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RESUMO: A senescência está relacionada à profundas modificações biológicas e sociais. Há 

um aumento das ocorrências de doenças crônicas, bem como a utilização de medicamentos. As 

frequências das doenças e tipos de medicamentos utilizados podem sofrer variações 

geográficas, ou mesmo atribuídas ao ambiente em que o indivíduo convive. As instituições de 

longa permanência ao idoso passou a ser um aporte importante na qualidade de vida dos 

mesmos, crescendo assim a necessidade em se avaliar os aspectos epidemiológicos vinculados 

a este público, objetivando traçar indicadores para melhorar a qualidade de vida. Assim, o 

presente trabalho objetivou avaliar relações entre o tipo de classes de medicamento consumido 

e as doenças crônicas observadas em idosos domiciliados em Instituições de Longa 

Permanência do Idoso (ILPI) do município de Mineiros-GO. A pesquisa seguiu os critérios 

estabelecidos pela resolução 466/12 (pesquisa em seres humanos) e foi previamente aprovada 

pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás - Regional de Jataí sob o protocolo 

número 2.609.707. Foi realizado um estudo exploratório em prontuários de usuários de serviço 

domiciliar, em instituição de longa permanência para idosos, situada no município de Mineiros-

GO. O levantamento foi realizado no primeiro semestre de 2018, em relação aos relatos do ano 

                                                 
1 Acadêmica do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES, Mineiros/GO. 

isabellajube05@gmail.com 
2 Acadêmica do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES, Mineiros/GO. 

akissy.nomura@outlook.com 
3 Docente do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros – Unifimes, Mineiros/GO. 

marcusvinicius@unifimes.edu.br 
4 Docente do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros – Unifimes, Mineiros/GO. E-mail: 

robertoshimokomaki@unifimes.edu.br 
5 Pós-doutorando do curso de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

– UFTM, Uberaba/MG. wellington.frodrigues@hotmail.com 
6 Docente do curso de Medicina, Centro Universitário de Mineiros – Unifimes, Mineiros/GO. Pós-doutoranda do 

curso de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, 

Uberaba/MG.  camilabotelho@unifimes.edu.br  

mailto:isabellajube05@gmail.com
mailto:akissy.nomura@outlook.com
mailto:marcusvinicius@unifimes.edu.br
mailto:robertoshimokomaki@unifimes.edu.br
mailto:wellington.frodrigues@hotmail.com
mailto:camilabotelho@unifimes.edu.br


 

 

de 2017. Foram incluídos indivíduos residentes na referida instituição, com idade igual ou 

superior a 60 anos. Avaliou-se a presença individual de doenças crônicas, bem como os 

medicamentos utilizados pelos idosos no período do estudo. Para análise dos dados foi utilizado 

o programa “Prisma” da GraphPad. Após o emprego dos critérios de inclusão e exclusão foram 

obtidos 28 indivíduos para avaliação e com idade média de 74 anos. 67,86% dos indivíduos 

apresentavam alguma doença crônica, onde 52,63% apresentam 2 ou mais tipos de doenças 

crônicas. Entre as doenças crônicas estão: Manifestações associados ao Sistema Nervoso 

(48,48%), Hipertensão (31,82%), Hipercolesterolemia (6,06% cada), Gastrite (4,54%), 

Deficiência visual, Hipotireoidismo (3,03 cada) e Diabetes Mellitus (1,51%). Em contraste 

78,57% utilizam medicamentos, onde 39% dos medicamentos atuam em causas relacionadas 

com o sistema nervoso, 34% para Hipertensão (e/ou causas cardíacas ou renais), 2% para 

Diabetes Mellitus e Hipercolesterolemia, Gastrite e Hipotireoidismo 1% cada, e outros 

medicamentos para causas variáveis (analgésicos e vitaminas). Embora foram observadas 

variações nas frequências das ocorrências das associações entre tipo de medicamento e 

classificação das doenças, não observamos diferenças estatisticamente significativa entre as 

variáveis (p>0,05). Contudo o presente estudo, permite apontar uma distribuição 

epidemiológica entre os principais fármacos utilizados no grupo avaliado, bem como as 

ocorrências patológicas. Além disso, apontou a normalização das distribuições entre as 

variáveis medicamento e doença. Diferentes frequências são demonstradas em outros estudos, 

em localidades variáveis, indicando que o aporte epidemiológico é importante para contribuir 

no melhor direcionamento para qualidade de vida do público idoso. 
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