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Apresentação x

 O desenvolvimento desta Tese foi impulsionado pela constatação da 

importância de se estudar psicofármaco e os fatores relacionados ao seu uso pela 

população idosa no cenário de internação hospitalar. Como geriatra pude entrar 

em contato com essa realidade e suas implicações tanto na vivência intra-

hospitalar como pela literatura. Considero que a oportunidade de desenvolver 

esse trabalho foi valiosa, pela busca de alguma contribuição em um campo tão 

desafiador e com poucos estudos voltados a esse tema.  

 Foi uma fase de muitos aprendizados, com conquistas intelectuais e 

pessoais, que levarei para a essa tese que está organizada da seguinte forma:  

 Na Introdução, é feita uma breve apresentação do envelhecimento 

populacional, do processo de transição epidemiológica, do uso de medicamentos 

por idosos, da polifarmácia, do uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados e do uso de psicofármaco. Por fim é realizada uma revisão na 

literatura quanto ao uso de psicofármaco pela população idosa. Essa parte busca 

auxiliar no delineamento teórico, embasando os aspectos que serão investigados a 

partir desse estudo.  

 A Justificativa destaca a importância do tema e o motivo da escolha 

do estudo e sua possível contribuição. 

 Em Hipóteses são descritas as hipóteses desse estudo. 

 Em Objetivos são descritos os objetivos desse estudo. 

 Em Métodos são descritos o desenho do estudo, o local do estudo, os 

aspectos éticos e recursos, os procedimentos e os sujeitos do estudo, além da 

definição dos critérios de inclusão e exclusão, do processo de avaliação dos 

participantes, do tratamento dos dados e da análise estatística utilizada. 

 A seção Resultados está organizada de acordo com as hipóteses e 

objetivos do estudo. 

 A Discussão faz uma síntese dos principais resultados com base nos 

objetivos propostos, estabelecendo uma relação entre esses e a literatura. 

Abordamos as implicações dos achados resultantes desse estudo, bem como suas 

limitações.  

 A Conclusão apresenta os principais resultados de acordo com os 

objetivos propostos.  

 Os Apêndices e Anexos incluem documentos fundamentais para que 

essa pesquisa pudesse ser conduzida. 
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INTRODUÇÃO: Múltiplas comorbidades associam-se a maior uso de medicamentos 

por pessoas idosas. A polifarmácia torna os idosos mais propensos a 

desenvolverem eventos adversos a drogas em diferentes contextos de cuidados de 

saúde.  Há riscos envolvidos no uso de psicofármacos pelos idosos, especialmente 

se prolongado. O objetivo deste estudo foi avaliar possíveis causas de internação 

hospitalar em idosos que fazem uso de psicofármaco e também avaliar outros 

fatores associados ao uso de psicofármaco em idosos internados nas enfermarias 

clínicas e cirúrgicas de um hospital universitário terciário. MÉTODOS: Neste 

estudo transversal, foi selecionado por meio de amostra por conveniência, 

pacientes com idade ≥ 60 anos internados em enfermarias clínicas e cirúrgicas no 

Hospital das Clínicas de Botucatu. Os pacientes foram submetidos a um 

questionário contendo aspectos sociodemográficos, clínicos e farmacológicos, 

juntamente com a verificação de registros médicos eletrônicos buscando avaliar a 

prescrição de psicofármacos prévia e durante a internação, especialidade 

prescritora, registro de medicamentos de uso contínuo, registro de medicamentos 

potencialmente inapropriados para idosos, comorbidades e causa de 

hospitalização. Pacientes foram divididos em quatro grupos: pacientes clínicos que 

já tomavam ou não psicofármacos na admissão hospitalar e pacientes cirúrgicos 

que já tomavam ou não psicofármacos na admissão hospitalar. A análise 

multivariada (regressão logística) foi realizada considerando como variável 

dependente “usar ou não psicofármaco” e “ser ou não ser geriatra como 

prescritor antes da internação”. Para todas as análises, foi adotado o nível de 

significância de 0,05. RESULTADOS: 385 pacientes com média de idade de 

74,7(±9,51) anos participaram do estudo. Em relação à amostra total, a média de 

medicamentos utilizados foi de 5,83, 60% apresentou polifarmácia e 55%, uso de 

medicamentos potencialmente inapropriados. Pacientes do grupo clínico que já 

usavam psicofármacos no momento da admissão hospitalar tomavam maior 

número de medicamentos do que os do grupo clínico que não usavam 

psicofármacos (p=0,002), além de utilizarem mais medicamentos potencialmente 

inapropriados (p<0,001). Entre os usuários de psicofármacos da amostra total, 

56% tomavam antidepressivos, 39% benzodiazepínicos, 27% anticonvulsivantes e 

14% neurolépticos.  A análise multivariada mostrou que ser do sexo feminino nas 
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enfermarias cirúrgicas aumentou em 2,1 vezes a chance de tomar psicofármaco e 

o uso de medicamento potencialmente inapropriado aumentou em 5,03 vezes a 

chance do paciente tomar psicofármaco. Nas enfermarias clínicas, o uso de 

medicamento potencialmente inapropriado aumentou em 4,38 vezes a chance do 

paciente tomar psicofármaco.  Ao avaliar as enfermarias clínicas e cirúrgicas 

juntas, o uso de medicamento potencialmente inapropriado aumentou em 4,53 

vezes a chance do paciente tomar psicofármaco e cada aumento no número de 

medicamentos utilizados foi associado a 1,15 vezes mais chance do paciente 

tomar psicofármaco. Ao avaliar as especialidades médicas prescritoras 

previamente à internação, a análise multivariada mostrou que ser geriatra 

aumentou em 4 vezes a chance de não se prescrever um medicamento 

potencialmente inapropriado. Ao avaliar as enfermarias cirúrgicas, a análise 

multivariada mostrou que pacientes idosos que sofreram fraturas tiveram 2,2 

vezes mais chance de se encontrar psicofármacos na sua prescrição e pacientes 

com neoplasias tiveram 2,6 vezes mais chance de se encontrar psicofármacos na 

sua prescrição. CONCLUSÕES: O presente estudo mostrou que o uso de 

psicofármacos por pacientes idosos não foi associado a diferentes causas de 

internação hospitalar. O uso de medicamentos potencialmente inapropriados e a 

polifarmácia aumentaram as chances de se tomar psicofármaco sendo achados 

comuns na admissão hospitalar de pacientes idosos independentemente do tipo 

de enfermaria avaliada. Ser acompanhado por um geriatra previamente à 

internação reduziu as chances de se encontrar prescrição de medicamento 

potencialmente inapropriado. Identificar durante a internação de um idoso a 

presença de polifarmácia, medicamentos potencialmente inapropriados e 

psicofármacos pode contribuir para prevenção quaternária, reduzindo desfechos 

desfavoráveis a partir da implementação de estratégias para o uso racional de 

medicamentos nesse grupo etário.  

 

Palavras-chave: psicotrópicos, idosos, pacientes internados, polimedicação, lista 

de medicamentos potencialmente inapropriados. 
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INTRODUCTION: Multiple comorbidities are associated with greater use of 

medication by the older person. Polypharmacy makes the older person more 

likely to develop adverse drug events in different health care settings. There are 

risks involved in the use of psychotropic drugs by the older person, especially if 

prolonged. The aim of this study was to evaluate possible causes of 

hospitalization in the older person who previously used psychotropic drugs and 

also to evaluate other factors associated with the use of psychotropic drugs in 

older person patients admitted to the clinical and surgical wards of a tertiary 

university hospital. METHODS: In this cross-sectional study, patients aged ≥ 60 

years admitted to clinical and surgical wards at the Hospital das Clinicas de 

Botucatu were selected by sample for convenience. The patients were submitted 

to a questionnaire containing sociodemographic, clinical and pharmacological 

aspects, together with the verification of electronic medical records seeking to 

evaluate the prior prescription and during hospitalization of psychotropic drugs, 

prescribing specialty, registration of drugs for continuous use, registration of 

potentially inappropriate drugs the older person, comorbidities and cause of 

hospitalization. Patients were divided into four groups: clinical patients who 

already or did not use psychotropic drugs on hospital admission and surgical 

patients who already or not used psychotropic drugs on hospital admission. The 

multivariate analysis (logistic regression) was performed considering as a 

dependent variable “to use or not to use psychotropic drugs” and “to be or not 

to be a geriatrician as a prescriber before hospitalization”. For all analyzes, a 

significance level of 0.05 was adopted. RESULTS: 385 patients with a mean age of 

74.7 (±9,51) years participated in the study. In relation to the total sample, the 

average of medications used was 5.83, 60% had polypharmacy and 55%, use of 

potentially inappropriate medications. Patients in the clinical group who were 

already using psychotropic drugs at the time of hospital admission were taking a 

larger number of medications than those in the clinical group who were not using 

psychotropic drugs (p = 0.002), in addition to using more potentially 

inappropriate medications (p <0.001). Among psychotropic drug users in the 

total sample, 56% were taking antidepressants, 39% benzodiazepines, 27% 

anticonvulsants and 14% neuroleptics. The multivariate analysis showed that 
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being female in the surgical wards increased the chance of taking psychotropic 

drugs by 2.1 times and the use of potentially inappropriate medication increased 

by 5.03 times the chance of the patient taking psychotropic drugs. In clinical 

wards, the use of potentially inappropriate medication increased the patient's 

chance of taking psychotropic drugs by 4.38 times. When evaluating the clinical 

and surgical wards together, the use of potentially inappropriate medication 

increased the patient's chance of taking psychotropic drugs by 4.53 times and 

each increase in the number of medications used was associated with 1.15 times 

more likely for the patient to take psychotropic drugs. When evaluating 

prescribing medical specialties prior to hospitalization, multivariate analysis 

showed that being a geriatrician increased the chance of not prescribing a 

potentially inappropriate medication by 4 times. When evaluating surgical wards, 

multivariate analysis showed that older patients who suffered fractures were 2.2 

times more likely to find psychotropic drugs in their prescription and patients 

with cancer were 2.6 times more likely to encounter psychotropic drugs in their 

prescription. CONCLUSIONS: The present study showed that the use of 

psychotropic drugs by older patients was not associated with different causes of 

hospitalization. The use of potentially inappropriate medications and 

polypharmacy increased the chances of taking psychotropic drugs and were 

common findings in the hospital admission of older patients regardless of the 

type of ward evaluated. Being accompanied by a geriatrician prior to 

hospitalization reduced the chances of finding a potentially inappropriate 

medication prescription. Identifying the presence of polypharmacy, potentially 

inappropriate drugs and psychotropic drugs during hospitalization can 

contribute to quaternary prevention, reducing unfavorable outcomes from the 

implementation of strategies for the rational use of drugs in this age group. 

