   1 
(2,8%) 

   2 
(5,6%) 

- 2 
(5,6%) 

1 
(2,8%) 

1 
(2,8%) 

- 1 
(2,8%) 

70 a 74 anos -   1 
(2,8%) 

  1 
(2,8%) 

  1 
(2,8%) 

1 
(2,8%) 

- -   1 
(2,8%) 

-    1 
 (2,8%) 

- - - - - 4 
(11,2%) 

75 a 79 anos - - - - - -   1 
(2,8%) 

  1 
(2,8%) 

- - -   1 
(2,8%) 

- - - - 

80 a 83 anos   1 
(2,8%) 

- - -   1 
(2,8%) 

- - -   1 
(2,8%) 

-   1 
(2,8%) 

- - - - - 

Fonte: elaborado pela autora     
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Gráfico 29- Idosos que foram aten
da frequência de Score do 
2012 (n=36). 
 

_
Fonte: elaborado pela autora 

 

           

 

3.7. Características das dificuldades encontrad
medicações 

 

 

           O estudo evidenciou 

medicação: incompreensão da receita médica, 

identificação dos medicamentos, 

           Dos 27 (75,6%) idosos entrevistados que não compreendem a receita 

médica, 10 (28%) não sabem ler, e 17 (47,6%) não entendem a letra do médico, 

sendo que destes, 16 (44,8%) t

reside com 1 a 5 pessoas em seu domicílio, sendo que 36,4% são 

25,2% viúvos. No que se refere à questão financeira e h

0

somaram de 11 a 20 
pontos 

não fizeram o teste

não responderam

obtiveram de 13 a 24 
pontos

acima de 25 (26 e 27 
pontos, …

atingiu o escore de 21 
pontos

Idosos que foram atendidos em UBS de Maracanaú-CE: Distribuição 
do Mini-Exame do Estado Mental  escolaridade, janeiro 

Características das dificuldades encontradas quanto ao uso das 

evidenciou quatro dificuldades relatadas pelos idosos

incompreensão da receita médica, comprometimento na 

identificação dos medicamentos, déficit de orientação e baixa escolaridade.

(75,6%) idosos entrevistados que não compreendem a receita 

em ler, e 17 (47,6%) não entendem a letra do médico, 

sendo que destes, 16 (44,8%) têm ensino fundamental incompleto. A maioria 

reside com 1 a 5 pessoas em seu domicílio, sendo que 36,4% são  

25,2% viúvos. No que se refere à questão financeira e hábito alimentar, a grande 
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maioria, 70%, recebe um salário mínimo no valor de R$ 545 e faz apenas três 

refeições diárias. Dos 20 (56%) que frequentam a unidade de saúde de 2 em 2 

meses, a maioria, 11 (30,8%), afirma que a duração da consulta é de apenas 10 

minutos. 

Os aspectos sociodemográficos dos idosos em estudo influenciam a não 

compreensão da receita médica. Percebe-se, no entanto, que mesmo os não 

analfabetos (44,8%) ressaltam ter dificuldade em compreender a receita médica. 

Em um segundo momento, identificamos que o vínculo do idoso à UBS é 

esporádico, insignificante o contato com os profissionais de saúde se 

observarmos o tempo da consulta e o prazo de agendamento.   

            Os 10 (28%) que não sabem ler tomam medicação de 1 a 30 anos, e os 

17 (47,6%) que não entendem a letra do médico de 1 a 20 anos. Quanto à 

identificação dos medicamentos, os que não sabem ler - 1 (2,8%) associa o 

nome à embalagem, 2 (5,6%) à embalagem e cor, 2 (5,6%) embalagem e 

tamanho, 1 (2,8%) cor, 1 (2,8%) cheiro e 3 (8,4%) não sabem identificar. Dos 17 

(47,6%) que têm o ensino fundamental incompleto e não entendem a receita 

médica, 8 (22,4%) conseguem identificar a medicação pelo nome, 1 (2,8%) 

associa o nome à cor, 3 (8,4%) nome à embalagem, 3 (8,4%) embalagem à cor, 1 

(2,8%) cor e 1 (2,8%) diz que não sabe identificar.  

            Observamos na significância desses dados que o tempo de consumo dos 

medicamentos pelos idosos não os familiariza com o nome dos fármacos.  A 

identificação dos medicamentos é uma das dificuldades apresentadas por eles, 

que merece relevância pelo fato de ser elemento indispensável à manutenção de 

sua saúde. A dificuldade de reconhecer os medicamentos pode ser justificada 

pelo fato de os mesmos, distribuídos pelo SUS pelo Ministério da Saúde, 

apresentarem embalagens parecidas, diferenciando-se apenas pelo tamanho e 

às vezes pela cor.   

              Conforme foto a seguir, observamos duas medicações de diferentes 

indicações, do mesmo tamanho, cor e embalagem. O que as diferencia é o 

princípio ativo que se encontra no verso, porém com o nome da mesma cor. A 

situação se agrava à medida que os comprimidos são destacados e com eles a 

película onde consta o nome do remédio. Uma pessoa idosa analfabeta, de 
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baixa escolaridade ou mesmo com problemas de acuidade visual, corre sério 

risco de sofrer com interação medicamentosa, iatrogenias, hospitalização ou 

óbito. 

Figura  5–  Medicação de idoso em uma  UBS no município de Maracanaú, janeiro 

2012. 

 

Foto da autora 

          Dos 27 (75,6%) que não compreenderam a receita médica, no último ano, 

em 2011, 16 (44,8%) foram hospitalizados, sendo que destes, 1 (2,8%) por 

diabetes mellitus, 8 (22,4%) hipertensão, 1 (2,8%) AVC e 1 (2,8%) asma, 2 

(5,6%) por problemas cardíacos, 1 (2,8%) tuberculose e 2 (5,6.%) infecção 

intestinal. Os dados evidenciam que os idosos que afirmam entender às vezes a 

receita médica foram igualmente hospitalizados. Destes, 1 (2,8%) por 

hipertensão, 1 (2,8%) AVC, 1 (2,8%) hepatite medicamentosa, 2 (5,6%) 

problemas cardíacos, 1 (2,8%) problema pulmonar, 1 (2,8%) histerectomia, 1 

(2,8%) vesícula e 1 (2,8%) por fratura. 

O número de diferentes tipos de medicações ingeridas pelas pessoas 

idosas que não entendem a receita médica variou de 2 a 4 medicamentos, e a 

dosagem de 1 a 12 comp/dia. Dos 27 (75,6%) que não entendem a receita 

médica, 17 (47,6%) afirmam que não sabem o nome do remédio que tomam. E 

quando recebem a medicação, 14 (39,2%) separam para tomar e 12 (33,6%) 
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tomam com outras medicações. A cozinha é o local mais citado para guardar os 

medicamentos; a maioria 28% guarda no armário da cozinha e 14% em cima da 

geladeira.  

          A dificuldade em compreender a receita médica evidenciou o uso de chá 

pelos idosos. Dos 27(75,6%) que não entendem a receita médica, apenas 1 

(2,8%) não toma chá. Dos 10 (28%) que não sabem ler, 2 (5,6%) tomam um tipo 

de chá, 6 ( 16,8%) dois tipos de chá, 2 (5,6%) três tipos de chá. Dos 16 (44,8%) 

que têm ensino fundamental incompleto, 5 (14%)  tomam 1 tipo de chá, 2 (5,6%) 

dois tipos de chá, 5 (14%) três tipos de chá, 1(2,8%) quatro tipos de chá e 3 

(8,4%) cinco tipos de chá. Quem mais indica essa conduta, segundo os idosos, 

são os familiares, 39,2%, seguido dos amigos, 11,2%. 

          A dificuldade de identificar os medicamentos neste estudo é significativa. 

Apenas 13 (36,1%) dos entrevistados afirmam identificar somente pelo nome o 

medicamento que tomam. A maioria, 19 (53,2%), associa o nome do 

medicamento à embalagem, cor, tamanho, cheiro, e 4 (11,2%) não sabem 

identificar. 

            No que refere à quantidade dos medicamentos, dos 2 que tomam mais 

medicamentos, um refere conhecer a medicação pela embalagem e tamanho; e 

o outro afirma não saber identificar o  nome do medicamento que toma.  

           Dos 36 entrevistados, apenas 14 (39,2%) afirmam saber o nome do 

remédio que tomam, sendo que destes, 9 (25,2%) identificam apenas pelo 

nome, 2 (5,6%) pelo nome e embalagem, 2 (5,6%) pela embalagem e cor, e 1 

(2,8%) pela cor. Como citado, os que não entendem a receita médica 

apresentam maior dificuldade na identificação dos medicamentos. Os que 

identificam os medicamentos pelo nome tomam mais chá do que os demais e 

fazem acompanhamento na UBS de 1 a 15 anos. Os que identificam por nome 

e cor e frequentam a UBS há 7 anos, identificam pelo nome e embalagem, de 1 

a 8 anos; identificam embalagem e cor, de 2 a 20 anos; identificam embalagem 

e tamanho, 1 a 20 anos; identificam pelo cheiro, 10 anos, e os que identificam 

pela cor, 9 anos. 

