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Resumo

Objetivo – Correlacionar as questões referentes a doenças, uso de fármacos e tratamentos terapêuticos no grupo de idosos que participa-
ram da pesquisa intitulada Censo das Pessoas com Deficiência no município de Assis-SP. Métodos – Estudo de campo, epidemiológico, des-
critivo, exploratório, transversal, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa. Foram analisadas as respostas dos participantes acima de 60
anos quanto a doenças, uso de fármacos e tratamentos terapêuticos. Resultados – Foram percorridos pelo Censo 64.5% dos bairros da ci-
dade, com 636 participantes ativos, sendo que 36% (n=227) eram idosos com uma ou mais deficiências. Verificou-se que 78.41% dos ido-
sos possuíam doenças, 85.90% faziam uso de fármacos, 84.51% não praticavam atividade física e 53.06% não faziam tratamento terapêutico.
Na associação entre as variáveis, encontrou-se positividade entre as variáveis idade e doença (p=0,018), fármacos e doenças (p<0,000001),
doença e terapêutica (p<0,000001) e não houve associação significativa entre doença e atividade física (p=0,12), gênero e atividade física
(p=0,66), idade e atividade física, fármacos e atividade física (p=0,28), terapêutica e atividade física (p=0,43). Conclusão – Evidenciou-se
que a população idosa com deficiência apresenta uma alta prevalência de doenças e uso de medicamentos, com uma baixa prevalência de
práticas alternativas que colaboram eficazmente com a saúde, ou seja, a prática regular de atividade física e tratamentos terapêuticos al-
ternativos. Desta maneira, conclui-se que há uma grande necessidade de conscientização e promoção de saúde por meio de métodos al-
ternativos que favorecem uma melhor qualidade de vida e diminuem o uso de fármacos, além de gerar benefícios ao sujeito nas questões
físicas, emocionais, psicológicas, sociais e econômicas.

Descritores: Saúde do idoso; Uso de medicamentos; Saúde de pessoa com deficiência

Abstract

Objective – To correlate the issues concerning to the disease, use of drugs and therapeutic treatments in the elderly group who participated
of the research entitled Census of Persons with Disabilities in the Assis city-SP. Methods – A field study, epidemiological, descriptive, explo-
ratory, transversal, approved by the research ethics committee. Were analyzed the responses above 60 years about pathologies, use of medi-
cation and therapeutic treatments. Results – Were covered by the "Census" 64.5% of the city's districts, with 636 active participants, being
36% (n=227) were elderly with one or more disabilities. It was found that 78.41% of the participants had pathologies, 85.90% were using
medications, 84.51% did not practice physical activity and 53.06% were not doing therapeutic treatments. In association between variables,
we found positivity between the age and pathology (p=0.018), medication and pathologies (p<0,000001), pathology and therapeutic 
(p<0,000001) and no significant association was found between pathology and physical activity (p=0.12), gender and physical activity (p=0.66),
age and physical activity, medications and physical activity (p=0.28), therapeutic and physical activity (p=0.43). Conclusion – Showed that
elderly people with deficiencies has a high prevalence of pathologies and the use of medications, with a low prevalence of alternative prac-
tices that collaborate effectively with health, in other words, the regular physical activity and alternative therapeutic treatments. Thus, we con-
clude that there is a great need of awareness and health promotion through alternative methods that promote a better life quality and reduce
drugs use, beyond generate benefits to the subject in matters physical, emotional, psychological, social and economic issues.

Descriptors: Health of the elderly; Drug utilization; Disabled health

Introdução

A população brasileira acima de 60 anos de idade vem
aumentando significativamente assim como a expectativa
de vida desta população, sendo considerada no ano 2000
numa média de 68 anos, com aproximadamente 64.8
anos para os homens e 72.6 anos para as mulheres. Es-
tima-se ainda que no ano de 2025, o Brasil terá cerca de
32 milhões de idosos1.

Com o aumento da expectativa de vida traz se a reali-
dade uma série de fatores que precisam de determinadas
modificações para atender ao perfil demográfico e de
morbidade apresentado pelo aumento proporcional de
doenças crônico-degenerativas, sendo de grande impor-
tância nas políticas de saúde pública que deverão estar
preparadas e adequadas com formação e capacitação de
profissionais para a realidade desta nova demanda2-3.