 

Keywords: psychotropic drugs, aged, inpatients, polypharmacy, potentially 

inappropriate medication list. 
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1.1  Envelhecimento populacional no Brasil  

 

 O envelhecimento populacional é um fenômeno relativamente 

recente no Brasil e tem despertado o interesse de estudiosos e profissionais de 

diferentes campos do saber.  Ele decorre tanto do aumento da expectativa de vida 

pela melhoria nas condições de saúde quanto pela menor taxa de fecundidade. Em 

1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta expectativa 

vem subindo desde então, e chegou a 76 anos em 2017. Enquanto a expectativa 

de vida dos homens é de 72,5 anos, a das mulheres chega a 79,6 anos.1 De acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, em 1970 a 

proporção  da população idosa brasileira  era de 5,06%, em 1980 de 6,06 %, em 

1990 de 7,06%, em 2000 de 8,06% e em 2011, de 10,8%, sendo que a estimativa 

para 2025 é de 15%.2  A Organização das Nações Unidas prevê que a população 

idosa no Brasil estará entre as seis maiores do mundo em 2025, precedida por 

China, Índia, Rússia, EUA e Japão.3  A população brasileira manteve a tendência de 

envelhecimento nos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 20121, 

superando a marca dos 30,2 milhões em 2017, correspondendo a um crescimento 

de 18% desse grupo etário entre 2012 e 2017, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua – Características dos Moradores e Domicílios, 

divulgada pelo IBGE em 2018.1 

 As mulheres são maioria nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos 

idosos), enquanto os homens idosos correspondem a 13,3 milhões. Entre 2012 e 

2017, a quantidade de idosos cresceu em todas as unidades da federação, sendo 

os estados com maior proporção de idosos o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, 

ambos com 18,6% de suas populações dentro do grupo de 60 anos ou mais. O 

Amapá, por sua vez, é o estado com menor percentual de idosos, com 7,2% da 

população.1 
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Figura 1: Pirâmide etária brasileira – 2017 

 

 A figura 1 mostra o envelhecimento populacional ocorrido na 

população brasileira de 2012 a 2017. Considerando tanto os homens quanto as 

mulheres, em 2012, o grupo das pessoas de 60 anos ou mais de idade 

representava 12,8% da população; em 2017, esse percentual cresceu para 14,6%. 

O número de idosos com 80 anos ou mais pode passar de 19 milhões em 2060, 

um crescimento de mais de 27 vezes em relação a 1980, quando o Brasil tinha 

menos de setecentas mil pessoas nessa faixa etária. Em 2016 o país já 

contabilizava 3.458.279 idosos com 80 anos ou mais, segundo o IBGE.1 

  

1.2  Transição epidemiológica 

 

 Paralelamente ao envelhecimento da população brasileira, ocorreu 

uma redução da mortalidade por doenças infectocontagiosas e aumento da 

morbidade pelas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), com consequente 

aumento de demanda por serviços de atenção à saúde e elevação da frequência do 

uso de medicamentos nessa faixa etária.4 Essa mudança de perfil epidemiológico 
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de uma população, denominada transição epidemiológica, consiste na substituição 

das doenças infectocontagiosas  pelas DCNT e pela violência como principais 

causas de morbidade e mortalidade em uma população.5 No Brasil, entre as DCNT 

mais comuns que acometem os idosos, destacam-se as doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus, doenças osteoarticulares e transtornos psiquiátricos.6,7,8 As 

condições físicas decorrentes de várias das doenças agrupadas como DCNT 

aumentam as chances de alterações psiquiátricas, seja indiretamente, por 

limitações nas suas atividades diárias e laboral, ou diretamente, consequente à 

autopercepção do declínio da saúde e piora na qualidade de vida. No tocante aos 

transtornos psiquiátricos (sintomas depressivos, transtornos de humor e 

ansiedade e transtornos do sono), estudos epidemiológicos desenvolvidos em 

outros países mostraram que, na presença de doenças crônicas, eles são mais 

frequentes entre idosos que na população adulta.9 Estudos brasileiros de base 

populacional idosa  mostraram prevalências de transtornos psiquiátricos entre 

18,1% e 38,0%10,11, havendo associação com a presença de doenças crônicas.8,11,12 

Tais achados evidenciam a importância de uma abordagem sistemática no 

controle das doenças crônicas13,14, como medida fundamental para melhorar a 

qualidade de vida dos idosos. 

  

1.3  Uso de medicamentos em idosos e polifarmácia 

 

 Múltiplas comorbidades associam-se a maior uso de medicamentos 

por pessoas idosas.2,15 Se, por um lado, os idosos apresentam maior carga de 

doenças e incapacidades e, por conseguinte, utilizam grande parcela dos serviços 

de saúde e consomem mais medicamentos, na outra ponta, destacam-se a 

ineficiência e os altos custos relacionados aos modelos vigentes de atenção à 

saúde ao idoso.16 O uso de polifarmácia (uso contínuo de cinco ou mais 

medicamentos) torna essa faixa etária mais propensa a desenvolver eventos 

adversos a medicamentos nos diferentes contextos de atenção à saúde.17 O 

crescente uso de medicamentos tem sido influenciado em parte pelo cenário atual 

da indústria farmacêutica marcado por técnicas intensivas de marketing voltadas 
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para o incentivo à “medicalização”, direcionadas aos pacientes e aos médicos 

prescritores.18 

 Nos EUA, o uso de medicamentos difere entre as populações de 

adultos jovens e de idosos, sendo que os últimos utilizam mais medicamentos. A 

Pesquisa Nacional de Avaliação da Saúde e Nutrição (NHANES)19 que monitora as 

condições de saúde da população civil norte-americana de adultos jovens e idosos 

não institucionalizados, realizada em 2012, mostrou que entre os que não 

usaram medicamentos nos últimos 30 dias, 69,2% tinham entre 18 a 44 anos de 

idade e 3,9% tinham 65 anos ou mais. Entre aqueles que utilizaram cinco 

medicamentos ou mais, 10,8% tinham de 18 a 44 anos e 47,5% correspondiam à 

população de 65 anos ou mais.19 Estimativas de países europeus corroboram esses 

achados. Um estudo na França mostrou que, apesar de a população de idosos 

representar cerca de 15%, um terço das prescrições medicamentosas eram 

direcionadas para essa faixa etária.20 Outros estudos europeus mostraram  que a 

população idosa era responsável pelo uso de aproximadamente 30% de toda a 

prescrição farmacológica.21  Em um estudo brasileiro, apurou-se que a 

polifarmácia ocorreu em 42% dos idosos e que a hipertensão arterial sistêmica e 

a fibrilação atrial foram as principais doenças responsáveis por ela.22  Em estudo 

transversal brasileiro23 realizado em 2012 e 2013, foi registrada a frequência de 

56,9% de polifarmácia entre os pacientes idosos.  

 

1.4  Farmacologia do envelhecimento   

 

 Na farmacologia do envelhecimento é preciso considerar duas 

dimensões: a farmacocinética e a farmacodinâmica. Algumas peculiaridades são 

encontradas, especialmente o aumento da variabilidade das respostas fisiológicas 

decorrente da heterogeneidade do envelhecimento.24 A absorção, a distribuição, o 

metabolismo e a excreção são processos da farmacocinética.25 A absorção pouco 

se modifica no envelhecimento saudável, apesar de alterações fisiológicas como 

diminuição da motilidade do trato digestório, redução da acidez gástrica e 

redução do fluxo sanguíneo do trato ocorrerem frequentemente. Considerando o 

processo de senilidade, as alterações de hábitos alimentares, o uso de 
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medicamentos que intensifiquem as alterações fisiológicas e o uso de 

automedicação, como laxativos e antiácidos, promovem modificações da 

absorção.26 Conforme a lipossolubilidade ou hidrossolubilidade do fármaco, o 

volume de distribuição pode se alterar segundo mudanças na composição 

corporal (aumento de tecido adiposo, redução da água corporal e da massa 

magra). Nos idosos, há diminuição do volume de distribuição dos fármacos 

hidrossolúveis e aumento do volume de distribuição dos fármacos lipossolúveis. 

Em casos de múltiplas comorbidades, desnutrição, insuficiência renal ou hepática, 

há queda dos níveis de albumina sérica, com consequente aumento da fração livre 

de fármacos que se ligam a proteínas plasmáticas, alterando a farmacodinâmica, a 

excreção e o metabolismo da substância farmacologicamente ativa. Com a 

redução na atividade das enzimas do citocromo P450, o metabolismo dos 

medicamentos pode se alterar nos idosos.27 O clearance hepático apresenta-se 

reduzido devido à diminuição de fluxo sanguíneo hepático, assim como o 

clearance renal, por redução da filtração glomerular ocasionada por perda 

glomerular, fibrose intersticial, aterosclerose e atrofia dos túbulos renais. Tais 

efeitos podem reduzir a excreção de determinados fármacos.   

 Tratando-se de farmacodinâmica, o sistema cardiovascular e o 

sistema nervoso central (SNC) são os mais sensíveis às alterações fisiológicas do 

envelhecimento. Quanto ao sistema cardiovascular, existe maior risco de 

hipotensão e, em relação ao SNC, maior risco de redução do nível de consciência, 

confusão mental, alucinações e delirium.25 Considera-se um desafio a adequada 

prescrição medicamentosa para o idoso dadas as suas singularidades, por 

exemplo: a presença da síndrome da fragilidade em determinados indivíduos, a 

presença de múltiplas comorbidades, a polifarmácia e as interações 

medicamentosas.15,26,28 Além disso, a falta de rotinas para a segurança na 

prescrição de medicamentos contribui para o surgimento de reação adversa a 

medicamentos (RAM) desnecessários em idosos. São exemplos de práticas que 

favorecem a segurança no uso de medicamentos: checagem de alergia a 

medicamentos, dupla checagem de doses de medicamentos, ajuste de doses 

conforme a função renal e reconhecimento de potenciais interações 

medicamentosas.29  
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1.5  Reação adversa a medicamentos e hospitalização 

 

      Estima-se que 5% do total de hospitalizações, independentemente da 

idade dos pacientes, decorram de RAM.22 Observa-se, também, que a probabilidade 

de internações hospitalares serem decorrentes de efeitos colaterais e/ou 

interações medicamentosas dobra ou triplica em idosos.30 Além disso, entre 

metade e dois terços de idosos hospitalizados apresentarão pelo menos uma 

RAM.23 Estima-se que, no Brasil, o uso irracional de medicamentos, caracterizado 

por polifarmácia, automedicação e interações medicamentosas consiste em um 

dos maiores problemas de saúde pública atual, por sua relação direta com o 

aumento da morbidade, mortalidade e gastos dos serviços de saúde.31 O risco de 

RAM com o uso concomitante de dois fármacos é de 13%, valor que chega a 58% 

quando se administram cinco medicamentos, e alcança 82% quando a 

farmacoterapia chega a sete ou mais itens.23 

                 O reconhecimento das iatrogenias causadas pela prática médica 

atual foi essencial na idealização da prevenção quaternária, caracterizada pela 

prática de detectar indivíduos em risco de tratamento excessivo para protegê-los 

de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas. A 

crescente atenção dirigida para as causas iatrogênicas e a consequente adição da 

prevenção quaternária revelam a necessidade de incluir a iatrogenia como uma 

influência sobre a saúde.32 Medidas não farmacológicas no manejo das condições 

de saúde da população idosa deve ser estimulada e planejadas conforme as 

particularidades de cada paciente.33  

 

1.6  Uso de psicofármacos por idosos 

 

 Os psicofármacos são medicamentos que atuam diretamente sobre o 

sistema nervoso central, constituindo um importante recurso terapêutico no 

tratamento dos transtornos comportamentais e de humor.34 O crescimento de 

sua prescrição e as controvérsias surgidas em relação à sua eficácia e 

tolerabilidade têm atraído a atenção de pesquisadores do campo da atenção à 

saúde.35,36 Entre idosos, o uso de psicofármacos tem sido associado a eventos 
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adversos tais como quedas, risco de fraturas, prejuízo cognitivo, delirium, 

aumento de hospitalizações e mortalidade.34 Especialmente os benzodiazepínicos e 

indutores de sono não benzodiazepínicos são frequentemente prescritos para 

idosos com insônia. O risco de quedas é evidente para drogas psicotrópicas, mas 

também para anti-hipertensivos e polifarmácia. O Conselho Nacional Sueco de 

saúde e bem-estar (NBHW) gerou uma lista de drogas que aumentam o risco de 

queda (FRIDs), que inclui opioides, neurolépticos, ansiolíticos, hipnóticos, 

sedativos e antidepressivos.37  

Benzodiazepínicos, indutores de sono não benzodiazepínicos, antidepressivos e 

neurolépticos contribuem para déficits cognitivos.38 Antidepressivos e 

neurolépticos com efeitos anticolinérgicos são mais propensos a induzir 

comprometimento cognitivo. O aumento de mortalidade decorrente do uso de 

neurolépticos e o aumento de risco de eventos cerebrovasculares têm sido 

extensivamente estudados. Até um terço dos pacientes em instituições de longa 

permanência recebe pelo menos um fármaco neuroléptico.39 Tendo em conta os 

graves efeitos secundários potenciais das drogas psicotrópicas e o potencial de 

melhoria, aderindo às diretrizes para a sua utilização, realizamos uma revisão na 

literatura sobre o tema. 