            Apesar de afirmarem receber orientação durante a consulta quanto ao 

uso das medicações, 13 (36,4%) idosos foram hospitalizados, sendo que 
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destes, 2 (5,6%) por diabetes mellitus, 9 (25,2%) HAS, 1 (2,8%) asma, 1 (2,8%) 

AVC, e outros foram internados por diversos motivos, entre eles 1 hepatite 

medicamentosa.  

           Os que recebem orientação verbal e escrita moram com 1 a 8 membros 

da família, a maioria mora com 4 a 5 pessoas, comprovando que a orientação 

que os idosos recebem na UBS não é eficaz, e que não têm vínculo com a 

família; 31 (86,8%) idosos afirmam não receber orientação médica quando têm 

dúvida e 25 (70%) assinalam a mesma conduta da enfermeira. 
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4. ALÉM DAS DIFICULDADES NO USO DOS MEDICAMENTOS... 

 

            No presente estudo se delinearam o uso de medicação e as dificuldades 

segundo o sexo na população idosa cadastrada em UBS de Maracanaú. Os 

resultados indicam que as mulheres recebem mais orientações do serviço de 

saúde, porém são as que mais apresentam doenças crônicas, são mais 

medicalizadas, mais se automedicam e usam incorretamente as medicações, 

em comparação ao sexo masculino. 

           As características sociodemográficas dos idosos em estudo indicam 

necessidades de intervenções coletivas e individuais na utilização adequada dos 

medicamentos. Os dados ressaltam maior sobrevida das mulheres, 72,2% da 

população estudada, o mesmo identificado em distintos estudos (MARIN et al., 

2008; CASCAES et al., 2008; BUENO et al., 2009).  

          Segundo dados divulgados pelo IBGE (2010), há registro de excedente de 

3.941.819 mulheres em relação ao número total de homens. Compreende-se, 

portanto, que há perspectiva de a feminização se manter, como o número 

crescente de idosas em nosso país.  

          O estudo confirma, a exemplo de outros estudos assinalados no início 

deste trabalho, que as mulheres procuram com maior intensidade os serviços 

de saúde, estão mais atentas aos sintomas físicos e dispensam maior atenção 

aos problemas de saúde (TEIXEIRA & LEFEVRE, 2001 apud TATRO, 2009). 

          A idade dos idosos em estudo corrobora o aumento da expectativa de 

vida e sua presença nos serviços de saúde (IBGE, 2010). Porém, os serviços de 

saúde ainda não estão preparados para atender às exigências dos idosos, o 

país possui um sistema de saúde desorganizado, com baixa resolubilidade para 

enfrentar os problemas de saúde dessa população (VERAS, 2003).  

          O estudo trata do êxodo rural: (92,4%) dos entrevistados, com os 

familiares, migraram do interior do Estado em busca de oportunidades de 

emprego. O fato se justifica porque o município deste estudo gera mais de 15 

mil empregos diretos, considerado o mais importante polo industrial do Ceará.  
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            Esta pesquisa identificou que a baixa escolaridade dos idosos é 

considerada sério fator de risco no uso das medicações, diante da 

complexidade dos esquemas medicamentosos que utilizam. O estudo afirma 

que as mulheres se encontram em situação mais privilegiada do que os homens 

em relação à escolaridade: 56% das mulheres são alfabetizadas em 

comparação a 14% dos homens. Os dados  corrobora  com a Síntese de 

Indicadores Sociais 2010, que registra que as mulheres são mais  escolarizadas 

porém, continuam sendo menos renumerada. 

           Segundo Villar (2004), a educação ao longo da vida e na velhice é 

instrumento fundamental para a determinação de velhice bem-sucedida. Uma 

das funções da educação é ensinar algo a ser usado posteriormente. A escola 

ministra saberes, valores, competências e habilidades com base nessa 

presunção.  

 

            A renda foi aspecto relevante neste estudo. Os resultados assinalam 

que os idosos apresentam renda insuficiente para arcar com as despesas 

pertinentes às consequências do processo de envelhecimento, principalmente 

em relação à saúde. A esse respeito, ressalta-se a questão do empréstimo 

consignado,3 em que 13 (36,4%) dos idosos deste estudo comprometem boa 

parte do seu rendimento mensal. Com o baixo rendimento salarial (R$ 375), sua 

condição de vida os expõe à escassez e maus hábitos alimentares, deixando-os 

mais vulneráveis às doenças.  

           Segundo o Ministério da Previdência Social, as operações de crédito 

consignado feitas por aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) até junho de 2012, totalizaram R$ 2,762 bilhões. Houve 

acréscimo de 15,75% ao mesmo período de 2011, quando foram liberados R$ 

2,386 bilhões. Pela lei, a pessoa pode comprometer no máximo 30% da sua 

renda mensal. Porém, as facilidades e a carência fazem com que os idosos 

levantem novos empréstimos, antes de ser quitado o anterior. As dívidas, no 

entanto, se transformam em grande bola de neve (PREVIDÊNCIA SOCIAL, 

2012). 

           Os dados indicam que as mulheres (25,2%) fazem mais empréstimo 

consignado do que os homens (11,2%), o que pode estar relacionado à questão 
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da violência financeira de familiares. As mulheres, por necessidade de 

companhia, geralmente optam em morar com os filhos, que aproveitam a 

oportunidade para fazer empréstimo, adquirindo bens pessoais e materiais. O 

idoso fica vulnerável a receber menos e não consegue suprir as necessidades 

básicas.   

              Estudo de Camargos, Machado e Rodrigues (2007) mostrou a 

tendência cada vez maior da participação da renda do idoso na renda familiar, e 

como afetaria a estrutura familiar e a independência social e financeira do idoso.  

               Lebrão e Laurent (2005) observaram em seu estudo que a 

participação da renda do idoso na receita doméstica chegaria a até 45% do 

orçamento total. Na ocasião, os profissionais alertaram sobre o empréstimo 

consignado, que colocava em risco a sobrevivência do idoso.   

               Quanto à moradia, a maioria 30 (84%) dos idosos do estudo têm casa 

própria. Os dados corroboram estudo de Neri, 2007;PNAD, 2009 e Santos et al. 

(2002), no município de João Pessoa, capital da Paraíba; 82% dos idosos 

possuíam casa própria, como resultado de patrimônio acumulado durante anos. 

             O governo federal, pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”8, permite o 

crescimento de acesso à casa própria entre a população idosa.  

              A maioria dos idosos (84%) refere morar com familiares e/ou somente 

com esposo/esposa/companheiro/companheira. Porém, como citado, 6 (16,8%) 

afirmam que moram sozinhos; destes, 5 (14%) são mulheres. O que se justifica 

por questões culturais ou por exercerem função de cuidadora e não terem 

dificuldade de cuidar de si próprias, diferentemente dos homens, que procuram 

sempre sua companhia para fazer esse papel. 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

8Programa Habitacional Popular – Minha Casa Minha Vida - Entidades – PMCMV-E tem como objetivo atender as 
necessidades de habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo o acesso à moradia digna com 
padrões mínimos de sustentabilidade, segurança e habitabilidade. O Programa funciona por meio da concessão de 
financiamentos a beneficiários organizados de forma associativa por uma Entidade Organizadora – EO ( Associações, 
Cooperativas, Sindicatos e outros ), com recursos provenientes do Orçamento Geral da União – OGU, aportados ao 
Fundo de Desenvolvimento Social – FDS. O Programa pode ter contrapartida complementar de estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, por intermédio do aporte de recursos financeiros, bens e/ou serviços economicamente 
mensuráveis, necessários à composição do investimento a ser realizado. 
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              Os domicílios unipessoais cresceram nos últimos anos, ratificando o 

Censo Demográfico de 2010. Além disso, Camargos, Machado e Rodrigues 

(2007) assinalam: 

Seja por opção ou por necessidade, idosos vivendo sozinhos podem se 
tornar cada vez mais comuns na sociedade brasileira, e cabe a essa, 
juntamente com o Estado e a família, dar o suporte necessário para que 
esse tipo de arranjo domiciliar não se torne um risco para a saúde e a 
qualidade de vida dessas pessoas (...) (p.49). 

