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O USO DE MEDICAMENTOS POR IDOSOS EM COMUNIDADE: UM ESTUDO DESCRITIVO

O processo de envelhecimento populacional é uma realidade do atual
cenário mundial, e vem apresentando um crescimento acelerado ao longo do século
XXI. Espera-se uma população com perdas na capacidade cognitiva e com
necessidades de cuidados prolongados, que muitas vezes efetivam-se na
medicalização das queixas. Nesse contexto, somando-se queixas de ordem
psicosóciobiológicas, o uso indiscriminado de medicamentos pode levar a ainda
maior fragilização e queda de funcionalidade neste grupo.
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Dentre os 205 participantes, apenas 11,2% (23) dos idosos não
utilizam nenhum tipo de medicação contínua no momento da entrevista.
Dentre os que relataram o uso, a quantidade de medicamentos de uso
continuo variaram de 1 a 12 diferentes fármacos por idosos. O grupo
considerado em polifarmácia, em uso de 5 ou mais medicamentos, foi
composto por 22% (45) dos participantes.

As medicações de uso contínuo foram classificadas segundo
Anatomical Therapeutic Chemical Code, dentro de seu primeiro nível, com
um grupo de 14 classes. Observa-se maiores frequencias de uso
relacionados majoritariamente a classe “C” com 157 (76,6%) dos
indivíduos usuários, referindo-se esta às medicações destinadas à
afeccções cardiovasculares. Seguida do grupo “A”, com 79 (38,5%),
relacionados à farmacos com foco no trato alimentar e metabolismo, e em
terceiro lugar, medicamentos do grupo “N” com 65 (31,7%) idosos
usuários, destinados à quadros do sistema nervoso/mental.

Descrever o uso de medicamentos de forma contínua por idosos em comunidade 
e a presença de polifarmácia.

Estudo descritivo, transversal, realizado em áreas de abrangência das
Equipes de Atenção Básica à Saúde em um município do interior do estado de
São Paulo. A amostra foi representada por 205 pessoas com 60 anos ou mais
anos, cadastrados na área de abrangência das Unidades, e que tinham
prontuário ativo no serviço. Os idosos foram selecionados aleatoriamente por
meio dos registros dos Agentes Comunitários de saúde e prontuários. A coleta
e dados deu-se por meio de visita domiciliar, entre agosto e dezembro de
2019. A análise foi realizada por meio do aplicativo Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) versão 15.0, de forma descritiva e univariada.A presente
pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa (Caae
11527019.9.0000.5504) e aprovada em 26/06/2019 sob parecer 3.415.218.

Observou-se o uso de medicamentos pelos idosos de forma
relevante e em número elevado, relacionados principalmente às
doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes, como
hipertensão arterial e diabetes mellitus. A presença de considerável
número de idosos em uso de medicamentos psicotrópicos também
demonstra a relevancia dos sintomas de ordem psicosociais e pode
indicar um cuidado centrado na medicalização das queixas.