 

1.7  Revisão na Literatura 

 

 A literatura tem mostrado que o idoso usuário de psicofármacos 

apresenta risco aumentado de arritmias cardíacas e morte súbita, delirium, 

desequilíbrio hidroeletrolítico, dependência, diminuição da atividade psicomotora, 

entre outras complicações que fragilizam ainda mais a saúde do indivíduo. 40,41,42 

Assim, estudos de investigação de prevalência e fatores relacionados ao uso de 

psicofármacos em populações idosas contribuem para a identificação de riscos à 

saúde relacionados ao uso desses medicamentos, apontando situações e contextos 

em que o seu uso acarreta potenciais prejuízos à saúde desse grupo populacional. 

Uma significativa parcela dos medicamentos prescritos no Brasil é da classe dos 

psicofármacos. Estima-se que pelo menos 13% do total de fármacos consumidos 

em nosso país envolva benzodiazepínicos, antidepressivos, neurolépticos, 
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anticonvulsivantes ou estimulantes do sistema nervoso central.43 Estudos 

farmacoepidemiológicos nacionais e de base populacional, voltados para 

investigação de utilização de psicofármacos em geral (antipsicóticos, 

antidepressivos, ansiolíticos e sedativos/hipnóticos), são pouco frequentes.  

 A prevalência do uso de psicofármacos entre idosos pode variar em 

função da época e do cenário do estudo, bem como da população investigada. Por 

exemplo, estima-se que a prevalência do uso de psicofármacos em pacientes 

vivendo em instituições de longa permanência (ILP) no Brasil chegue a 63%, 

sendo esses medicamentos usualmente prescritos por médicos não psiquiatras em 

decorrência da necessidade de controle comportamental, presença de depressão e 

transtornos do sono. Estudos recentes apontam para uma maior taxa de 

mortalidade entre idosos dementados que tomam neurolépticos.44,45 Ao nosso 

conhecimento, o único estudo brasileiro que investigou o consumo de 

psicofármacos entre idosos da comunidade foi desenvolvido como parte do 

Estudo SABE46 (seguimento de 2006). A população de estudo foi constituída de 

1.165 idosos (65 ou mais anos), residentes no município de São Paulo, tendo sido 

detectada uma prevalência de 12,2%, sendo que a utilização de antidepressivos foi 

ligeiramente superior ao de benzodiazepínicos. A investigação sobre os fatores 

associados ao uso de psicofármacos incluiu características sociodemográficas, 

condições de saúde objetivas, auto avaliação da saúde, além de uso de serviços de 

saúde. Associações positivas, fortes e independentes, foram detectadas para o 

sexo (feminino) e uso de polifarmácia.46  

 Estudos desenvolvidos em países de maior renda identificaram os 

idosos como o grupo que usa mais frequentemente os psicofármacos.47,48 As 

prevalências observadas nesses países variaram entre 10,5%, entre idosos 

israelenses49, e 29,8%, entre idosos alemães.50 Valores intermediários foram 

observados nos Estados Unidos (19,0%)48 e na Espanha (22,4%, entre idosos mais 

velhos).51 Já um estudo multicêntrico europeu, realizado junto à população 

usuária de serviços de saúde mental com diagnóstico de transtornos psiquiátricos, 

mostrou que 18,8% dos idosos (65 anos ou mais) utilizaram psicofármacos nos 

últimos 12 meses.47 Ainda nos países de maior renda, diversos estudos 

farmacoepidemiológicos de base populacional têm mostrado que a utilização de 
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psicofármacos tem aumentado na população idosa.35,52,53 Em relação aos 

subgrupos farmacológicos (e/ou químicos) mais utilizados, há evidências de que 

os ansiolíticos e hipnóticos (majoritariamente benzodiazepínicos) são os mais 

utilizados por idosos46,52,53,54, embora estudos mais recentes evidenciem o 

crescimento do uso de antidepressivos nessa faixa etária.46,55,56 

Independentemente do cenário dos estudos, os fatores associados ao uso de 

psicofármacos mais consistentemente detectados entre idosos foram sexo46,48, 

escolaridade47,48, idade 46,49,57, presença de comorbidades associadas a sintomas 

depressivos23,47,51, polifarmácia46,52,53,57 e autoavaliação da saúde.46,51 Como já 

mencionado anteriormente, o crescente aumento da população idosa brasileira 

sinaliza a necessidade de mais estudos específicos sobre o envelhecimento, suas 

repercussões, peculiaridades e impactos no sistema de saúde. Estudos de uso de 

medicamentos são de grande relevância ao possibilitar conhecimento do perfil dos 

usuários segundo diferenças sociodemográficas e sanitárias, dos medicamentos 

usados por essa população e identificação de fatores preditores de uso 

inadequado.17,58 A caracterização do consumo de medicamentos oferece 

informações fundamentais para planejamento de assistência farmacêutica, 

regulamentação geral desses produtos e ações estratégicas importantes em saúde 

coletiva, sendo neste contexto, considerado de grande relevância os estudos em 

psicofarmacoepidemiologia.      

 O presente estudo teve por objetivo avaliar possíveis causas de 

internação hospitalar e outros fatores associados ao uso de psicofármacos em 

idosos internados nas enfermarias clínicas e cirúrgicas de um hospital 

universitário terciário.  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Justificativa
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 O envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida 

são fenômenos globais. Esse fenômeno vem acompanhado do aumento do 

consumo de medicamentos pela população idosa.  

 O não reconhecimento do uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados para idosos, incluindo o uso de psicofármacos inapropriados, pode 

levar a desfechos desfavoráveis a saúde do idoso, sendo o contexto de uma 

internação hospitalar um momento importante para fazer essa avaliação e evitar 

iatrogenias relacionadas ao uso de medicamentos.  

 Avaliar o uso de medicamentos na admissão hospitalar é 

fundamental e muito das respostas quanto ao controle de comorbidades, 

evolução do quadro clínico e iatrogenias podem estar relacionados ao uso de 

medicamentos, incluindo o uso de psicofármacos. 

 Identificar possíveis causas de internação e fatores associados ao uso 

de psicofármaco por idosos, identificando a frequência de polifarmácia e o uso de 

medicamentos potencialmente inapropriados na admissão hospitalar são 

fundamentais dentro da prática geriátrica, principalmente no ambiente intra-

hospitalar, havendo necessidade de implementação de estratégias para o uso 

racional de medicamentos nesse grupo etário. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hipóteses
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● Há associação entre causa de internação hospitalar e idosos que usam 

psicofármacos; 

● A frequência de polifarmácia e uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados da amostra é alta; 

● Os psicofármacos mais frequentes encontrados nas prescrições de admissão de 

idosos internados são os benzodiazepínicos, antidepressivos e neurolépticos, 

nessa ordem; 

● Há diferenças entre as especialidades clínicas e cirúrgicas quanto a prescrição 

de novos psicofármacos durante a internação; 

● Há associação entre ser geriatra e menor prescrição de medicamentos 

potencialmente inapropriados para idosos antes da internação; 

● Há associação entre polifarmácia, medicamentos potencialmente inapropriados 

e uso de psicofármacos.    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Objetivos
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4.1 Geral  

 

● Avaliar possíveis causas de internação hospitalar e outros fatores 

associados ao uso de psicofármacos em idosos internados nas enfermarias 

clínicas e cirúrgicas de um hospital universitário terciário.  

 

4.2  Específicos  

 

● Avaliar a frequência de polifarmácia e uso de medicamentos 

potencialmente inapropriados (baseado nos critérios de BEERS 201933) 

por idosos admitidos em internação hospitalar; 

● Avaliar os tipos de psicofármacos introduzidos durante a internação 

hospitalar de idosos nas enfermarias estudadas e o motivo clínico da 

introdução;  

● Avaliar as especialidades médicas prescritoras de medicamentos 

potencialmente inapropriados incluindo a classe de psicofármacos 

potencialmente inapropriados para idosos antes da hospitalização; 

● Avaliar a associação entre o uso de psicofármacos e as características 

sociodemográficas dos idosos internados. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Métodos
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5.1  Tipo de estudo   

 

 Estudo transversal. 

 

5.2 Local do estudo  

 

 O Hospital das Clínicas de Botucatu é uma instituição pública 

vinculada ao Sistema Único de Saúde.  Situa-se no Distrito de Rubião Júnior, na 

cidade de Botucatu, Estado de São Paulo. Estima-se que sua abrangência 

populacional de atendimento seja de 2 milhões de pessoas. Parte integrante da 

Diretoria Regional de Saúde (DRS VI) Bauru, o Hospital atende 68 municípios da 

região.  

 O Hospital das Clínicas de Botucatu dispõe de um total de 539 leitos 

incluindo enfermarias, setores de emergência, unidade de terapia intensiva, entre 

outros, maioria destinada a pacientes do Sistema Único de Saúde SUS. Os setores 

eleitos para a seleção dos sujeitos foram as duas alas de enfermaria de clínica 

médica (com total de 57 leitos) e parte da clínica cirúrgica dividida em 

enfermaria de gastrocirurgia (com total de 27 leitos), cirurgia vascular (com 

total de 14 leitos) e ortopedia (com total de 19 leitos). 