 

 
            Inegavelmente, o idoso que tem problemas crônicos e mora sozinho 

corre maior risco de usar inadequadamente os medicamentos, ter problemas 

com interações medicamentosas,3 iatrogenias,4 quedas e hospitalizações, além 

do isolamento social.  

                Com relação às doenças crônicas, o estudo evidenciou que os idosos 

apresentaram média 1,64 doenças crônicas com desvio padrão de 0,683; as 

mulheres (72%) têm maior número de doenças crônicas, a hipertensão foi o 

problema de saúde mais assinalado pelos idosos (95,2%), seguido da 

cardiopatia (28%), diabetes mellitus (22,4%), dor crônica, osteoartrose, 

labirintopatia, epilepsia e dislipidemia.  

 

              O estudo confirma dados divulgados em abril de 2012 pelo Ministério 

da Saúde. Registrou-se que praticamente 60% da população com mais de 65 

anos tem HAS, sendo a doença mais comum entre as mulheres (25,4%) do que 

entre os homens (19,5%). 

 

               Dados referentes ao diagnóstico das internações hospitalares, entre os 

idosos, mostram que as doenças cardiovasculares foram as mais frequentes, 

seguidas das doenças do aparelho respiratório e endócrino. Essas 

enfermidades, por serem crônicas, além do alto custo na assistência à saúde, 

favorecem risco de complicações em seu estado geral, comprometendo a 

qualidade de vida. Para Barros e Sá (2007), a hipertensão arterial e o diabetes, 

por serem crônicos, demonstram maior uso de medicamentos com prescrição 

médica.  
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               A saúde dos idosos se relaciona às condições socioeconômicas em 

que vivem. Segundo Helman (2009): 

 

os fatores econômicos e a desigualdade social são algumas das causas mais 
importantes de má saúde; a palavra “pobreza” pode resultar em desnutrição, 
condições de vida em aglomerações, roupas inadequadas, níveis ruins de 
educação, casa ou trabalho situados em áreas com riscos ambientais maiores 
(como nas proximidades de fábricas que produzem resíduos tóxicos), bem como 
exposição à violência física e psicológica, estresse psicológico e abuso de drogas e 
álcool. (p.14) 

         

               Além disso, contata-se que a população em estudo apresenta hábitos 

nutricionais abaixo de suas exigências básicas, o que se justificado pelo baixo 

poder aquisitivo e dívidas associadas ao empréstimo consignado. 

 

             Sabe-se, no entanto, que as consequências clínicas dos distúrbios 

nutricionais levariam o idoso ao baixo peso, à desnutrição, ao maior risco de 

infecções, baixa capacidade de cicatrização, menor resposta às terapêuticas 

cirúrgica e medicamentosa, maior tempo e custo de hospitalização. 

 

                Os resultados dos hábitos alimentares em estudo vão ao encontro da 

Síndrome da Fome Oculta, problema nutricional ocasionado pela diminuição dos 

estoques de vitaminas e minerais, causando carência de um ou mais 

micronutrientes no organismo. O problema se origina na má nutrição, e seus 

sinais e sintomas somente se evidenciam quando é grave o estágio. Acomete 

indivíduos que não têm alimentação variada em relação aos grupos alimentares 

(MARTORELL, 2001). 

               Perda de apetite, problemas digestivos, depressão e alteração na 

perda sensorial são alguns sintomas da Fome Oculta. As consequências da 

alimentação inadequada são cãibra, cansaço, fraqueza, vulnerabilidade a 

infecções, pele opaca, flacidez, rugas, queda de cabelo e obesidade, além de 

transtornos emocionais (irritação e oscilação de humor), que pioram quando se 

demora a procurar tratamento. Imprescindível, portanto, o diagnóstico, obtido por 

exames de sangue e avaliação médica. Os sintomas com frequência são 

confundidos com outras patologias, levando o idoso a usar maior número de 

medicamentos.  
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             Quanto à relação dos idosos com a UBS, os dados retratam que a 

maioria 20 (56%) utilizam somente a Unidade Básica de Saúde para o serviço de 

saúde. Esse número é acrescido de 16 (44,8%) idosos que, além da UBS, fazem 

acompanhamento em outros locais nos níveis secundário e terciário. Cresce, em 

consequência, a responsabilidade dos profissionais de saúde frente à 

prescrição, transcrição, dispensação e utilização dos medicamentos.  

             O estudo evidencia que o número de profissionais de saúde é 

insuficiente para atender à demanda da população em estudo; agendamento 

acontece somente de 2 em 2 meses. Como a tendência do número de idosos é 

aumentar, prevê-se, sem dificuldade, na mesma estrutura (UBS), o 

distanciamento cada vez maior do acompanhamento do idoso. A fila e o tempo 

de espera da consulta, do mesmo modo, são fatores que comprometem a 

qualidade do atendimento. Apesar do agendamento da consulta, atende-se por 

ordem de chegada. Vários idosos chegam cedo à UBS para garantir o 

atendimento; por ser área de risco, se expõem à violência urbana.  

              Aspecto relevante é o desjejum, ou café de manhã. Diversos idosos 

comparecem à unidade sem se alimentar; no máximo, alimentam-se muito cedo 

a fim de garantir a vaga. Dependendo da demanda, aguardam o atendimento de 

3 a 4 horas. Segundo relatos, após “pegar a ficha de atendimento”, vão até em 

casa se alimentar, e não voltam para a consulta.  

              Paz e Santos (2004) detectaram que os idosos procuram os serviços de 

saúde em maior proporção do que as pessoas dos demais grupos etários. A 

procura por motivo de doença crônica foi mais elevada do que a observada em 

casos de doenças não crônicas (28,9% e 8,1%, respectivamente). A prevalência 

das doenças crônicas degenerativas é muito acentuada entre os idosos, 

havendo como consequência maior tempo de internação hospitalar, recuperação 

mais lenta e maior frequência de reinternações e invalidez, tornando mais 

onerosa a assistência. 

             O tempo da consulta e a interrupção não oferecem condições de 

privacidade, escuta e diálogo entre o profissional de saúde e o idoso, 

principalmente no que se refere às orientações quanto ao uso das medicações. 

Devem ser levados em consideração a baixa escolaridade e os métodos 
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utilizados para orientação (verbal e escrita). Não há intervenções lúdicas como 

estratégia de aprendizagem para uso/administração correta dos medicamentos.   

          Os dados revelam que os ACSs, apesar das diversas atribuições que 

desenvolvem no contexto familiar em sua área de abrangência, conseguem 

cumprir apenas uma visita domiciliar por mês a 89,6% dos idosos. Subtende-se 

que não existe acompanhamento adequado que atenda a todos. Se o idoso que 

mora sozinho toma remédio errado, assim continuará até a visita seguinte. 

 

          A grande maioria (86,8%) informou ter recebido orientações dos 

profissionais de saúde sobre o uso dos medicamentos, porém (70%) referem ter 

dúvidas na tomada da medicação. Os dados acusam que o método de 

orientação utilizado pelos profissionais de saúde em estudo não é eficaz ou não 

está sendo adaptado ao contexto sociocultural e econômico do público-alvo.  

          Considerando-se que as variáveis educação e saúde devem ser 

articuladas, o analfabetismo compromete a qualidade de saúde desses idosos. 

Há falta de conhecimento, compreensão e cuidados na promoção de sua saúde 

(LOPES & OLIVEIRA, 2004).   

            Blanski e Lenart (2005) concluíram que o idoso que consome diversos 

medicamentos apresenta dificuldade de entendimento com relação ao esquema 

terapêutico, gerando discordância com o tratamento prescrito, acarretando 

danos à saúde. 

           Silva e Santos (2010) complementam que o déficit cognitivo e o 

analfabetismo do idoso e do familiar cuidador são impasse à administração 

correta dos medicamentos. Ressaltam que as atividades triviais dos idosos 

devem ser valorizadas, com o intuito de associar o momento indicado para fazer 

uso correto das medicações prescritas, pois esse método é mais fácil de ser 

compreendido do que os “signos verbais”. 

 

 O déficit de memória dos idosos em estudo se evidencia quando a 

maioria (84%) afirma que já se esqueceu de tomar os medicamentos. Segundo 

Yassuda (2007), as pessoas mais velhas têm maior dificuldade em organizar as 

novas informações e usar estratégias para gravá-las eficientemente. Eles 



87 
 

tendem a não usar estratégias espontaneamente (como fazer associações com 

outras informações ou criar imagens visuais); quando o fazem, são menos 

eficientes. 

        O fato de 16 (44,8%) dos idosos fazerem acompanhamento com mais de 

um médico representa dificuldade e preocupação para a equipe de saúde, em 

função da falta de comunicação entre os profissionais, apesar de existirem 

mecanismos formais de referência e contra referência. 