Desta maneira, um dos desafios a serem sanados é o de

controle destas doenças crônico-degenerativas que estão
em maior frequência na população idosa como a hiper-
tensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doenças os-
teoarticulares e outras, fazendo uma dependência medi-
camentosa contínua e prolongada4.

Torna-se importante esclarecer que, apesar da proba-
bilidade de desenvolver certas doenças aumentar com a
idade, não significa que envelhecer seja sinônimo de
adoecer, especialmente quando as pessoas desenvolvem
hábitos de vida saudáveis5-6. Uma maneira eficaz seria a
prática de atividades ou exercícios físicos que trazem
inúmeros benefícios à saúde como aumento de força
muscular, coordenação e equilíbrio, melhor condiciona-
mento físico, diminuição da perda de massa óssea e mus-
cular, redução das incapacidades funcionais, promoção
do melhor bem estar e qualidade de vida7.

O presente estudo teve por objetivo correlacionar as
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questões referentes a doenças, uso de fármacos e trata-
mentos terapêuticos no grupo de idosos que participaram
da pesquisa intitulada Censo das Pessoas com Deficiên-
cia no município de Assis-SP8.

Métodos

O presente estudo utilizou um banco de dados já exis-
tente a partir de informações do estudo de base popula-
cional denominado Censo das Pessoas com Deficiência
no município de Assis-SP8.

Este estudo é transversal de base populacional, consti-
tuindo uma pesquisa de campo, epidemiológica, descri-
tiva e exploratória; foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Regional de Assis (CEP-HRA, pare-
cer 066/2007), conforme as determinações da Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e ocorreu no pe-
ríodo de dezembro de 2007 a dezembro de 2009.

A abordagem da população foi direta, sendo que a co-
leta de dados foi organizada por bairros pertencentes às
unidades de saúde, sendo percorridas todas as ruas e re-
sidências. Para levantamento dos dados a pessoa com de-
ficiência ou seu responsável tinham que anuir ao Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e após es-
tar de pleno acordo, respondiam a um questionário, ela-
borado pelas pesquisadoras8, com questões a respeito
da deficiência bem como dados socioeconômicos e de
saúde. Os sujeitos incluídos na pesquisa foram pessoas
com deficiência (física, motora, mental, auditiva, visual,
síndromes, múltiplas ou outras) congênita e/ou adquirida,
de ambos os gêneros, e sem limite de idade. A participa-
ção foi voluntária conforme TCLE e os indivíduos com de-
ficiência que não aceitaram participar da pesquisa (res-
ponder ao questionário) foram anotados em formulário
isolado (participantes inativos). Os materiais coletados fo-
ram digitados em banco de dados e arquivados8.

Desta maneira, para a realização deste estudo foi rea-
lizado contato prévio com as pesquisadoras8 para verifi-
cação quanto à possibilidade de acesso aos formulários
e realização deste estudo conforme as determinações da
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.

Assim, a presente pesquisa analisou as respostas dos par-
ticipantes acima de 60 anos quanto ao perfil social e as
questões de saúde, correlacionando as questões que se re-
ferem a doenças, uso de fármacos e tratamentos terapêu-
ticos. Foram excluídos do estudo os sujeitos participantes
do censo que possuíam menos de 60 anos de idade.

A análise dos formulários, por meio do banco de dados,
buscou dados quantitativos e qualitativos, utilizando-se
para análise estatística o Excel® 2007 e a associação entre
as variáveis foi realizadas pelo teste Qui-Quadrado, sendo
considerado um nível de significância de 5% (p<0,05).

Resultados

Foram percorridos pelo Censo 64.5% dos bairros da ci-
dade, com 636 participantes ativos, sendo que 36%
(n=227) eram idosos.

O grupo estudado possuía 61 anos de idade ou mais e pos-
suindo uma ou mais deficiências, sendo: 28.6% múltiplas,
19.8% motora, 18.1% física, 17.6% auditiva, 14.5% visual,
1.3% mental. Nesta população foi possível perceber que so-
mente 1.74% das deficiências eram congênitas enquanto que

98.23% foram adquiridas por múltiplas influentes (doenças
progressivas e/ou incapacitantes, acidentes de trânsito, aci-
dentes de trabalho, agressão física, acidentes com armas
brancas, armas de fogo ou animais), sendo que 93% pos-
suíam diagnostico médico da deficiência.