 

5.3 Sujeitos do estudo  

 

 Pacientes idosos que internaram nas enfermarias de clínica médica 

(especialidades clínicas e geriatria), além das enfermarias cirúrgicas selecionadas 

(ortopedia, cirurgia vascular e gastrocirurgia) no Hospital das Clínicas de 

Botucatu durante o período de janeiro de 2018 a março de 2019. Como critérios 

de inclusão estavam a obrigatoriedade de o paciente internar nas enfermarias 

descritas acima e ter 60 anos ou mais. A amostra foi dividida em grupos clínicos e 

cirúrgicos, usuários ou não de psicofármacos na admissão hospitalar. Para o 

cálculo amostral foi considerada uma prevalência de uso de psicofármacos na 

população idosa da comunidade do estado de São Paulo de 12% (540.000 idosos), 
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intervalo de confiança de 95% (Z score=1,96), margem de erro de 5%, sendo o N 

total calculado de 384 idosos.  

 

5.4 Aspectos éticos e recursos 

 

 Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética da Faculdade de 

Medicina de Botucatu, em 13 de novembro de 2017. Parecer número 

65573417.6.0000.5411, sendo utilizados recursos próprios do pesquisador 

(Anexo 11.1). 

 

5.5  Procedimentos 

 

 O processo de coleta foi realizado pelo aluno de doutorado nas 

enfermarias descritas acima, no período citado, de forma aleatória na frequência 

de uma vez por semana.  

 Os pacientes foram divididos em 4 grupos: idosos internados em 

enfermaria clínica que não tomavam psicofármacos antes da internação (N=101), 

idosos internados em enfermaria clínica que tomavam psicofármacos antes da 

internação (N=102), idosos internados em enfermaria cirúrgica que não 

tomavam psicofármacos antes da internação (N=102) e idosos internados em 

enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármacos antes da internação (N=80). 

 As informações foram coletadas por meio da avaliação do prontuário 

médico hospitalar e a partir das informações dadas pelo paciente e 

acompanhantes quando possível e pertinente. Pacientes ou seus responsáveis 

assinaram termo de consentimento livre e esclarecido para participarem do 

trabalho. 

  Foram investigadas como variáveis independentes o sexo, a idade, a 

situação conjugal, a escolaridade, número de pessoas que moravam com o 

paciente em domicílio incluindo se o paciente era institucionalizado, tipo de 

enfermaria que idoso estava internado (clínica médica, ortopedia, cirurgia 

vascular ou gastrocirurgia), presença de polifarmácia, uso de medicamentos 

potencialmente inapropriados, doenças crônicas e diagnóstico de internação, 
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incluídas em questionário próprio (Apêndice A). Por meio do apêndice B, foi 

avaliado se o paciente tomava psicofármaco antes da internação, incluindo o 

tempo de uso e a especialidade médica prescritora e também se houve prescrição 

de um novo psicofármaco durante a internação hospitalar. 

 Outra parte da avaliação foi obter, a partir da descrição em 

prontuário médico e informação do paciente, o diagnóstico provável que motivou 

a prescrição de psicofármacos incluindo transtorno de ansiedade, depressão, 

distúrbios de sono, dor crônica, doenças neurodegenerativas como as demências e 

síndrome parkinsoniana, doenças crônicas como epilepsia e condições clínicas que 

levaram ao uso de psicotrópicos durante a internação como a presença de 

delirium ou abstinência. 

 Para avaliação dos medicamentos potencialmente inapropriados para 

idosos incluindo os psicofármacos foi utilizado como base os critérios de Beers da 

Sociedade Americana de Geriatria (AGS Beers Criteria®) atualizado em 2019 

(Anexo 11.2).33 Esses critérios são amplamente utilizados por clínicos, educadores, 

pesquisadores, administradores de serviços de saúde e reguladores. Desde 2011, a 

“American Geriatrics Society” tem sido a administradora dos critérios e vem 

produzindo atualizações a cada três anos. The AGS Beers Criteria® é uma lista de 

medicamentos potencialmente inapropriados que são tipicamente evitados nos 

idosos na maioria das circunstâncias ou em situações específicas, como em certas 

doenças ou condições. Os métodos utilizados para a atualização de 2019 do AGS 

Beers Criteria® foram semelhantes aos utilizados em 2015, com ênfase adicional 

na extensão do rigor do processo de revisão e síntese de evidências. O painel de 

especialistas compreendeu 13 clínicos e incluiu médicos, farmacêuticos e 

enfermeiros. As tabelas com os medicamentos que fazem parte dos critérios de 

Beers de 2019 serão mostradas em anexo próprio no final da tese (Anexo 1). 

 Todos os dados coletados foram tabulados em planilha de Excel para 

realização de análise estatística. 

 

 

 

 



5. Métodos 27

5.6 Análise estatística 

 

 As variáveis contínuas foram apresentadas em forma de medidas de 

tendência central: médias e desvios-padrões (se distribuição normal) ou medianas 

e intervalos interquartílicos (se não apresentou distribuição normal). As 

comparações entre médias foram realizadas utilizando-se o teste T-Student (se 

dois grupos) ou ANOVA (se três ou mais grupos). As comparações entre medianas 

foram realizadas utilizando-se o Mann-Whitney (se dois grupos) ou Kruskal-Wallis 

(se três ou mais grupos). As variáveis categorizadas foram apresentadas em 

forma de valores brutos e relativos. As associações das variáveis categorizadas 

foram obtidas pelo uso do teste do Qui-Quadrado. A análise multivariada utilizada 

foi o modelo de regressão logística. Para todas as análises, foi adotado o nível de 

significância estatística de 0,05. 
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 6.1 Divisão dos grupos de pacientes e características sociodemográficas 

 

 Foram coletados dados de 385 pacientes internados em enfermarias 

e foram divididos em 4 grupos: idosos internados em enfermaria clínica que não 

tomavam psicofármacos antes da internação (N=101), idosos internados em 

enfermaria clínica que tomavam psicofármacos antes da internação (N=102), 

idosos internados em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármacos antes 

da internação (N=102) e idosos internados em enfermaria cirúrgica que tomavam 

psicofármacos antes da internação (N=80).  

 

Tabela 1. Média de idade dos grupos 

Grupos (G) N Média (±DP*)  
Comparações múltiplas 

p** 

1 101 75,69 (±9,27) 0,02 (G1>G3) 

<0,001 (G2>G3) 

0,002 (G2>G4) 

0,32 (G1=G2)       

0,9 (G3=G4) 

2 102 77,91 (±9,48) 

3 102 71,89 (±8,61) 

4 80 72,93 (±9,64) 

Total 385 74,70 (±9,51)  

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*DP, desvio-padrão 
**p, ANOVA / Post hoc 

 

 Houve diferença estatisticamente significativa entre as médias de 

idades dos grupos, sendo: enfermaria clínica que não tomava psicofármaco antes 

da internação com média de idade superior à  enfermaria cirúrgica que não 

tomava psicofármaco antes da internação (p=0,02), enfermaria clínica que 

tomava psicofármaco antes da internação com média de idade superior à  

enfermaria cirúrgica que não tomava psicofármaco antes da internação 

(p<0,001) e enfermaria clínica que tomava psicofármaco antes da internação com 

média de idade superior à enfermaria cirúrgica que tomava psicofármaco antes 

da internação (p=0,002). 

 De acordo com a Tabela 2, quanto ao sexo, 188 (48%) pacientes 

eram do sexo masculino e 197 (52%) do sexo feminino. Houve diferença 
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estatisticamente significativa entre a proporção de homens e mulheres dos 

grupos. No grupo “enfermaria cirúrgica que tomava psicofármaco antes da 

internação” houve o dobro de mulheres em relação aos homens (p=0,003).  

 

Tabela 2. Grupos divididos por sexo 

Grupos (G) Masculino Feminino p* 

1 57 44 

0,003 
2 49 53 

3 57 45 

4 25 55 

Total 188 197  

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*p, Qui-Quadrado 

 

 Quanto à escolaridade, 63% dos pacientes tinham ensino 

fundamental incompleto, sendo que não houve diferença estatisticamente 

significativa na distribuição das escolaridades entre os grupos (p=0,595). 

 Quanto ao estado civil, 81% dos pacientes eram casados ou viúvos, 

sendo que não houve diferença estatisticamente significativa na distribuição de 

estado civil entre os grupos (p=0,272). 

 A maioria morava com duas a três pessoas em domicílio, ocorrendo 

um baixo número de idosos institucionalizados (2,3%). Não houve diferença 

estatisticamente significativa na distribuição do número de pessoas que moravam 

com o idoso em domicílio (p=0,135). 

 

 6.2 Diagnósticos clínicos e cirúrgicos 

 

 Entre os idosos da enfermaria clínica (N=203), os diagnósticos 

principais encontrados foram: doenças cardiovasculares incluindo insuficiência 

cardíaca, arritmias e emergência hipertensiva (39%), insuficiência renal aguda ou 

crônica (25%), pneumonia (22%) e infecção do trato urinário (10%). Entre os 

idosos da enfermaria cirúrgica (N=182), os diagnósticos principais encontrados 



6. Resultados 31

foram: fraturas (31%), cirurgias do trato gastrintestinal (26%), neoplasias (17%) 

e doenças vasculares incluindo doença arterial obstrutiva periférica, obstrução 

arterial aguda, insuficiência venosa crônica e cirurgia de correção de aneurisma 

de aorta (17%). 

 

6.3  Número de medicamentos 

 

 A média de medicamentos utilizados na amostra total de pacientes 

foi de 5,83(±3,61). Houve diferença estatisticamente significativa na quantidade 

de medicamentos utilizados entre os grupos, conforme mostrado na tabela 3.  

 

Tabela 3. Média de medicamentos utilizados pelos pacientes dos grupos 

Grupos (G) N Média (±DP*) Comparações múltiplas p** 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

101 

 

102 

 

102 

 

80 

5,63 (±3,32) 

 

7,38 (±3,45) 

 

4,25 (±3,65) 

 

6,10 (±3,29) 

0,022 (G1 > G3) 

0,002 (G1 < G2) 

<0,001 (G2 > G3) 

0,002 (G3 < G4) 

0,8 (G1=G4) 

0,06 (G2=G4) 

Total 385 5,83 (±3,61)  

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*DP, desvio-padrão 
**p, ANOVA / Post hoc 

 

 Comparando os 4 grupos, pacientes do grupo clínico que usavam 

psicofármacos antes da internação tomavam mais medicamentos do que o grupo 

clínico que não usava psicofármacos antes da internação (p=0,002). Pacientes do 

grupo cirúrgico que usavam psicofármacos antes da internação tomavam mais 

medicamentos do que o grupo cirúrgico que não usava psicofármacos antes da 

internação (p=0,002). Entre os grupos que não tomavam psicofármacos antes da 

internação, o grupo clínico tomava mais medicamentos (p=0,022). 

 A presença de polifarmácia (uso de cinco ou mais medicamentos de 

uso contínuo) foi encontrada em 233 pacientes (60%) e a distribuição entre os 
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grupos foi comparada, conforme mostrado na tabela 4. Comparando a frequência 

de polifarmácia nos diferentes grupos, observou-se uma diferença na distribuição 

dos indivíduos, sendo uma maior proporção de usuários de polifarmácia em 

pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 

(p<0,001). 