            A grande maioria (86,1%) não observa o prazo de validade, implicando 

risco. Segundo a Anvisa (2010), os remédios vencidos, além de sofrer alterações 

em sua composição, diminuem sua eficácia e causam efeitos tóxicos. 

          Sobre o local de armazenamento dos medicamentos no domícilio, os 

dados coincidem com o estudo de Schenkel et al (2005); (43%) dos 

entrevistados armazenam os medicamentos na cozinha e (28%) no quarto. 

Porém, segundo recomendações da Anvisa, 2010, os medicamentos devem 

estar protegidos da luz direta, calor e umidade. Locais quentes, como a cozinha, 

e úmidos, como o banheiro, devem ser evitados. Além de causar alterações em 

sua composição, diminuíriam sua eficácia ou haveria efeitos tóxicos, mesmo 

dentro do prazo de validade. 

 

            Os dados confirmam que a automedicação (89,6%) é prática comum aos 

idosos, principalmente em situação de dor; seguem-se os anti-inflamatórios e 

digestivos. Os medicamentos foram adquiridos sem indicação e sem prescrição 

médica. Resultados semelhantes obtiveram Coelho et al, 2004: mais de um terço 

dos idosos residentes nas áreas periféricas de uma cidade do Nordeste 

utilizavam medicamentos não prescritos.  Cascaes et al, 2008, ao avaliarem o 

perfil de grupos de terceira idade em uma cidade do sul do Brasil, identificaram 

que a  grande maioria (80,5%) dos idosos se automedicava.  

 

           Esta pesquisa revela que a automedicação dos idosos se relacionaria ao 

acesso ao atendimento na UBS. O agendamento, como citado diversas vezes, 

acontece de 2 em 2 meses, o que não o impossibilita de adoecer. 
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              Medicamentos fitoterápicos e caseiros foram utilizados por (95,2%) dos 

idosos, o que justifica a crença e a influência cultural, o que é bastante comum 

no Nordeste. A grande maioria (92,4%), que procede do interior, mantém a 

identidade cultural. Os dados ratificam estudos de (Flores e Mengue, 2005; 

Bortolon et al, 2008), nos quais evidenciou-se ampla utilização de chás e 

infusões caseiras como tratamento e automedicação.  

   

             De acordo Helman (2009), as pessoas que adoecem tipicamente 

seguem “hierarquia de recursos”, variando da automedicação à consulta com 

outras pessoas. O autotratamento baseia-se em crenças leigas sobre estrutura 

e função do corpo e origem da natureza da má saúde. As mulheres são as 

principais provedoras de cuidados da saúde, geralmente mães ou avós, que 

diagnosticam as doenças mais comuns e tratam com os materiais disponíveis. 

 

                Segundo recomendações da ANVISA, o uso de chás ou outros 

produtos à base de plantas medicinais não deve ser usado com os 

medicamentos porque causa diversas reações: intoxicações, enjoos, irritações, 

edemas (inchaços) e até mesmo a morte, como qualquer outro medicamento. 

Além disso, foi comprovado que os chás em geral diminuem os movimentos do 

estômago, o que pode interferir no processo de absorção do remédio. 
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5.RELATOS DE UMA DEMANDA: DA INFORMAÇÃO AO CUIDADOR 

 

            Nos capítulos anteriores foram abordadas e discutidas as características 

dos idosos quanto ao uso das medicações e suas dificuldades, além da 

necessidade de oferecer ao idoso atendimento humanizado, respeitando seus 

direitos, de forma ampla e integral quanto à promoção de sua saúde. Neste 

capitulo, serão analisados relatos sobre os mecanismos utilizados pelos idosos 

sobre o não esquecimento da tomada das medicações e sugestões para 

melhorar a adesão aos fármacos. 

              Para análise de conteúdo, utilizamos Bardin (2009), por nos permitir 

sintetizar as falas e, ao mesmo tempo, fazer uma reflexão crítica. Primeiramente 

houve a decomposição do texto; escolhemos as opiniões mais importantes e 

expressivas em relação à temática abordada, todas presentes do questionário 

aplicado. Após a seleção, procuramos as semelhanças nas diversas falas, 

transcritas e denominadas frases-chave. Cada grupo de frases-chave deu lugar 

a uma palavra-chave que denominamos de “categoria”, como se observa abaixo:   

               A análise de conteúdo ocorreu com duas perguntas abertas da 

entrevista semiestruturada (APÊNDICE 2), pelas perguntas 13 e 19, com o 

intuito de conhecer as estratégias e sugestões que os idosos têm em relação ao 

uso dos medicamentos, por serem relevantes à temática. 

              A primeira pergunta aberta (Questão 13) aborda os mecanismos 

utilizados pelos idosos na tomada da medicação: “Como faz para se lembrar do 

horário de cada medicação?”  
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Quadro1: Depoimentos e categorias – Meios utilizados pelos idosos na tomada da 
medicação 

FRASES-CHAVES CATEGORIAS 
 

 “quando eu vou dormir" 
“assim que levanto” 
“quando me levanto eu merendo e tomo logo meu remédio...” 
 

 
  
Atividades da vida diária 

 
“olho pro relógio na parede do quarto que eu durmo e no pulso” 
 “olho pro relógio da sala” 
 “olho pro relógio da minha cama” 

“eu boto no papel os números da hora” 

“se eu passar do horário eu passo mal” 
   “eu uso a hora do celular e o relógio da parede da sala” 
    “olho pro relógio” 

 
 
 
              
 
             Relógio/horário 
 
 
 
 

 
“assim que termina o programa do Padre Reginaldo no rádio”

9
 

“eu sinto a dorzinha eu tomo para acalmar a doença” 

“eu coloco o comprimido na mesa” 
“eu deixo na minha frente” 

“eu tenho uma lista próxima à sala vizinha à cozinha” 

“coloco o remédio em cima da mesa do jantar” 

“eu deixo em cima da mesa e em cima da cômoda” 
 

  

          
 
            
 
 
          Estratégias 

 
“não faço nada, eu me lembro sempre” 
“lembro por conta própria” 
“eu me levanto naquele sentido” 
“eu já estou acostumada, já sei aquelas horas, já sei de tudo" 
“eu fico sempre na lembrança daqui acolá” 
“só na mente mesmo” 
“meu pensamento” 
“na mente, tem que lembrar” 

       
 
 
 

Memória 

 
“peço minha esposa pra lembrar” 
“com ajuda de Deus/não tem horário marcado” 
“minha vizinha” 
“meu neto de três anos diz: Vó, tá na hora” 

 
 

Ajuda 

 
  “ tomo antes do café da manhã” 
   “tomo sempre depois do café da manhã” 

“eu coloco na mesa depois da merenda...” 
“mas eu sempre tomo o de manhã e do almoço”  
“no almoço do lado do prato” 

“coloco no armário antes do almoço e jantar” 

“sempre depois do café da manhã” 
 

 
 

               
                   
 
           
            Refeições 
 

Fonte: elaborado pela autora 

 

9Programa Padre Reginaldo Manzotti – programa de rádio evangelizador na Rádio Evangelizar 
AM1060, que tem programas diários retransmitidos em mais de mil rádios em todo o Brasil. 
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A partir deste sintético quadro, passamos para a segunda etapa, na qual 
contemplamos apenas as categorias selecionadas, no intuito de favorecer a 
melhor compreensão do significado das falas dos informantes. Selecionamos 
seis categorias.  

• AVDs (Atividades da Vida Diária) 
• Relógio/horário 
• Estratégias 
• Memória 
• Ajuda 
• Refeições 

 
 

Na terceira etapa houve o reagrupamento das falas  a fim de reduzir ainda mais 
as categorias. Consideramos que as atividades da vida diária estão inseridas na 
categoria estratégias/referência por ser hábito corriqueiro em sua vida. 
Conseguimos, portanto, sintetizar duas categorias em uma. 

• Relógio/horário 
• Estratégias/referência 
• Memória 
• Ajuda 
• Refeições 

 
Na quarta etapa sintetizamos ainda mais as categorias, a fim de representar o 
conteúdo principal das temáticas definidas. Consideramos que o relógio /horário 
e refeições estão associadas às estratégias por ser mecanismo utilizado para 
lembrar o uso dos medicamentos.  Alcançamos, portanto, três categorias: 
 

• Estratégias 
• Memória 
• Ajuda 

 

Na quinta etapa,  foi levada em consideração o esquecimento/memória dos 
idosos em estudo: (84%) afirmam que já se esqueceram de tomar a medicação.  
Consequentemente, a memória entrelaça a exigência de ajuda. Identificamos 
dois núcleos da relação dos significados das respostas.  