Atendendo aos objetivos do presente estudo apresen-
taram-se os seguintes resultados relacionados com a
saúde desta população: a) 78.41% dos idosos possuíam
doenças, b) 85.90% faziam uso de fármacos, c) 84.51%
não praticavam atividade física, d) 53.06% não faziam tra-
tamento terapêutico.

Quanto ao aspecto doença notou-se que somente
21.59% da população estudada não possuíam, enquanto
que 40.96% possuíam ao menos um tipo, conforme de-
monstra o Gráfico 1. Ao avaliar as maiores incidências, no-
tou-se que aproximadamente 62% possuíam problemas
cardíacos, 20.70% doenças metabólicas e 7.04% neuroló-
gicas. Na associação entre as variáveis gênero e doença não
se demonstrou significância (p=0,1), sendo que 17.24% das
mulheres e 26.13% dos homens não as possuíam.

Ao analisar a incidência de doenças conforme as dis-
tribuições etárias, foi possível perceber uma proporção
crescente nas variáveis, sendo: 72.04% de 61 a 70 anos,
77.11% de 71 a 80 anos e 92.16% acima de 81 anos, de-
monstrando significância estatística (p=0,018). 

Outros dados demonstraram ainda que 31.43% dos
idosos possuíam doenças e praticavam alguma atividade
física regular, enquanto que 19.90% não possuíam ne-
nhuma doença e nem praticam atividade física; quanto ao
gênero, 83.48% das mulheres e 85.59% dos homens não
praticavam atividade física. A associação entre as variá-
veis doença e atividade física não demonstrou signifi-
cância (p=0,12), assim como, gênero e atividade física
(p=0,66). Quanto à variável idade, 81.52% dos que pos-
suíam de 61 a 70 anos não praticavam atividade física,
83.11% de 71 a 80 anos e 92.16% acima de 81 anos, não
apresentando significância (p=0,21).

Quanto ao aspecto fármaco obteve-se que 85.90% dos
idosos faziam uso, sendo a maior incidência localizada no
consumo de um ou mais medicamentos (39.64%), con-
forme demonstrado no Gráfico 1. Na associação entre as
variáveis fármacos e doença demonstrou-se associação
muito significativa (p<0,000001), justificada por 97.19%
de idosos com doença que fazem uso de medicamentos.
Nos aspectos de fármacos, torna-se importante demons-
trar que 2.81% dos idosos que não possuíam doenças fa-
ziam uso de medicamento controlado (automedicação). 

Na verificação de uma possível associação entre as va-
riáveis fármacos e atividade física não houve significância
(p=0,28), sendo que somente 14.43% dos idosos que usa-
vam medicamentos praticavam atividade física. Quando foi
analisada a variável idade com relação à fármacos obser-
vou-se que somente 14.10% dos idosos não faziam uso de
fármacos, sendo 21.51% que não usavam medicamentos
na faixa etária de 61 a 70 anos, 9.64% de 71 a 80 anos e
7.84% acima de 81 anos de idade, sendo significativo
(p=0,026). Já na variável gênero percebeu-se que 19.82%
dos homens e 8.62% das mulheres não faziam uso de fár-
macos, apresentando associação significativa (p=0,015). 

Quanto ao aspecto terapêutico, correspondente aos
tratamentos multiprofissionais da saúde, obteve-se
81.46% de idosos com doenças realizando tratamento te-
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rapêutico, apresentando associação muito significativa
(p<0,000001); 92.86% dos que possuem doenças reali-
zavam o tratamento terapêutico em associação ao trata-
mento medicamentoso, 7.14% dos que possuem doenças
relataram não fazerem uso de fármacos e realizarem al-
guma forma de tratamento terapêutico e 33.90% não
realizavam tratamento terapêutico e faziam somente uso
de fármacos para suas doenças, desta maneira, na asso-
ciação entre as variáveis terapêutica e fármacos  obteve-
se uma grande significância estatística (p<0,000001).
Quanto à atividade física em associação ao tratamento te-
rapêutico não se obteve associação positiva (p=0,43),
sendo que somente 14.37% faziam atividade física e tra-
tamento terapêutico. Na Tabela 1 é possível verificar, de-
talhadamente, as variáveis fármacos, tratamento tera-
pêutico e atividade física nos indivíduos com doenças.