 

Tabela 4. Distribuição da frequência de polifarmácia entre os grupos 

Polifarmácia 
Grupo (G)  

1 2 3 4 p* 

Sim 63 80 41 49 
<0,001 

Não 38 22 61 31 

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*p, Qui-Quadrado 

 

 

6.4  Medicamentos potencialmente inapropriados 

 

 A frequência de indivíduos que fazem uso de medicamentos 

potencialmente inapropriados (MPI) para idosos segundo os critérios de BEERS 

2019 foi de 55%, considerando o total da amostra. A distribuição das frequências 

entre os grupos é mostrada na Tabela 5. Comparando a frequência de presença 

de uso de MPI nos diferentes grupos, observou-se uma diferença na distribuição 

dos indivíduos, sendo uma maior proporção de usuários nos grupos “enfermaria 

clínica que tomavam psicofármaco antes da internação” e também “enfermaria 

cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação (p<0,001).  
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Tabela 5. Distribuição das frequências de uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados (MPI) entre os grupos 

Uso de MPI para idosos 
(critérios de BEERS 2019) 

Grupo (G)  

1 2 3 4 p* 

Sim 37 73 40 63 
<0,001 

Não 64 29 62 17 

MPI= Medicamentos potencialmente inapropriados 
G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*p, Qui-Quadrado 

 

 A média de medicamentos potencialmente inapropriados utilizados 

em cada grupo e a comparação entre eles encontram-se na tabela 6. 

 

Tabela 6. Média de medicamentos potencialmente inapropriados utilizados pelos 

pacientes dos grupos  

Grupos (G) N Média (±DP*) 
Comparações múltiplas 

p** 

1 101 0,52 (±0,782) <0,001 (G1 < G2) 

<0,001 (G1 < G4) 

<0,001 (G2 > G3) 

0,98 (G1=G3) 

0,14 (G2=G4) 

2 102 1,19 (±1,069) 

3 102 0,57 (±0,827) 

4 80 1,49 (±1,079) 

Total 385 0,91 (±1,019)  

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*DP, desvio padrão 
**p, ANOVA / Post hoc 

 

 A média de uso de medicamento potencialmente inapropriado na 

amostra total foi igual a 0,91. Comparando os 4 grupos, pacientes do grupo 

clínico que usavam psicofármacos antes da internação tomavam mais 

medicamentos potencialmente inapropriados do que o grupo clínico que não 

usava psicofármacos antes da internação (p<0,001). Pacientes do grupo cirúrgico 

que usavam psicofármacos antes da internação tomavam mais medicamentos 

potencialmente inapropriados do que o grupo clínico que não usava 
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psicofármacos antes da internação (p<0,001). Pacientes do grupo clínico que 

usavam psicofármacos antes da internação tomavam mais medicamentos 

potencialmente inapropriados do que o grupo cirúrgico que não usava 

psicofármacos antes da internação (p<0,001).  

 

6.5  Uso de psicofármacos 

 

 Ao avaliar os grupos que tomavam psicofármacos, em um total de 

182 pacientes, 56% tomavam antidepressivos, 39% benzodiazepínicos, 27% 

anticonvulsivantes e 14% neurolépticos. Desse total, 52% tomavam algum 

psicofármaco potencialmente inapropriado segundo os critérios de BEERS 2019. 

A tabela 7 mostra que houve diferença estatisticamente significativa (p=0,014) 

em relação à distribuição do uso nos grupos G2 e G4, sendo que houve maior 

proporção de indivíduos que usavam psicofármaco potencialmente inapropriado 

no grupo “pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes 

da internação”. 

 

Tabela 7. Distribuição da frequência de prescrição de psicofármaco 

potencialmente inapropriado antes da internação entre os grupos G2 e 

G4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação  
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*p, Qui-Quadrado 

 

 A tabela 8 mostra que houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos quanto ao uso prévio de psicofármaco em algum momento da 

vida, sem considerar nesse caso os psicofármacos em uso no momento da 

admissão hospitalar nos grupos G2 e G4. Houve maior uso prévio de 

benzodiazepínico no grupo “pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam 

Psicofármaco potencialmente 
inapropriado 

Grupos (G) 

2 4 p* 

Não 57 30 
0,014 

Sim 45 50 

Total 102 80  
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psicofármaco antes da internação” (p=0,017), maior uso prévio de 

anticonvulsivante no grupo “pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam 

psicofármaco antes da internação” (p=0,042) e maior uso prévio de 

antidepressivos no grupo “pacientes em enfermaria clínica que tomavam 

psicofármaco antes da internação” (p=0,002). 

 

Tabela 8. Uso prévio de psicofármacos 

Uso prévio de psicofármacos 
Grupos (G)  

1 2 3 4 p* 

Benzodiazepínico 6 4 8 13 0,017 

Neuroléptico 0 4 0 2 0,060 

Antidepressivo 3 14 3 11 0,002 

Anticonvulsivante 0 1 1 4 0,042 

Outros 0 3 0 2 0,126 

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*p, Qui-Quadrado 

 

 Quanto à introdução de novos psicofármacos durante a internação, a 

tabela 9 mostra que houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos (p=0,015). Houve maior introdução de um novo psicofármaco no grupo 

“pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da 

internação”. 

 

Tabela 9. Novo psicofármaco introduzido durante a internação 

Psicofármaco introduzido na 
internação 

Grupos (G)  

1 2 3 4 p* 

Sim 16 21 7 7 
0,015 

Não 85 81 95 73 

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*p, Qui-Quadrado 
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 As tabelas 10 e 11 mostram, respectivamente, que houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos quanto à prescrição de 

benzodiazepínico (p=0,028) e opioide forte (p=0,003) durante a internação. 

Houve maior prescrição de benzodiazepínico e opioide forte durante a internação 

no grupo “pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da 

internação”. Essa prescrição nova se refere a introdução de benzodiazepínico e 

opioide forte na internação e não contabiliza aqueles casos os quais os pacientes 

já usavam tais medicamentos e que foram mantidos o seu uso durante a 

internação. 

 

Tabela 10. Prescrição de benzodiazepínico durante a internação 

Prescrição de benzodiazepínico na 
internação 

Grupos (G)  

1 2 3 4 p* 

Sim 5 8 0 2 
0,028 

Não 96 94 102 78 

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*p, Qui-Quadrado 

 
 

Tabela 11. Prescrição de opioide forte durante a internação 

Prescrição de opioide forte na 
internação 

Grupos (G)  

1 2 3 4 p* 

Sim 3 10 2 0 
0,003 

Não 98 92 100 80 

G1= Pacientes em enfermaria clínica que não tomavam psicofármaco antes da internação                    
G2= Pacientes em enfermaria clínica que tomavam psicofármaco antes da internação 
G3= Pacientes em enfermaria cirúrgica que não tomavam psicofármaco antes da internação    
G4= Pacientes em enfermaria cirúrgica que tomavam psicofármaco antes da internação 
*p, Qui-Quadrado 

 

 Entre as enfermarias avaliadas, não houve diferença estatisticamente 

significativa na introdução de neurolépticos (p=0,294), sendo delirium o principal 

motivo da sua prescrição. 

  

 



6. Resultados 37

 As indicações clínicas mais frequentes relacionadas ao uso de 

psicofármacos antes da internação foram insônia (53%), ansiedade (50%), 

depressão (31%) e dor crônica (17%). 

 

6.6  Análise multivariada 

 

 Ao avaliar as enfermarias clínicas, a análise multivariada mostrou 

que o uso de medicamento potencialmente inapropriado encontrado na admissão 

hospitalar aumentou em 4,38 vezes a chance do paciente tomar psicofármaco, 

mantendo as variáveis idade e sexo no modelo (tabela 12). 

 

Tabela 12. Associação do uso de MPI com uso de psicofármaco nos grupos clínicos 

Variáveis independentes OR IC 95%  P 

Idade 1,028 0,995-1,061 0,0985 

Sexo 1,051 0,574-1,923 0,8727 

Uso de MPI 4,381 2,395-8,017 <0,001 

OR= Odds Ratio (Razão das Chances); IC=Intervalo de confiança de 95%   
MPI= medicamento potencialmente inapropriado 

 

 Ao avaliar as enfermarias cirúrgicas, a análise multivariada mostrou 

que o uso de medicamento potencialmente inapropriado encontrado na admissão 

hospitalar aumentou em 5,03 vezes e ser do sexo feminino aumentou em 2,14 

vezes a chance do paciente tomar psicofármaco (tabela 13), mantendo a variável 

idade no modelo. 

 

Tabela 13. Associação do uso de MPI com uso de psicofármaco nos grupos 

cirúrgicos 

Variáveis independentes OR IC 95% P 

Idade 0,994 0,959-1,031 0,7641 

Sexo feminino 2,140 1,088-4,209 0,0275 

Uso de MPI 5,029 2,541-9,954 <0,001 

OR= Odds Ratio (Razão das Chances); IC=Intervalo de confiança de 95%   
MPI= medicamento potencialmente inapropriado 
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 Ao avaliar as enfermarias clínicas e cirúrgicas juntas, a análise 

multivariada mostrou que, ajustando-se para sexo e idade, o uso de medicamento 

potencialmente inapropriado encontrado na admissão hospitalar aumentou em 

4,53 vezes a chance do paciente tomar psicofármaco (tabela 14). 

 
Tabela 14. Associação do uso de MPI com uso de psicofármaco em todos os 

grupos 

Variáveis independentes OR IC 95%  P 

Idade 1,018 0,994-1,041 0,1385 

Sexo  0,723 0,464-1,126 0,1511 

Uso de MPI 4,536 2,904-7,085 <0,001 

OR= Odds Ratio (Razão das Chances); IC=Intervalo de confiança de 95%   
MPI= medicamento potencialmente inapropriado 
 

 Ao avaliar as enfermarias clínicas e cirúrgicas juntas, a análise 

multivariada mostrou que a cada aumento no número de medicamentos 

encontrados no momento da admissão hospitalar, há 1,15 vezes mais chances de 

o paciente estar tomando psicofármaco. Ser do sexo masculino foi um fator 

protetor quanto ao uso de psicofármaco (tabela 15). 

 

Tabela 15. Associação do número de medicamentos utilizados com uso de 

psicofármaco em todos os grupos 

Variáveis independentes OR IC 95%  P 

Idade 1,013 0,991-1,036 0,2573 

Sexo 0,612 0,401-0,935 0,0230 

Número de medicamentos 1,155 1,086-1,229 <0,001 

OR= Odds Ratio (Razão das Chances); IC=Intervalo de confiança de 95%   

 

 Ao avaliar as especialidades médicas prescritoras antes da admissão 

hospitalar, a análise multivariada mostrou que ser geriatra aumentou em 4 vezes 

a chance de não se prescrever um MPI comparado a outras especialidades 

prescritoras (tabela 16). 
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Tabela 16. Associação entre uso de MPI com a especialidade prescritora 

“geriatria”  

Variáveis independentes OR IC 95%  P 

Não prescrição de MPI 4,212 1,189-14,925 0,0259 

OR= Odds Ratio (Razão das Chances); IC=Intervalo de confiança de 95% 
MPI= Medicamento potencialmente inapropriado   
 

 Ao avaliar as enfermarias cirúrgicas, a análise multivariada mostrou 

que ser do sexo feminino aumentou em 2,5 vezes as chances de se tomar 

psicofármaco. Idosos que sofreram fraturas tiveram 2,2 vezes mais chance de 

constar psicofármaco na sua prescrição. Pacientes com neoplasias tiveram 2,6 

vezes mais chance de constar psicofármaco na sua prescrição, contabilizando o 

uso prévio e durante a internação (tabela 17). 