• Estratégias 
• Ajuda 

 

            A segunda pergunta aberta (número 19) aborda: “Quais sugestões daria 
para melhorar o uso diário e a tomada de medicações por pessoas idosas?” 
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Quadro2 - Depoimentos e categorias – Sugestões dos idosos para melhor 
adesão aos medicamentos. 

FRASES-CHAVE CATEGORIAS 

“que os idosos deviam ter acompanhante” 
“devia ter sempre uma pessoa para orientar” 
“o idoso precisa de companhia” 
“alguém conversar mais com os idosos” 
“é importante que alguém ajude” 
“o filho lembrar de tomar remédio” 
“que a família oriente os idosos” 
“ela peça uma pessoa que ajude” 

 
 
 
                    Cuidador/companhia 

  

“se a pessoa tiver acesso ao atendimento é 
melhor” 
“nunca deixar de atender o idoso” 
“o idoso devia ter um atendimento melhor” 

 
                   Acessibilidade 

“as embalagens são parecidas” 
“se os comprimidos fossem coloridos” 
“mudar a cor dos envelopes” 
“melhorar a letra dos médicos” 
“o idoso sempre procurar informações”  
“se os comprimidos fossem coloridos” 
 “melhorar as receitas, mais esclarecidas” 
“quem não sabe ler precisa perguntar pra quem 
sabe” 
“se as receitas fossem mais explicadas” 
“melhorar as medicações e a caligrafia” 
“o médico devia prescrever com mais detalhe” 
“é difícil a gente entender” 

 
            
 
 
             Informação/orientação 

 
“o idoso deve tomar chá” 
“nunca parar de tomar remédio” 
“que a gente tivesse outro tipo de remédio” 
“melhorar o gosto do remédio” 
 

 
 
                           Medicação  

Fonte: elaborado pela autora 

Passamos para a segunda etapa, na qual estão listadas apenas as categorias 
selecionadas, no intuito de favorecer a melhor compreensão do significado das 
falas dos informantes. Selecionamos quatro categorias:  

• Cuidador 
• Acesso 
• Informação/orientação  
• Medicação 

 
 
 

           Houve o reagrupamento das respostas para reduzir ainda mais as 
categorias. Consideramos que a categoria medicação se entrelaça à questão da 
orientação/informação, a partir do contexto levantado pelos entrevistados no 
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estudo. Nesse procedimento metodológico, obtivemos três novas categorias, 
resultantes das quatro anteriores. São elas: 

• Cuidador 
• Informação/orientação 
• Acesso 

 
           Sintetizamos ainda mais as categorias; as queixas sobre a acessibilidade 
fazem considerar que os idosos precisam de atenção e cuidado, criando as 
temáticas em que elas representam o conteúdo principal das categorias 
definidas. Alcançamos dois grandes grupos: 
 

• Cuidador  
• Informação/orientação 

           Na quinta e última etapa, construímos dois núcleos da relação de 
significados identificados nas respostas:  

• Cuidador/acompanhante  
• Informação 

 
 

         Após análise das frases-chave e categorização das ideias centrais, 

destacamos no primeiro núcleo as estratégias. Os idosos em estudo, apesar de 

suas limitações, relatam estratégias comuns aos idosos, dentre elas: “eu sinto a 

dorzinha, eu tomo para acalmar a doença...”. Esse comportamento remete à questão da 

automedicação, que necessita de cuidado e cautela: “coloco o comprimido na mesa, 

eu deixo na minha frente, coloco o  remédio em cima da mesa do jantar” não caracteriza que 

tome no horário, além de oferecer risco, caso tenha criança no domícilio; eu tenho 

uma lista próxima à sala vizinha à cozinha”. Nesse caso, se a lista não estiver em local 

visível e a letra não for legível e bem especificada (horário e quantidade a ser 

tomada), não trará benefício ao idoso,  devido muitas vezes ao seu declínio 

cognitvo.  

 

               Já, a estratégia do relógio é importante pelo “tocar” facilita a tomada da 

medicação, não havendo necessidade de um cuidador específico para essa 

tarefa. O relato “assim que termina o programa do Padre Reginaldo no rádio” mostra como 

o rádio é importante e interessante; porém, se ao sair de casa não tiver esse 

referencial, corre o risco de esquecer; tomo antes do café da manhã", “eu tomo sempre 

depois do café da manhã; as refeições são ótima estratégia, porém, se não houver 

acompanhamento, levaria ao esquecimento ao sair da sua rotina. Quando 
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referem “não faço nada, eu me lembro sempre", “lembro por conta própria”, a memória 

aparece fazendo parte do processo de autonomia; porém, o estudo mostra que 

(84%) dos idosos esqueceram de tomar os medicamentos, o que confirma a 

exigência de acompanhamento. Por fim, as estratégias utilizadas remetem a 

estudo de eficácia. É interessante percebermos que a necessidade do 

acompanhamento entrelaça os relatos.  

           Observamos, no próximo núcleo, a reafirmação do item anterior é tão 

significante que aparece nos dois relatos. Apesar de as perguntas estarem 

relacionadas ao uso dos fármacos, constata-se que as respostas sugerem a 

presença do cuidador/acompanhante atrelado à informação e como estratégia. 

Essa exigência implica refletir a importância do cuidador/acompanhante na vida 

do idoso, em seu contexto biopsicossocial.  

 

              Na análise dos discursos percebemos que a busca de atenção e 

companhia, “alguém pra conversar”, “alguém pra ajudar”, caracteriza-se como 

suporte para amenizar as limitações e o isolamento social. Observamos ainda 

que reconhecem que sem ajuda não conseguem executar algumas 

necessidades básicas quanto ao uso dos medicamentos.  

 

            A mudança na estrutura familiar, mudança de papéis da mulher na 

sociedade, antes referida como cuidadora, redução do número de filhos das 

famílias brasileiras e a situação financeira são fatores que contribuem para o 

comprometimento do acompanhamento do idoso.  

 

             Estudos recentes demonstram a importância dos cuidadores. Segundo o 

Ministério da Saúde, quase 4 milhões de idosos exigem cuidados para continuar 

a viver em casa e na comunidade na qual estão inseridos.  

          A informação faz refletir sobre “quem cuidará de nós?”. Apesar de haver 

políticas públicas direcionadas ao idoso, há falhas nos sistemas de atenção ao 

idoso, principalmente no que se refere ao cuidar.  

         O aumento da expectativa de vida requer preparo profissional e familiar. O 

papel do cuidador/acompanhante no contexto familiar passa a ser fundamental 
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no processo da preservação e manutenção da qualidade de vida do idoso, que 

com frequência apresentam um grau maior ou menor de dependência.  

As equipes de saúde e a sociedade, precisam se sensibilizar e se capacitar para 

trabalhar  como facilitadores na construção da promoção do cuidar.  

Para Boff, a explicação é simples e ao mesmo tempo complexa. Segundo ele: 

“Tudo que existe precisa ser cuidado para continuar existindo. 

Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra. 

Tudo o que vive precisa ser alimentado. 

Assim o cuidado, a essência da vida humana, 

 precisa ser continuamente alimentado. 

O cuidado vive do amor, da ternura,  

da carícia e da convivência”.   

(Boff,1999) 

            No núcleo informação/orientação se destaca a questão da subjetividade 

do idoso, que não está sendo respeitada. A falta de informação aos 

medicamentos se evidencia quando relatam que “as embalagens são 

parecidas”,“é difícil a gente entender”. O que dizem obriga a refletir que as 

indústrias/laboratórios farmacêuticos não estão preocupados em oferecer 

informação ao consumidor final (idoso). O que lhes é apresentado não é visível 

ao olhar do idoso: geralmente as embalagens são parecidas, o nome do 

medicamento é pequeno, a maioria dos comprimidos se diferencia apenas no 

tamanho, e em alguns casos não há contraindicação. Os próprios dados da 

pesquisa confirmam essa observação. Consequentemente, a decodificação do 

usuário (idoso) fica limitada ao tamanho e cor. Isso remete a dois 

questionamentos: os maiores consumidores de medicamentos (idosos) já foram 

consultados sobre que tipo de letra, embalagem e informação favorecem a 

melhor compreensão/informação no uso dos medicamentos? O que eles 

sugerem?  

               Há mais um aspecto importante a ser realçado: “quem não sabe ler 

precisa perguntar pra quem sabe”. Mas somente perguntar resolverá o 

problema? Quais as medidas oficiais, nos diversos âmbitos, que facilitam a 

compreensão dos analfabetos (idosos) e dos de baixa escolaridade quanto ao 

uso dos medicamentos? Em algum momento foram ouvidos?  
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               Distintos estudos já comprovaram que o nível de escolaridade é 

importante para a melhor compreensão dos fenômenos da informação. As 

respostas dos entrevistados implicam a certeza de que apenas a comunicação 

verbal e a escrita não são suficientes à compreensão ao idoso. Cada sujeito é 

singular, e deve ser escutado para adequar o que melhor pode e deve ser feito 

em relação à informação na promoção da saúde. 