Tabela 1. Variáveis referentes a fármacos, atividade física, e tra-
tamento terapêutico, por grupos etários, em idosos
com doenças (n=178). Assis-SP, 2009

Faixa etária Fármacos Atividade Tratamento 
(anos) (%) física (%) terapêutico (%)

Sim
61 a 70 36,5 5,6 31,5
71 a 80 36,0 5,6 29,2

81 ou mais 24,7 2,2 20,8

Não
61 a 70 1,1 32,0 6,2
71 a 80 0,0 30,3 6,7

81 ou mais 1,7 24,2 5,6

Gráfico 1. Linhas de distribuições das variáveis doenças e fármacos no
grupo de idosos com deficiência.  Assis-SP, 2009

Gráfico 2. Distribuições (n) quanto às variáveis doenças, fármacos,
tratamento terapêutico e atividade física no grupo de ido-
sos com deficiência. Assis-SP, 2009

Discussão

Na presente pesquisa verificou-se que a maioria dos
idosos apresentavam doenças, porém, o uso de fármacos
era significativamente maior. Na população avaliada
houve 84.51% de sedentários, com altas incidências em
ambos os sexos; percebeu-se também que 19.90% de
idosos não possuíam doenças e não praticava atividade
física, desta forma, o fator doença não foi determinante
para a prática ou não de exercícios regulares. 

Destaca-se ainda na amostra estudada um ciclo que de-
monstrava que quanto maior a idade, maior o número de
doenças e maior o consumo de fármacos, com menor
realização de atividade física.

Quanto ao uso combinado de diversos medicamentos,
ou seja o fenômeno da polifarmácia, houve descrição nos
estudos de Rozenfeld9 (2003) e Cascaes4 (2008) como cor-
riqueiros na população de idosos. Rozenfeld9 (2003) re-
velou ainda que polimedicação maior (acima de 5 fár-
macos) está presente em cerca de 20 a 40% de idosos.

Além da polimedicação maior, há evidências na litera-
tura de uma alta incidência de automedicação em ido-
sos4,9,12-17. Este fenômeno que atinge esta população, reco-
nhecida como os principais consumidores e beneficiados
da farmacoterapia moderna16, apresenta algumas conse-
quências preocupantes e comuns como as interações me-
dicamentosas, reações adversas, tratamentos inadequa-
dos, admissões hospitalares agudas, entre outras. Desta
maneira, acarretam em possíveis agravos diante da saúde
e nos processos de doenças. 

Diante deste fato, neste estudo encontrou-se dados em
conformidade com as proposições da literatura quanto à
polifarmácia4,10,12,16. Porém, a questão de automedicação
não foi abordada na presente pesquisa, constituindo uma
falha diante de uma variável muito importante. 

Quanto aos estudos que abordam temas relacionados
à atividade física, principalmente após os 60 anos de
idade, há inúmeros estudos que confirmam os benefícios
promovidos não apenas a saúde física, mas do mesmo
modo, beneficiam a saúde psicossocial e emocional dos
praticantes de exercícios regulares em qualquer faixa
etária e indiferentemente do sexo9-11.

A pesquisa de Otto11 (1987) demonstrou que cerca de
70% da população idosa do Brasil era sedentária. Após 21
anos, a pesquisa de Knuth et al.18 (2008) que avaliou a
prática de atividade física e sedentarismo em brasileiros
demonstrou, na categoria de 65 anos ou mais, que 10,1%
eram ativos na prática de atividade física no desloca-
mento (considerando ir de casa para o trabalho de bici-
cleta ou caminhando) e 7,6% ativos nas atividades físicas
de lazer. Assim, em um período longo de tempo não
houve mudanças significativas no comportamento dos
idosos brasileiros18.  

O mesmo fator de sedentarismo foi avaliado no estudo de
Zaitune et al.17 (2007) no município de Campinas-SP, que
apresentou 70,9% de idosos sedentários nos anos de 2001-
2002, sendo que foi observada significância nos resultados
quanto aos idosos com menor renda familiar per capita e
menor escolaridade; os resultados demonstraram signifi-
cância ainda em idosos fumantes, obesos, com transtorno
mental comum e com percepção de sua saúde como ruim17. 
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Segundo Rebelatto e Morelli19 (2007) o simples fato de
existir condiciona ao envelhecimento, porém, no sistema
orgânico algumas alterações são mais evidentes que ou-
tras. Todos os aparelhos e sistemas apresentam alterações
fisiológicas ocasionadas pelo envelhecimento, porém, a
adesão de idosos em programas de atividade física regu-
lar é capaz de deter essas alterações, ou ao menos mo-
dificá-las19.