 

Tabela 17. Associação de fraturas e neoplasias com uso de psicofármaco nos 

grupos cirúrgicos 

Variáveis independentes OR IC 95% Valor de p 

Idade 0,993 0,957-1,030 0,7030 

Sexo feminino 2,561 1,336-4,908 0,0046 

Fraturas 2,251 1,070-4,736 0,0326 

Neoplasia 2,688 1,153-6,267 0,0220 

 OR= Odds Ratio (Razão das Chances); IC=Intervalo de confiança de 95% 

 

 Quanto à associação de uso de psicofármaco e causa de internação 

hospitalar, não houve valor de p estatisticamente significativo pela análise 

multivariada com os diversas motivos de internação do estudo. 
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   Esse trabalho se propôs avaliar possíveis causas de internação 

hospitalar e outros fatores associados ao uso de psicofármacos em idosos 

internados nas enfermarias clínicas e cirúrgicas de um hospital universitário 

terciário.  

 

7.1  Uso de psicofármacos e causas de internação hospitalar 

 

 A literatura tem mostrado que o idoso usuário de psicofármacos 

apresenta risco aumentado de arritmias cardíacas e morte súbita, delirium, 

desequilíbrio hidroeletrolítico, dependência, diminuição da atividade psicomotora, 

entre outras complicações que fragilizam ainda mais a saúde do indivíduo.40,41,42 

Assim, estudos de investigação de prevalência e fatores relacionados ao uso de 

psicofármacos em populações idosas contribuem para a identificação de riscos à 

saúde relacionados ao uso desses medicamentos, apontando situações e contextos 

em que o seu uso acarreta potenciais prejuízos à saúde desse grupo populacional. 

Uma significativa parcela dos medicamentos prescritos no Brasil é da classe dos 

psicofármacos. Estima-se que pelo menos 13% do total de fármacos consumidos 

em nosso país envolva benzodiazepínicos, antidepressivos, neurolépticos, 

anticonvulsivantes ou estimulantes do sistema nervoso central.43  

 Estudos desenvolvidos em países de maior renda identificaram os 

idosos como o grupo que usa mais frequentemente os psicofármacos.47,48  Lebrão 

et al (2012)46 investigaram os fatores associados ao uso de psicofármacos por 

idosos da comunidade do município de São Paulo incluindo características 

sociodemográficas, condições de saúde objetivas, autoavaliação da saúde, além de 

uso de serviços de saúde. Associações positivas, fortes e independentes para o uso 

de psicofármacos, foram detectadas para o sexo (feminino) e uso de 

polifarmácia.46 O presente estudo mostrou que o uso de psicofármacos por 

pacientes idosos não foi associado a diferentes causas de internação hospitalar.  

Em um estudo americano59, buscou-se mostrar a associação do uso de 

medicamentos psicotrópicos potencialmente inapropriados com diferenças na 

utilização de serviços de saúde e impacto econômico após o controle de idade, 
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sexo, raça, educação, renda, estado geral de saúde e estado de saúde mental, 

porém também não foram encontradas associações significativas.  

 

7.2  Polifarmácia 

 

  Na admissão hospitalar de pacientes idosos, o médico hospitalista 

deve estar atento aos problemas da polifarmácia, do uso de medicamentos 

potencialmente inapropriados (MPI) e de reações adversas a medicamentos 

(RAM). Polifarmácia não tem uma única definição, mas muitas vezes é referida 

como uso de 5 ou mais medicamentos ou o uso de mais medicamentos do que o 

necessário. Polifarmácia apropriada é quando os medicamentos são usados à base 

da melhor evidência científica, ajudando a otimizar as condições clínicas do 

paciente e tratar as suas comorbidades. Polifarmácia inadequada é quando vários 

medicamentos são usados sem o benefício pretendido levando a cascata 

iatrogênica, aumentando os riscos de RAM e desfechos desfavoráveis ao 

paciente.60 

 A polifarmácia, em nosso estudo, esteve presente em 60% dos 

pacientes idosos. Esse achado elevado de polifarmácia é similar a outros estudos 

como o encontrado em um trabalho observacional retrospectivo realizado numa 

enfermaria de clínica médica de um hospital português. Nesse estudo de Urzal et 

al (2019)61 foram incluídos 483 pacientes. A polifarmácia esteve presente em 

mais de 70% dos pacientes internados. Um estudo realizado em um hospital 

terciário em Omã62, Al-Hashar et al (2016) encontraram, ao avaliar 431 

pacientes, polifarmácia em 76,3% das prescrições de alta. Um estudo realizado 

por Urfer et al (2016)63 em um hospital secundário suíço identificou polifarmácia 

em 59% do total de 900 pacientes idosos admitidos no hospital entre setembro e 

dezembro de 2012. 

 A polifarmácia tem sido associada a várias síndromes geriátricas; 

Mangin et al (2018)64 publicaram um artigo descrevendo a criação do primeiro 

“Grupo Internacional de Redução de Medicamentos Inapropriados e de 

Polifarmácia” que identificou as causas e as consequências do uso de MPI e da 

polifarmácia, descrevendo estratégias para reduzir o uso de MPI. Entre os 
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desfechos negativos da polifarmácia e do uso de MPI estavam o aumento de 

reação adversa a medicamento, piora cognitiva, aumento de risco de delirium, 

quedas, fraturas de quadril, incontinência urinária, piora funcional, imobilidade, 

aumento de hospitalização, institucionalização e mortalidade, além de redução da 

adesão ao tratamento e aumento de custos para o sistema de saúde. 

 Estudos mostram que idosos que tomam mais medicamentos tem 

mais chances de tomar MPI do que aqueles que usam menos medicamentos. Em 

um estudo iraniano65 com 1591 pacientes idosos da comunidade em Teerã, 

Sabbor et al (2019) identificaram que a presença de polifarmácia aumentou 3,64 

vezes as chances do idoso tomar MPI. Outros fatores associados a maior 

prescrição de MPI foram o número de doenças crônicas, insônia e a especialidade 

médica prescritora, sendo que médicos especialistas em medicina interna 

prescreveram menos MPI e ortopedistas prescreveram mais MPI. Em um estudo 

brasileiro realizado na cidade de Pelotas66, Lutz et al (2017) mostraram que em 

uma amostra de 1451 idosos da comunidade, a presença de polifarmácia 

aumentou em 2,29 vezes a chance do idoso tomar MPI. 

 Diminuir a polifarmácia e evitar prescrições inadequadas constitui, 

portanto, um importante objetivo durante o atendimento ou acompanhamento 

de um paciente idoso.  

 

7.3 Reações Adversas a Medicamentos, Desprescrição e Uso de 

Medicamentos Potencialmente Inapropriados 

 

 A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia67 elaborou dez 

recomendações para escolhas sensatas no atendimento à saúde do idoso. Feitas 

em parceria com a Choosing Wisely Brasil68, o objetivo foi promover a 

comunicação entre profissionais da saúde e pacientes e estimular o debate 

racional sobre tópicos controversos na assistência ao paciente. A lista oficial foi 

divulgada durante o XXI Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, no Rio 

de Janeiro em 2018. Entre as recomendações estavam a não prescrição de um 

novo medicamento sem que antes houvesse uma revisão minuciosa dos remédios 

já em uso pelo paciente. Esta revisão periódica teve como objetivo diminuir 
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interações farmacológicas, o uso de medicamentos não mais necessários e, assim, 

minimizar reações adversas como quedas, sangramentos e declínio cognitivo e 

funcional. Nessa mesma lista também foi recomendada a não prescrição de 

benzodiazepínico e anti-histamínicos para tratar insônia em idosos.  

 A desprescrição é um termo novo, sendo definida como o processo 

planejado e supervisionado de redução de dose ou de interrupção no uso do 

medicamento que pode causar danos ou não ter benefícios, se utilizado a longo 

prazo. Tem como objetivo reduzir danos para o paciente, reduzir custos e 

também aumentar a qualidade de vida do paciente.69 Um trabalho australiano 

conduzido por Emily Reeve (2020), forneceu uma visão geral dos tipos de 

ferramentas disponíveis para desprescrição e como elas podem ser usadas na 

prática clínica.70 Nesse contexto, a prática de desprescrição médica deveria ganhar 

mais importância durante o ensino médico e até mesmo dentro da formação dos 

profissionais de geriatria.  

 A admissão em enfermaria, independentemente da especialidade, é 

um momento importante para envolver médicos, enfermeiros e farmacêuticos, a 

fim de detectar se há alguma prescrição inadequada e diminuir a morbidade 

relacionada ao medicamento. O registro em prontuário de todos os 

medicamentos que o paciente idoso tomava antes da internação, com suas doses e 

horários de administração é fundamental, evitando, por exemplo possibilidade de 

síndrome de abstinência a psicofármacos e delirium. O trabalho em equipe 

multiprofissional com a presença de um farmacêutico se torna fundamental tanto 

no momento da internação hospitalar como no momento da alta médica 

organizando e orientando as mudanças medicamentosas, evitando interações, 

reações adversas a medicamentos (RAM) e incompatibilidades de via de 

administração.71 No estudo de Scott et al (2020)72, geriatras e farmacêuticos 

descreveram vários facilitadores de desprescrição no ambiente hospitalar, 

incluindo conhecimento técnico e acompanhamento rotineiro do paciente 

durante a hospitalização. As principais dificuldades encontradas para a 

desprescrição foram o apego do paciente e do cuidador à medicação; percepções 

que a desprescrição é mais arriscada do que continuar a prescrever (crenças 

sobre consequências); rotina de trabalho dos farmacêuticos limitando a 
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capacidade de apoiar a desprescrição (contexto de trabalho e recursos 

ambientais); desprescrição não ser uma questão prioritária dentro dos hospitais 

não havendo incentivos para que seja realizado esse trabalho.72 Outra forma de 

reduzir iatrogenias está na criação de um sistema de prontuário informatizado 

sinalizando durante a prescrição médica os tipos de MPI para idosos e sua 

interação com outros medicamentos.  