               Os dados ratificam a importância de formar agentes dentro da própria 

comunidade, aproximando os discursos informativos, a fim de serem entendidos 

e incorporados. Porém, é preciso estar atentos aos questionamentos levantados. 

Somente haverá uma resposta se existirem iniciativas para aqueles que 

precisam efetivamente exigir o que é seu de direito.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             Por meio deste estudo foi possível elencar considerações importantes 

em relação às características do idoso e ao seu comportamento sobre uso dos 

medicamentos, dificuldades, demandas e estratégias.  

            A partir dos dados coletados delinearam-se o perfil sociodemográfico e 

econômico, a relação com a UBS, características e o uso das medicações. 

Identificarmos as dificuldades no que se refere aos medicamentos e suas 

exigências. 

            Dos 36 idosos entrevistados, a maioria (72,2%) é do sexo feminino, 

ratificando a feminização do município, do país e de distintos estudos 

mencionados no início deste trabalho. A mulher se destaca em vários contextos 

neste estudo: melhor nível de escolaridade, a maioria é viúva e chefe de família, 

é quem mais comparece à UBS, tem maior número de doenças, maior uso de 

fármacos, mais se automedica, mais se hospitaliza e quem tem melhor 

desempenho cognitivo. 

             De acordo com Veras e Caldas (2004), as mulheres, por reportarem 

número maior de doenças crônicas do que os homens, mostram fidelização 

mais consistente a programas preventivos e educacionais, participando 

intensamente de atividades de centros de convivência, além de demandar com 

maior frequência os serviços ambulatoriais de saúde. 

              O estudo mostra que apesar de as idosas apresentarem melhor nível 

de escolaridade e desempenho cognitivo, esse fator não influencia seu 

comportamento quanto ao uso dos medicamentos, sendo imprescindível uma 

melhor investigação.    

              Quanto às morbidades, os dados confirmam que o envelhecimento 

acompanha as doenças crônicas. Se não forem tratadas, comprometerão a 

qualidade de vida do idoso. A HAS é ainda a doença crônica que mais 

prevalece nessa faixa etária, seguida do diabetes mellitus. 
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            O estudo evidencia que o nível alimentar está abaixo do que é 

padronizado para essa faixa etária, o que obriga a refletir sobre a nutrição dos 

idosos.  

            Um dos achados relevantes desta pesquisa é a impossibilidade de 

criação de vínculos entre a UBS e as pessoas idosas em decorrência dos 

distanciamentos do atendimento. Os dados confirmam que a relação do idoso 

com a unidade é apenas medicamentosa. Os profissionais de saúde justificam o 

distanciamento do agendamento pelo aumento da demanda, confirmando que a 

população idosa está crescendo, e que a unidade em estudo não tem estrutura 

para atender a todos que a procuram. O que, consequentemente, compromete 

o acompanhamento e o atendimento humanizado, por não haver vínculo, 

diálogo e escuta. 

            Apesar dos esforços na reorganização da atenção básica, ainda é 

grande o distanciamento entre os profissionais de saúde e seus pacientes, o que 

provocaria a desumanização da atenção à saúde.  

Lopes, 2000, reconhece que é significativamente difícil, em um serviço de 

saúde, o respeito à subjetividade do idoso na relação com o medicamento, no 

qual a possibilidade de verbalização tem tempo limitado. 

              Com relação ao uso dos medicamentos, os dados deste estudo 

corroboram a literatura, em particular quanto à polifarmácia, à automedicação. 

Esses problemas, quando associados à baixa escolaridade, ao baixo 

rendimento salarial, à incompreensão da receita médica e às alterações do 

estado cognitivo dão a dimensão da complexidade com a qual as UBS 

trabalham atualmente, sempre dentro da perspectiva do crescente 

envelhecimento populacional. 

             A estratégia terapêutica é bastante utilizada para compensar as 

alterações do envelhecimento, visando controlar apenas as doenças crônicas. 

Destacamos ainda a diversidade (1 a 8) e o número de medicamentos 

prescritos (1 a 14). Cabe sublinhar que a sistematização utilizada pelo serviço 

de saúde como orientação não é suficiente para suprir a adesão do idoso ao 

uso dos fármacos.   
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             A vulnerabilidade dos idosos aos eventos adversos no que se refere à 

medicação/fitoterápicos é considerada significativa, fato que, como citado, 

estaria relacionado à questão da acessibilidade do atendimento, déficit de 

informação/orientação e incompreensão da receita médica.  

            Aspecto que merece atenção relaciona-se às receitas, pois as 

dificuldades relatadas confirmam a importância da digitalização, em busca de 

melhor compreensão por parte dos idosos e familiares.  

           Segundo a Anvisa, é importante que a prescrição, quando não 

digitalizada, deve ser escrita sem rasura, em letra de forma, por extenso, com 

linguagem compreensível.  

              Sobre esse aspecto é possível enfatizar, neste estudo, a falta de 

relação interpessoal e a habilidade de comunicação da farmácia com os idosos. 

Os dados indicam que não há vínculo, apenas entrega dos medicamentos. Além 

disso, a entrega parcial ou integral condiciona o idoso a apenas receber, 

gerando dúvidas no momento de tomar. Consequentemente, há aumento do 

grau de dependência quanto ao uso dos medicamentos. 

                 Embora o elevado uso de medicamentos talvez proporcione ao idoso 

melhor qualidade de vida, o uso em excesso ou incorreto comprometeria esse 

aspecto, até mesmo lhe causando a morte. 

                  Neste estudo, a automedicação foi significativa. Mesmo considerada 

inofensiva à saúde, o idoso deve receber auxílio, sempre que possível, de 

profissionais da saúde, a fim de ser evitado o uso irracional de medicamentos. 

No entanto, identificou-se a influência de leigos (influência cultural) nessa 

prática. 

               É essencial que os profissionais valorizem os hábitos dos idosos, tendo 

em vista sua realidade social, econômica e cultural. No estudo se evidencia que 

“no cuidado com a saúde do idoso deve ser levada em conta o processo do 

envelhecer, que ultrapassa barreiras fisiológicas, psicológicas e sociais, pois 

engloba a realidade econômica, cultural, o contexto familiar e necessidades de 

ações específicas”. (VASCONCELOS et al, 2005) 
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               Os idosos, principais consumidores e maiores beneficiários da terapia 

medicamentosa, exigem considerações e estratégias. Destacamos:   

- priorizar e otimizar o atendimento do idoso nas UBS, com hora marcada; 
- aumentar o número de profissionais de saúde, para atender à demanda; 
- sensibilizar e capacitar toda a equipe de saúde e administrativa com relação 
ao envelhecimento; 

- trabalho de educação, para acabar com as filas, assegurando a acessibilidade 

do idoso ao atendimento humanizado; 

- em casos na demora do atendimento, a UBS fornecerá um lanche ao idoso    

enquanto aguarda a consulta; 

- adequar a orientação de acordo com a capacidade cognitiva do idoso/família; 

- a prescrição médica ser  mais legível  de preferência digitalizada, com horários 

e quantidade bem especificados. Se possível, usar material lúdico; 

 - dar suporte à família com relação aos cuidados e uso das medicações, 

através de  oficinas e debates; 

- capacitar “acompanhante de idosos”,9 seguindo o modelo de uma experiência 

bem-sucedida na rede municipal de Saúde do Estado de São Paulo;  

-  avaliação cognitiva dos idosos; 

-  avaliação e acompanhamento nutricional dos idosos; 

- envolver o idoso em seu processo de autocuidado; 

- exercitar a escuta, solicitando a participação para melhor compreensão; 

- participação mais ativa de equipe multidisciplinar; 

 

             Consideramos que este estudo, portanto, subsidie políticas públicas de 

atenção ao idoso, sobretudo na melhoria da comunicação verbal e visual. 

Orientar a população no uso racional dos medicamentos é importante é função 

de todos os profissionais de saúde.  