O sedentarismo corrobora para o aumento de déficit da
capacidade funcional propiciando a dependência em
atividades de vida diária20. De acordo com Matsudo21

(2009) a pratica de atividade física regular previne e con-
trola doenças crônicas não transmissíveis, melhora a mo-
bilidade, a funcionalidade e qualidade de vida, o que
também é demonstrado no estudo de Alfieri et al.22 (2009),
o qual comparou indivíduos idosos ativos e sedentários,
e afirmou que idosos que praticam atividade física regu-
lar possui mobilidade funcional superior a indivíduos se-
dentários.

Dentre os inúmeros benefícios decorrentes da pratica
de atividade física regular, destacam-se a melhoria da fun-
ção cardíaca, diminuição da pressão arterial; diminuição
da fadiga decorrente de melhora da capacidade e fun-
cionalidade pulmonar; há melhora da motilidade intesti-
nal, prevenção de cálculos nas vias biliares, melhora da
diurese, da função imunológica, e do limiar de dor;
quanto ao sistema músculo-esquelético há aumento do
volume muscular, força, massa mineral óssea, flexibili-
dade e amplitude de movimento articular; aumenta o
fluxo sanguíneo e sinovial contribuindo para um bom de-
sempenho articular; quanto ao sistema nervoso central e
periférico há melhora da capacidade mental, do fluxo
sanguíneo cerebral e contribuição para o fenômeno de
neuroplasticidade, melhor controle neuromuscular, me-
nor tendência a depressão, diminuição da ansiedade e an-
gústia, diminuição da fadiga intelectual e melhor vigor,
ânimo e otimismo19. Outro fato de destaque na prática de
exercícios é o gasto energético que combate as tendên-
cias de dislipidemias, hiperglicemia e obesidade ocasio-
nadas pelas primeiras etapas da aposentadoria19.

Numa análise de maior aspecto, pode-se correlacionar
a prática regular de exercícios físicos com um problema
atual e considerado de saúde pública: as quedas em ido-
sos23. Neste sentido, surgem as evidências clínicas que de-
monstram que os exercícios diminuem os riscos de que-
das e consequentemente as complicações secundárias
ocasionadas pelas quedas23-24, considerando a compro-
vação na literatura de que as ocorrências de quedas au-
mentam com a idade24-26. Além destes fatores, estudos
mostram que a utilização de medicamentos aumenta a
ocorrência de quedas27-29.

Diante desta realidade é necessário lembrar que os in-
divíduos idosos são usuários da farmacoterapia devido às
doenças crônicas prevalentes, assim, a prevenção por
meio de atividades físicas e estilo de vida saudável vem
a contribuir na atenuação de suas complicações.

Assim, o envelhecimento populacional provoca a ne-
cessidade de adequação dos serviços de saúde, incluindo
a capacitação dos profissionais para atendimento desta
nova demanda23, porém, deve-se destacar que os pro-
gramas de fisioterapia preventiva, por meio de atividade

física regular, trata-se de um programa de baixo custo e
com excelência em resultados19. 

Sendo assim, torna-se um desafio a conscientização e
adesão dos idosos quanto a pratica regular de atividade fí-
sica para promoção da saúde de um modo geral e promo-
ção de uma melhor qualidade de vida; bem como a ade-
quação das políticas publicas de saúde voltada aos idosos.

Conclusão

Neste estudo evidenciou-se que a população idosa
com deficiência apresenta uma alta prevalência de doen-
ças e uso de medicamentos, com uma baixa prevalência
de práticas alternativas que colaboram eficazmente com
a saúde, ou seja, a prática regular de atividade física e tra-
tamentos terapêuticos alternativos.

Desta maneira, conclui-se que há uma grande neces-
sidade de conscientização e promoção de saúde por
meio de métodos alternativos que favorecem uma melhor
qualidade de vida e diminuem o uso de fármacos, além
de gerar benefícios ao sujeito nas questões físicas, emo-
cionais, psicológicas, sociais e econômicas
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