 As RAM representam um grande problema de saúde pública na 

população geriátrica. Para melhor avaliar esse problema, um estudo brasileiro26 

avaliou a prevalência de RAM em uma população idosa admitida em um serviço de 

medicina interna de um hospital universitário, identificando as RAM mais comuns 

e os principais medicamentos envolvidos, avaliando a adequação do uso desses 

medicamentos em idosos e determinando os fatores de risco implicados no 

aparecimento desses. O trabalho acima mostrou que 61,8% da população 

estudada apresentou pelo menos uma RAM, sendo que em 11,3% dos pacientes as 

RAM foram a causa da internação. Foram considerados fatores de risco 

significativos para o aparecimento de RAM: número de comorbidades, número de 

medicamentos e uso de medicamento potencialmente inapropriado para idosos.26 

Em uma revisão de estudos observacionais europeus quanto a epidemiologia das 

RAM, aproximadamente 3,6 % de todas as internações hospitalares foram 

causadas por RAM e até 10% dos pacientes em hospitais europeus 

experimentaram um RAM durante uma internação hospitalar.73 

 Nas enfermarias no presente estudo, 55% dos idosos admitidos 

tinham, pelo menos, uma prescrição de MPI definida de acordo com os critérios 

de BEERS.33 Essa proporção pode ser comparada a estudos europeus30,74,75,76,77 que 

mostraram prevalências de prescrição de MPI de 20 a 79%, dependendo da 

população estudada, do cenário, do país, e da ferramenta específica usada. No 

trabalho de Achterhof et al (2020)78, 54% dos 300 pacientes idosos recrutados na 

atenção primária da Suíça tomavam MPI. Outros resultados do trabalho 

mostraram que o sexo feminino e o número de medicamentos tomados se 

associaram a um maior uso de MPI.78 Em uma revisão sistemática realizada na 

Austrália, publicada em 2018, sobre a prevalência de uso de MPI em idosos 
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internados com ou sem declínio cognitivo, incluindo 47 artigos, houve variação de 

53,2% a 89,8%.79 

 Considerando as diferenças de padrão de consumo de medicamentos 

entre idosos do gênero masculino e feminino, um trabalho de revisão de Rochon 

et al (2021)80 constatou que idosas tomam mais medicamentos e se automedicam 

mais que os idosos, além de consumirem mais psicofármacos. As mulheres são 

mais propensas a terem mais comorbidades, fragilidade e eventos adversos a 

drogas. Ao mesmo tempo que elas aderem menos aos tratamentos, estão mais 

abertas a discutirem a desprescrição do que os homens.80 Em nosso estudo o sexo 

masculino foi um fator protetor quanto ao consumo de psicofármacos.  

 A fim de incentivar o uso racional e prescrição segura de 

medicamentos para pacientes idosos, o trabalho de revisão de Rochon et al 

(2021)80 elaborou um guia com as seguintes orientações: inclusão de pacientes e 

cuidadores na discussão de plano de cuidados e uso racional de medicamentos, 

orientar o paciente a levar a consulta todos os medicamentos de uso contínuo 

incluindo aqueles de automedicação a fim de se fazer uma revisão quanto a real 

necessidade de manutenção dos fármacos, avaliando sempre que possível 

diminuição de doses e retirada de medicamentos, utilizando-se de ferramentas 

presentes na literatura como os critérios de BEERS33 e os critérios de STOPP74; 

caso necessário considerar uma avaliação de um médico geriatra para auxiliar na 

avaliação pormenorizada quanto ao uso de medicamentos e realização de 

desprescrição. 

 

7.4 Uso de psicofármaco potencialmente inapropriado, especialidade 

prescritora e limitações do estudo. 

 

 Considerando as enfermarias em que os pacientes já vinham fazendo 

uso de psicofármaco antes da internação hospitalar, o uso de psicofármaco 

potencialmente inapropriado, seguindo os critérios de BEERS33, foi encontrado em 

52% dos pacientes do nosso estudo.  Esse dado chama a atenção quanto à 

necessidade de avaliar como o ensino está estruturado e como se encontra o 

preparo dos médicos quanto à segurança e conhecimento da prescrição de 
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psicofármacos para pacientes idosos. Ao avaliar a especialidade médica prescritora 

dos psicofármacos que o paciente já utilizava antes da internação hospitalar, 

houve um fator protetor com relação a não prescrição de MPI quando o médico 

era geriatra, o que vai de encontro com as características desenvolvidas pela 

especialidade quanto à avaliação pormenorizada dos medicamentos, identificação 

de polifarmácia e realização de avaliação geriátrica ampla. As demais 

especialidades apresentaram uma alta frequência de prescrição de psicofármacos 

potencialmente inapropriados, como os benzodiazepínicos, indutores de sono não 

benzodiazepínicos (“Z-drugs”), antidepressivos tricíclicos (amitriptilina) e 

antidepressivos inibidores seletivos de recaptação de serotonina com potencial 

anticolinérgico (paroxetina). Nesse contexto, há necessidade de discutir quais os 

fatores, além da questão de ensino e conhecimento técnico, poderiam levar a esse 

tipo de problema dentre eles: excesso de especialidades médicas fragmentando o 

cuidado do paciente idoso, “medicalização” de problemas de cunho social e falta 

de tempo adequado durante as consultas para a avaliação adequada do paciente 

idoso. 

 Um estudo desenvolvido em um hospital alemão81, a proporção de 

pacientes idosos tratados com drogas psicotrópicas foi maior no setor de 

geriatria. Vale ressaltar que o perfil de idosos internados explicou, em parte, a 

maior prescrição de psicofármacos nessa faixa etária. Houve influência do número 

de doenças crônicas, problemas psiquiátricos como depressão, transtorno de 

ansiedade e sintomas psicológicos e comportamentais associados a quadros 

demenciais, presença de polifarmácia e aumento da frequência de delirium 

durante uma internação hospitalar.81 O mesmo estudo mostra que outros fatores 

de risco para a prescrição de psicofármacos foram o gênero feminino e os muito 

idosos.  

 No nosso estudo, foi encontrado uma frequência maior de prescrição 

de psicofármacos nas enfermarias cirúrgicas quando o paciente era do gênero 

feminino e em presença de fraturas e neoplasias. O sexo feminino já foi apontado 

como um dos fatores de risco para o uso de psicofármacos em outros estudos.46,80 

Os idosos internados com neoplasia e aqueles com fratura apresentam algumas 

características que podem explicar a maior frequência de prescrição de 
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psicofármacos; dentre eles podem estar relacionados o risco aumentado de 

delirium durante a internação, o uso prévio de psicofármacos os quais são 

mantidos durante a internação, como por exemplo uso de opioides e 

anticonvulsivantes utilizados para dor neuropática em pacientes oncológicos e 

nos casos de fraturas, a relação do uso de benzodiazepínicos e demais 

psicofármacos com quedas como citados nos critérios de BEERS.33 

 Quanto ao uso prévio de psicofármacos diferentes daqueles 

encontrados na admissão hospitalar, nosso estudo mostrou que pacientes que 

tomavam psicofármacos na admissão hospitalar em enfermaria clínica tiveram no 

passado frequência maior de uso de antidepressivos, essa relação também foi 

mostrada na enfermaria cirúrgica na qual foi encontrado maior consumo prévio 

de antidepressivo e benzodiazepínico. Esses dados do nosso estudo vão de 

encontro a outros trabalhos que mostram que benzodiazepínicos e 

antidepressivos, não necessariamente nesta ordem, são as duas classes 

farmacológicas de psicofármacos mais consumidas por idosos tanto no Brasil 

quanto em outros países.43,46,52,53,54,55,56 

 Os benzodiazepínicos são os medicamentos mais comumente 

prescritos como ansiolíticos ou no manejo de insônia em pacientes idosos.82 A 

prescrição de benzodiazepínicos nos hospitais é uma prática comum e, no nosso 

estudo, os pacientes internados em enfermarias clínicas receberam mais 

prescrição de benzodiazepínicos do que nas enfermarias cirúrgicas. Um trabalho 

holandês82 mostrou que pacientes idosos que possuem mais comorbidades são 

mais propensos a usar benzodiazepínicos inapropriadamente, sem evidência da 

eficácia no uso crônico.82 O uso a longo prazo (mais de 30 dias) é contraindicado 

em idosos e considerado como medicação potencialmente inapropriada pelos 

critérios de BEERS33, devido ao risco de sedação prolongada, confusão, 

comprometimento psicomotor, quedas e dependência física. 

 Recentemente, foi sugerido aos médicos que prescrevem 

benzodiazepínicos a seus pacientes idosos, educar esses pacientes sobre os riscos 

do uso destas medicações e, quando apropriado, oferecer-lhes protocolos de 

redução gradual. Uma proporção substancial de usuários crônicos de 

benzodiazepínicos parece conseguir reduzir o consumo por meio destas 
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intervenções de educação e orientação.83 Um estudo alemão81 criou um projeto 

visando à redução do consumo de benzodiazepínicos e indutores de sono não 

benzodiazepínicos, desenvolvendo recomendações internas para o tratamento 

farmacológico, bem como educação sobre opções alternativas para problemas de 

sono. Refletir sobre a epidemia silenciosa de prescrição de psicofármacos, 

principalmente da classe de benzodiazepínicos, é de extrema importância no 

contexto de saúde pública e na prática de prevenção quaternária. 

 Os antidepressivos e benzodiazepínicos foram os psicofármacos mais 

utilizados no presente estudo.  Esse dado foi encontrado em outro estudo 

transversal envolvendo pacientes ambulatoriais idosos atendidos no sistema 

público de saúde em uma cidade do Estado de São Paulo.84 Nos últimos anos, o 

consumo de antidepressivos pelos idosos aumentou significativamente e a 

prescrição potencialmente inapropriada é frequente, principalmente em idosos da 

comunidade com sintomas depressivos. Os adultos mais velhos têm 7 a 18 vezes 

mais chances de usar psicofármacos do que adultos de meia-idade.85  

 Ao avaliarmos os pacientes das enfermarias clínicas e cirúrgicas, a 

análise multivariada mostrou que o uso de MPI aumentou em 4,53 vezes a chance 

de o paciente tomar psicofármaco e que, a cada aumento no número de 

medicamentos consumidos, há um aumento de 15% nas chances de se consumir 

um psicofármaco. Esses dados do estudo mostram que ao encontrar polifarmácia 

ou um MPI numa prescrição devemos avaliar a prescrição inteira e considerar se 

o psicofármaco em uso está adequado naquele contexto já que é comum a relação 

de polifarmácia, MPI e uso de psicofármaco. De acordo com estudos nos EUA e na 

Europa, o uso de múltiplos medicamentos em pacientes com depressão e 

ansiedade foi associado ao aumento de uso de psicofármacos.75,86 É necessária 

uma avaliação periódica naqueles pacientes idosos que utilizam maior número de 

medicamentos e que apresentam algum tipo de psicofármaco na prescrição, 

avaliando sempre que possível a possibilidade de “desprescrição” e retirada 

gradual de psicofármaco potencialmente inapropriado.80   

 Enquanto os registros brasileiros43,46,56,66 mostram um cenário de 

alta frequência de prescrição de várias classes de medicamentos inapropriados 

(benzodiazepínicos de ação prolongada, antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos), 
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em muitos outros países, os médicos se afastaram da prescrição desses agentes. 

Vários países são ativamente encorajados a reduzir o uso de medicamentos 

psiquiátricos quando os riscos superam os benefícios, principalmente em relação 

a antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos e medicamentos que aumentam risco 

de quedas como aqueles que possuem efeito anticolinérgico. Essas tentativas 

foram bem sucedidas nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido.82,83,87,88 

 As limitações do presente estudo devem-se ao fato do delineamento 

ser transversal e a coleta de dados limitadas a um único hospital com 

características de serviço terciário e de ensino universitário, impactando no perfil 

dos pacientes idosos estudados.  