_____________        
O programa “”Acompanhante de Idosos” foi implantado de forma pioneira no início de 2005 no Estado de São Paulo, 
com o principal objetivo de desenvolver ações de cuidado domiciliar e apoio para as atividades diárias da população 
com dependência funcional, devido a problemas de saúde física e mental. Sua preocupação é reforçar a autonomia e a 
independência dos participantes como parte do processo de melhoria da qualidade de vida e saúde. O suporte é 
oferecido por agentes especialmente selecionados e treinados para o trabalho. O projeto resulta de uma parceria da 
SMS com a Associação Saúde da Família (ASF) e o Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto.  
O grupo atendido apresenta dependência funcional e ausência ou insuficiência de apoio da família. O atendimento é de 
segunda a sábado, de acordo com a necessidade de cada um dos inscritos; os agentes oferecem companhia, escuta, 
acompanhamento em atividades externas (compras em supermercados e farmácias, ida a bancos, entre outros) e de 
lazer. Além disso, oferecem ajuda para realizar os cuidados pessoais (banho, higiene oral e alimentação, entre outros) e 
nas visitas aos serviços de saúde.  
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               Por fim, apesar de os idosos entrevistados afirmarem conhecer a 

indicação dos medicamentos, o estudo evidencia que ignoram os efeitos 

adversos e os riscos que estão expostos, o que reforça a urgência de um 

acompanhamento específico de educação em saúde. 

 

                Esperamos que os resultados desta pesquisa contribuam e subsidiem 

estratégias e práticas, a partir da melhor integração de vários profissionais e 

gestores no que se refere ao uso adequado dos medicamentos, 

consequentemente com benefícios à saúde do idoso. 
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APÊNDICE  1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, Francisca Maria Dias Albuquerque, estou desenvolvendo uma pesquisa com o título 
“Dificuldades encontradas por um grupo de idosos no uso de suas medicações”, orientada pela 
Prof.ª Dr.ª Beltrina Côrte, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Logo, o sr. 
(a) está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa, que tem por objetivo investigar as suas 
possíveis dificuldades em relação aos seus medicamentos. 

Este estudo será realizado na Unidade Básica de Saúde, antes ou após a sua consulta.   Faremos 
uma entrevista contendo perguntas sobre o tema acima citado. O Sr. (a) pode e deve fazer 
perguntas que considerar necessárias antes de concordar com a pesquisa. 

É preciso esclarecer que a sua participação deverá ser livre e de espontânea vontade. Os 
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos critérios da Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos, conforme Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 
procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 

 O Sr. (a) não ficará exposto (a) a nenhum risco ou dano; a sua identidade será mantida em sigilo 
e anonimato e o (a) Sr.(a) poderá desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem 
prejuízos. Será permitido o acesso às informações do estudo. Somente depois do 
esclarecimento e entendimento sobre o assunto acima explicado é que o Sr. (a) deverá assinar 
este documento, que representará sua autorização em participar desta pesquisa. 

Em caso de dúvida, poderá se comunicar comigo, responsável desta pesquisa, Francisca Maria 
Dias Albuquerque, à rua Capitão Justino, 256, tel. (085) 3492-3549 ou (085)8896-3624. 

                        

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre minha participação no 
mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades e 
dos benefícios que a minha participação implica, concordo em dele participar e sendo assim, EU 
DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

 

                 Maracanaú,  _______ de ___________________de _______ 
 
       
                 _____________________________________________ 
                                             Pesquisadora 

 

                 _____________________________________________ 

                                     Participante da pesquisa 

 
 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
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APÊNDICE 2 
                               

Entrevista Semiestruturada 
 
                A aplicação desta entrevista tem por objetivo desvelar as dificuldades dos 
idosos no uso de suas medicações. Sendo assim, sua participação é de fundamental 
importância para esta pesquisa. 
 
                                                                      Data da entrevista:____/_____/___ 
 
                                                                                          Questionário Nº _____ 
1. Identificação  
 

Nome : _________________________________ Data de nascimento; ___ /___/___ 
Idade:______ (em anos completos) 
Religião: (   ) Católica  (   ) Evangélica  (   ) outra Especifique:__________________  
Procedência: (   ) interior/rural  (   ) capital/urbano 
Moradia: (   ) própria  (   ) alugada  (   ) emprestada/família   
                (   ) outra. Especifique _________________________________________ 
Saneamento básico: (   ) sim  (   ) não 
Com quem mora: (   ) companheiro(a)  (   ) filho (a)  (   ) sozinho(a) 
                               (   ) outro. Especifique__________________________________ 
 
1.1 Estado civil:  
(   ) casado(a)  (   ) divorciado(a)  (   ) viúvo(a)  (   ) solteiro(a)   
(   ) outro Especifique__________________________________________________ 
 
1.2  Grau de instrução 
(   ) Analfabeto  (   ) 1º grau completo  (   ) 1º grau incompleto  (   ) 2º grau  completo  
(   ) 2º grau incompleto  (   ) nível superior  (   ) Outros. Especifique______________ 

 
1.3  Renda mensal:  
Aposentado: (   ) sim  (   ) não 
Há quanto tempo recebe o beneficio?  
(   ) 6 meses  (   ) 1 a 2 anos  (   ) 2 a 3 anos  (   ) 4 ou mais  (   ) Não recebe 
Idade que se aposentou: _______________________________________________ 
Valor renda mensal  
(   ) 1/2 salário  (   ) 1 salário  (   ) 2 salários  (   ) 3 salários  (   ) doações  
(   ) outras. Especifique_________________________________________________ 
 
1.4 Hábitos 
1.4.1 Fumo: 
(   ) menos de 1 carteira  (   ) 1 carteira por dia  (   ) mais de uma carteira  
(   ) não  fuma 
 
1.5 Nutrição 
1.5.1 Quantas refeições faz por dia? 
(   ) duas  (   ) três  (   ) quatro  (   ) cinco  (   ) seis 
1.5.2 O que come? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
(   )  balanceada  (   ) rica em carboidratos  (   ) rico em lipídeos  (   ) rica em proteínas 
(   ) outros 
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2. Relação familiar 
 
 2.1 Posição na família: 
(   ) chefia  (   ) pai  (   ) mãe  (   ) outros. Especifique:__________________________ 
 
2.2 Dependência: 
(   ) família  (   ) amigos  (   ) colaboradores  (   ) independente  
(   ) outros. Especifique:________________________________________ _________ 
 

3. Relação com a Unidade Básica 
 
3.1 Há quanto tempo frequenta esta unidade? 
(   ) menos de 1 ano  (   ) 1 ano  (   ) 2 anos  (   ) 3 anos  (   ) 4 anos ou mais         
Especifique:___________________________________________________________ 
 
3.2 Há quanto tempo a consulta foi agendada?  
(   ) menos de 1 mês  (   ) 1 mês  (   ) 2 meses  (   ) 3 meses  (   ) 4 meses ou mais    
Especifique ___________________________________________________________ 

 
3.3 Tem um médico que o/a acompanha?  
(   ) sim  (   ) não 

 
3.4 É sempre o mesmo que o acompanha ? 
(   ) sim  (   ) não 
Se não, porquê?________________________________________________________ 
 
3.5 Quantas vezes vai ao médico que o acompanha? 
(   ) toda semana  (   ) a cada 15 dias  (   ) todos os meses  (   ) 2 em 2 meses 
Especifique____________________________________________________________ 
 
3.6 Faz acompanhamento em outro local?  
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, onde? Especifique________________________________________________ 
 
3.7 Recebe visita do Agente Comunitário de Saúde (ACS)? 
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, especifique:  (   ) a cada 15 dias  (   ) todos os meses  (   ) de 2 em 2 meses 
                                   (   ) nunca recebeu visita             

 
Questões referentes à terapia medicamentosa 

 
1.Tem alguma doença crônica?  
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, qual (is)? 
(   ) hipertensão                             (   ) hipertensão e diabetes 
(   ) diabetes                                  (   ) depressão 
(   ) cardiopatia                              (   ) osteoartrose 
(   ) outra 
 Especifique:___________________________________________________________ 
 
2. Há quanto tempo usa medicamentos? 
(   ) menos de 6 meses  (   ) 1 ano  (   ) 2 anos  (   ) 3 anos  (   ) 4 anos 
(   ) 5 anos  (   ) 6 anos  (   ) 7 anos   (   ) 8 anos  (   ) 9 anos  (   ) + 10 anos  
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3. Como adquire os medicamentos que toma? 
(   ) UBS  (   ) particular  (   ) SUS  (   ) Prefeitura  (   ) outro .   
Especifique:___________________________________________________________ 
 
4. Tem dificuldade em adquirir os medicamentos? Se sim, qual(is)?  Por quê? 
   ___________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________ 
5. Número de diferentes medicações de que faz uso: 
(   ) nenhuma  (   ) 1 a 2  (   ) 2 a 3  (   ) 3 a 4  (   ) 5 ou mais 
 
5.1Quantas unidades por dia  
(   ) nenhuma  (   ) 1  (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4  (   ) 5  (   ) 6  (   ) 7 ou mais 
 
6. Como identifica os remédios que toma?  
(   ) pela  embalagem  (   ) pela cor  (   ) pelo tamanho  (   ) pelo nome 
(   ) outro.  Especifique __________________________________________________ 
  