 A prescrição inadequada de drogas psicotrópicas e polifarmácia pode 

causar eventos adversos à saúde e pode reduzir significativamente a qualidade de 

vida. A abordagem multidisciplinar na avaliação de um paciente idoso é necessária 

para encarar o problema da polifarmácia, da prescrição de medicamentos 

potencialmente inapropriados e de psicofármacos ao qual essa população é 

submetida. Estratégias no ambiente hospitalar para realização de prevenção 

quaternária, controle de prescrição de medicamentos potencialmente 

inapropriados com o auxílio de equipe farmacêutica intra-hospitalar, educação 

continuada da equipe de saúde quanto à importância de avaliar os medicamentos 

e os seus eventos adversos podem contribuir para reduzir os riscos de iatrogenia 

a que os idosos são submetidos durante uma internação hospitalar. Uma 

mudança na educação médica e treinamento adicional que aborda as 

complexidades farmacológicas e biopsicossociais no cuidado de pacientes 

geriátricos é urgentemente necessário. 
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 O presente estudo mostrou que o uso de psicofármacos por 

pacientes idosos não foi associado a diferentes causas de internação hospitalar.  O 

uso de medicamentos potencialmente inapropriados e a polifarmácia são achados 

comuns na admissão hospitalar de pacientes idosos independentemente do tipo 

de enfermaria avaliada. Os determinantes mais importantes para um idoso estar 

tomando um psicofármaco foram o uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados e o número de medicamentos tomados. Ao se avaliar o uso de 

medicamentos pelos pacientes antes da hospitalização, a análise multivariada 

mostrou que a prescrição de medicamento feita por médico geriatra diminuiu as 

chances de se prescrever MPI.  

 Identificar durante a internação de um idoso a presença de 

polifarmácia, medicamentos potencialmente inapropriados e uso de 

psicofármacos pode contribuir para prevenção quaternária, reduzindo desfechos 

desfavoráveis durante e após uma internação hospitalar por meio da 

implementação de estratégias para o uso racional de medicamentos nesse grupo 

etário.
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10.1  Apêndice A: Questionário sobre dados demográficos, sociais e histórico de 
saúde 

 
Nome: 
Data da coleta:        /    / 
Enfermaria: 

1.Clínica Médica Geral 
2.Geriatria 
3.Ortopedia 
4.Gastrocirurgia 
5.Vascular 

 
1)  Idade: 
 
2)  Sexo:  

  1. Masculino ( ) 
  2. Feminino ( ) 

 
3)  Escolaridade: 

  1. Analfabeto ( ) 
  2. Fundamental incompleto ( ) 
  3. Fundamental completo ( ) 
  4. Médio incompleto ( ) 
  5. Médio completo ( ) 
  6. Superior incompleto ( ) 
  7. Superior completo ( ) 
  8. Sabe ler e escrever ( ) 

 
4)  Estado civil: 

1. Solteiro ( ) 
2. Casado ( ) 
3. Viúvo ( ) 
4. Divorciado ( ) 
5. Amasiado ( ) 

 
5)  Quantas pessoas moram em sua casa, contando com você? 

1. Mora sozinho ( ) 
2. Duas pessoas ( ) 
3. Três pessoas ( ) 
4. Quatro pessoas ( ) 
5. Cinco ou mais ( ) 
6. Institucionalizado ( ) 

 
6)  Motivo de internação: 
 
 
7)  Comorbidades: 
 
 
8)  Medicamentos de uso contínuo/especialidade prescritora: 
 
 
 
9)  Polifarmácia (uso continuo maior ou igual a 5 medicações)?  

1. Sim ( ) 
2. Não ( ) 
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10.2 Apêndice B: Instrumento para coleta de dados sobre o consumo de 
psicofármacos 

 
 

1) Atualmente, você faz uso de psicofármacos? 

  1. Sim ( )            2. Não ( ) 
 
2) Já usou algum psicofármaco anteriormente? 

1. Sim ( )            2. Não ( ) 
 
 
3) Psicofármaco introduzido na internação? 

1. Sim ( )           2. Não ( ) 
 

 
 

 
Indicação de uso de psicofármacos/Diagnóstico médico SIM 

(1) 
NÃO 
(2) 

Ansiedade   
Depressão   
Demência   
Parkinson   
Insônia   
Delirium   
Epilepsia   
Abstinência   
Dor   

 

Psicofármacos Tempo de 
uso 

Especialidade médica 
prescritora 
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10.3 Apêndice C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 

RESOLUÇÃO 466/2012 
(Participante maior de 18anos) 

 
 

CONVIDO, o Senhor (a) ____________________________________para participar do 
Projeto de Pesquisa intitulado “Uso de psicotrópicos em idosos: há diferenças considerando 
as causas de hospitalização entre aqueles que usam e os que não usam?”, que será 
desenvolvido pelo médico geriatra, Dr. Rafael Thomazi, com orientação do médico geriatra, 
docente e Professor (a) Dr. Alessandro Ferrari Jacinto da Faculdade de Medicina de 
Botucatu –UNESP. 

Necessito entrevistar, por meio de um questionário, pacientes idosos, a fim de obter dados 
relacionados ao tema do projeto acima. 

Solicito também consentimento para consultar o seu prontuário médico, para coletar outras 
informações lá contidas, como diagnóstico médico, especialidade médica responsável pela 
internação, motivo de internação, história clínica atual e pregressa, avaliação da prescrição 
médica e uso de psicotrópicos antes e durante a internação. 

Além disso o(a) Senhor (a) responderá um questionário que levará uns 15 minutos de 
duração. 

A participação do(a) Senhor (a) poderá beneficiar futuros pacientes, após os pesquisadores 
terem o conhecimento dos resultados da pesquisa. 

Fique ciente de que sua participação neste estudo é voluntária e que mesmo após ter dado 
seu consentimento para participar da pesquisa, você poderá retira-lo a qualquer momento, 
sem qualquer prejuízo na continuidade do seu tratamento 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será elaborado em 2 vias de igual teor, o 
qual 01 via será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada, e a outra via será arquivada 
e mantida pelos pesquisadores por um período de 5 anos após o término da pesquisa. 

Qualquer dúvida adicional você poderá entrar em contrato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa através dos telefones (14) 3880-1608 ou 3880-1609 que funciona de 2ª a 6ª feira 
das 8.00 às 11.30 e das 14.00 às 17horas, na Chácara Butignolli s/nº em Rubião Júnior – 
Botucatu - São Paulo. Os dados de localização dos pesquisadores estão abaixo descrito: 

Após terem sido sanadas todas minhas dúvidas a respeito deste estudo, CONCORDO EM 
PARTICIPAR de forma voluntária, estando ciente que todos os meus dados estarão 
resguardados através do sigilo que os pesquisadores se comprometeram. Estou ciente que 
os resultados desse estudo poderão ser publicados em revistas científicas, sem no entanto, 
que minha identidade seja revelada. 

 
Botucatu,_____/___/______ 

 
___________________________________ 

Pesquisador 
___________________________________ 

Participante da Pesquisa 
 
Nome do pesquisador: Rafael Thomazi 
Endereço: Rua Azaleia 370, Condominio Vila Romana, Bloco2, Botucatu-SP 
Telefone: (14)33610550 
Email: rafathomazi@uol.com.br 
 
Nome do orientador: Alessandro Ferrari Jacinto 
Endereço: Avenida Dom Lucio, 641/101, Botucatu-SP 
Telefone: (14)98262277 
Email: alessandrojacinto@uol.com.br 
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10.4  Apêndice D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 

RESOLUÇÃO 466/2012 
(Para Responsável Legal – Pacientes incapazes) 

 
CONVIDO, o Senhor (a) __________________responsável pelo paciente 
___________________para participar do Projeto de Pesquisa intitulado “Uso de 
psicotrópicos em idosos: há diferenças considerando as causas de hospitalização entre 
aqueles que usam e os que não usam?”, que será desenvolvido pelo médico geriatra, Dr. 
Rafael Thomazi, com orientação do médico geriatra, docente  e Professor (a) Dr. Alessandro 
Ferrari Jacinto da Faculdade de Medicina de Botucatu –UNESP. 

Necessito entrevistar, por meio de um questionário, pacientes idosos, a fim de obter dados 
relacionados ao tema do projeto acima. 

Solicito também seu consentimento para consultar o prontuário médico do paciente acima 
especificado, para coletar outras informações lá contidas, como diagnóstico médico, 
especialidade médica responsável pela internação, motivo de internação, história clínica 
atual e pregressa, avaliação da prescrição médica e uso de psicotrópicos durante a 
internação. 

Na qualidade de responsável pelo paciente o(a) Senhor (a) responderá um questionário a 
respeito do paciente, que levará uns 15 minutos de duração. 

A participação do paciente poderá beneficiar futuros pacientes, após os pesquisadores 
terem o conhecimento dos resultados da pesquisa. 

Informo que a participação do paciente neste estudo é voluntária e que mesmo após o 
senhor ter dado o consentimento para que o mesmo participe da pesquisa, o senhor poderá 
retirar o consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo na continuidade do seu 
tratamento.  

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será elaborado em 2 vias de igual teor, o 
qual 01 via será entregue ao Senhor (a) devidamente rubricada, e a outra via será arquivada 
e mantida pelos pesquisadores por um período de 5 anos após o término da pesquisa. 

Qualquer dúvida adicional você poderá entrar em contrato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa através dos telefones (14) 3880-1608 ou 3880-1609 que funciona de 2ª a 6ª feira 
das 8.00 às 11.30 e das 14.00 às 17horas, na Chácara Butignolli s/nº em Rubião Júnior – 
Botucatu - São Paulo. Os dados de localização dos pesquisadores estão abaixo descrito: 

Após terem sido sanadas todas minhas dúvidas a respeito deste estudo, CONCORDO na 
qualidade de “Representante Legal” do paciente acima mencionado, SUA PARTICIPAÇÃO 
de forma voluntária, estando ciente que todos os seus dados estarão resguardados através 
do sigilo que os pesquisadores se comprometeram. Estou ciente que os resultados desse 
estudo poderão ser publicados em revistas científicas, sem no entanto, que minha 
identidade seja revelada. 

 
Botucatu,_____/___/______ 
 
___________________________________ 

Pesquisador 
___________________________________ 

Representante Legal do Participante 
 
Nome do pesquisador: Rafael Thomazi 
Endereço: Rua Azaleia 370, Condominio Vila Romana, Bloco2, Botucatu-SP 
Telefone: (14)33610550 
Email: rafathomazi@uol.com.br 
 
Nome do orientador: Alessandro Ferrari Jacinto 
Endereço: Avenida Dom Lucio, 641/101, Botucatu-SP 
Telefone: (14)98262277 
Email: alessandrojacinto@uol.com.br 
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10.5 Apêndice E: Cronograma de Execução 
 
 

2017 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Revisão da literatura e 
escrita do projeto 

X X           

Submissão ao CEP   x          

Coleta de dados             

Análise dos dados             

Reuniões científicas    X x X X x x x x x 

Escrita de artigo             

Defesa da dissertação             

2018 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Revisão da literatura e 
escrita do projeto 

            

Submissão ao CEP             

Coleta de dados X X x X x X X x x x x X 

Análise dos dados             

Reuniões científicas X X x X x X X x x x x X 

Escrita de artigo             

Defesa da dissertação             

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Revisão da literatura e 
escrita do projeto 

            

Submissão ao CEP             

Coleta de dados             

Análise dos dados X X x X         

Reuniões científicas X X x X x X X x x x x X 

Escrita de artigo     x X X x x x x X 

             

2020 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Reuniões científicas X X x x x X x x x x   

Qualificação da tese           x  

             

2021 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Defesa da tese           x  
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11.1  Parecer Consubstanciado do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) 
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11.2  Critérios de Beers 2019 
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