7. Sabe o nome dos medicamentos que toma e para que servem?  
(   ) sim(   ) não 
Se sim, especifique: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Se não, por quê? O que falta para saber? 
(   ) não tem  interesse  (   ) explicação  (   ) memória 
Especifique: _____________________ 
 
8. Utiliza chás ou simpatias em substituição a algum medicamento que toma?  
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, o quê? Para que servem? 
_______ ______________________________________________________________ 
8.1 Utiliza chás ou simpatias juntamente com os medicamentos que toma? 
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, especifique:_____________________________________________________ 
 
9. Quem indicou? 
(   ) vizinho  (   ) amigo  (   ) família  (   ) outros. Especifique.______________________ 
 
10. Toma remédios por conta própria?  
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, quais?:_________________________________________________________ 
 
11. Encontra dificuldade na tomada de sua medicação? 
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, quais?_________________________________________________________   
_____________________________________________________________________ 
 
12. Recebe orientações sobre o uso dos medicamentos?    
(   )sim  (   ) não 
Se sim, quem orientou? (   ) médico  (   ) enfermeiro  (   ) médico e enfermeiro  (   ) ACS  
(   ) outro. Especifique:___________________________________________________ 
12.1Que tipo de orientação recebe?   
(   ) médico  (   ) enfermeiro  (   ) médico e enfermeiro  (   ) ACS  (   ) outro verbal   
(   ) escrita  (   ) verbal e escrita  (   ) outra  



112 
 

  
12.2 Quando recebeu orientação ficou com dúvidas? 
(   ) sim  (   ) não 
 
12.3 Se sim, perguntou novamente? 
(   ) sim  (   ) não 
 
12.4 Se não, por quê? 
_____________________________________________________________________             
_____________________________________________________________________ 
 
12.5 Como gostaria de ser orientado ou orientada? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
13. Como faz para lembrar o horário de cada medicação?      
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
14. O que faz para facilitar a tomada de sua medicação? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
15. Como  é tomar medicação todos os dias? 
(   ) bom  (   ) indiferente  (   ) ruim  (   ) péssimo  (   ) outro.  
 
16. Mudou alguma coisa em sua rotina? 
(   ) sim  (   ) não 
16.1 Se sim, o quê? 
_____________________________________________________________________ 
 16.2  Se não, por quê? 
_____________________________________________________________________ 
 
17. Sente algum mal-estar quando toma sua medicação? 
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, o quê? 

______________________________________________________________________ 
 
18. Já se hospitalizou alguma vez por causa de remédio?  
(   ) sim  (   ) não 
 Se sim, qual remédio e quantos dias?______________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 
18.1 Já se hospitalizou alguma vez por causa de doença? 
(   ) sim  (   ) não 
Se sim, especifique qual motivo?___________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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19. Quais sugestões daria para melhorar o uso diário e a tomada de medicações por 
pessoas idosas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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APENDICE 3 

Label 

1. Número do questionário 
2. Sexo 
3. Idade em 2012 
4. Faixa etária 2012 
5. Religião 
6. Procedência 
7. Moradia 
8. Saneamento básico 
9. Mora sozinha 
10. Mora com cônjuge 
11. Mora com filha(o) 
12. Mora com neta(o) 
13. Mora com bisneta(o) 
14. Mora com sobrinha(o) 
15. Mora com mãe 
16. Mora com sogra 
17. Mora com nora (genro) 
18. Número de Pessoas com quem mora 
19. Estado Civil 
20. Escolaridade Atual 
21. É Aposentado 
22. Tempo em anos de beneficio 
23. Idade que aposentou 
24. Fez Empréstimo consignado 
25. Valor da renda em R$ que recebe mensalmente 
26. Número de salários que recebe mensalmente 
27. Valor da renda em R$ que deveria receber mensalmente 
28. Fuma 
29. Número de refeições ao dia 
30. Tipo de refeições ao dia 
31. É Chefe de família 
32. A posição na família é de avó(ô) 
33. A posição na família é de mãe (pai) 
34. A posição na família é de Esposa(o) 
35. A posição na família é de sogra 
36. Tem Dependência 
37. Depende de filho(a) 
38. Depende de cônjuge 
39. Depende de mãe 
40. Depende de irmã 
41. Depende de familiares 
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42. Depende de colaboradores fora da família 
43. Depende de aposentadoria de cônjuge 
44. Depende de aposentadoria de sogra 
45. Tempo em anos que frequenta a unidade 
46. Tempo em meses do Agendamento à consulta 
47. Tem médico que acompanha? 
48. É Sempre o mesmo médico que acompanha? 
49. Com qual frequência vai ao médico? 
50. Faz Acompanhamento em outro local 
51. Onde é o outro local que faz acompanhamento? 
52. Quanto Tempo em minutos dura a consulta com o médico na UBS 
53. Recebe visita do ACS 
54. Qual a Periodicidade da visita? 
55. Número de doenças crônicas 
56. Tem alguma doença crônica? 
57. Tem HAS 
58. Tem DM 
59. Tem OA 
60. Tem Cardiopatia 
61. Tem dor crônica 
62. Tem dislipidemia 
63. Tem Labirintopatia 
64. Tem Epilepsia 
65. Tempo em anos que usa medicamentos? 
66. Adquire os medicamentos na UBS 
67. Outros locais onde adquire os medicamentos 
68. Recebe orientação para usar os medicamentos? 
69. Quem orienta o uso dos medicamentos 
70. Tipo de orientação que recebe sobre o uso de medicamentos 
71. Número de diferentes medicações 
72. Unidades/dia, de insulina que usa 
73. Unidades/dia, de comprimidos que usa 
74. Identificação do remédio 
75. Já Tomou remédio errado? 
76. Sabe o nome do(s) remédio(s) que toma? 
77. Entende a receita médica? 
78. Justificativa a resposta sobre o entendimento ou não da receita médica 
79. Médico orienta sobre dúvida no uso da medicação 
80. Enfermeira orienta sobre dúvida no uso da medicação 
81. ACS orienta sobre dúvida no uso da medicação 
82. SAME orienta sobre dúvida no uso da medicação 
83. Posto orienta sobre dúvida no uso da medicação 
84. Farmácia orienta sobre dúvida no uso da medicação 
85. Cônjuge orienta sobre dúvida no uso da medicação 
86. Filha(o) orienta sobre dúvida no uso da medicação 
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87. Neta(o) orienta sobre dúvida no uso da medicação 
88. Sobrinha(o) orienta sobre dúvida no uso da medicação 
89. Nora orienta sobre dúvida no uso da medicação 
90. Vizinha(o) orienta sobre dúvida no uso da medicação 
91. Como gostaria de ser orientado(a) sobre o uso de medicamentos 
92. Recipiente no qual armazena a medicação que usa 
93. Onde guarda o recipiente da medicação que usa 
94. Onde guarda na casa o recipiente da medicação que usa 
95. Quando recebe a medicação 
96. Observa prazo de validade da medicação que usa 
97. Usa chá em substituição algum medicamento 
98. Número de diferentes tipos de chá que toma 
99. Toma chá de: alecrim 
100. Toma chá de: arruda 
101. Toma chá de: cravo 
102. Toma chá de: lambedor 
103. Toma chá de: cebola branca 
104. Toma chá de: cidreira (capim santo) 
105. Toma chá de: erva-doce 
106. Toma chá de: camomila 
107. Toma chá de: canela 
108. Toma chá de: cachaça-alemã 
109. Toma chá de: quebra-pedra 
110. Toma chá de: casca e laranja 
111. Toma chá de: folha e laranja 
112. Toma chá de: colônia 
113. Toma chá de: girassol e mostarda 
114. Toma chá de: marcela 
115. Toma chá de: boldo 
116. Toma chá de: hortelã 
117. Toma chá de: alho 
118. Quem indicou o chá 
119. Faz uso de Automedicação 
120. Antigripal é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
121. Cálcio é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
122. meraciclina é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
123. sonrisal e sal de andrews são os remédios que uso quando se automedica 
124. imosec é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
125. Vital 500 é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
126. Digeplus é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
127. Elixir paregórico é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
128. paracetamol é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
129. dipirona é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
130. diclofenaco é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
131. melhoral é o tipo de remédio que uso quando se automedica 



117 
 

132. tetraciclina é o tipo de remédio que uso quando se automedica 
133. Esqueceu-se de tomar a medicação 
134. Como faz pra lembrar 
135. Como é pra você tomar remédio todo dia 
136. Sintoma ao tomar medicação 
137. Foi hospitalizado no último ano 
138. Doenças Crônicas: motivo da hospitalização 
139. Outros: motivo da hospitalização 
140. MEEM 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
MINIEXAME DO ESTADO MENTAL 

 

 

 


