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9

A Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 
Medicamentos no Brasil (Pnaum) é o primeiro estudo de abrangência nacional, com o 
objetivo de avaliar o acesso, a utilização de medicamentos e a promoção do uso racional 
de medicamentos pela população brasileira, além de avaliar a organização da Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica do Sistema Único de Saúde (SUS).

Até a realização da Pnaum não existiam, no País, estudos de base populacional sobre 
Assistência Farmacêutica, com representatividade nacional e regional. Ao mesmo tempo, os 
crescentes investimentos na política pública de Assistência Farmacêutica demandam, dos 
gestores públicos, informações e racionalidade no planejamento voltadas à implementação 
de tal política. Portanto, tornou-se imperativo obter dados mais precisos a respeito do acesso 
da população ao medicamento e do uso racional dele, com o propósito de produzir evidências 
que permitam alinhar as políticas públicas farmacêuticas aos princípios e às diretrizes do SUS.

Diante dessa lacuna, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), do Departamento de Assistência Farmacêutica e 
Insumos Estratégicos (DAF) e do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT), priorizou 
a institucionalização e a realização da Pnaum. 

As informações da pesquisa possibilitarão a elaboração de análises relacionadas 
às diferentes dimensões de acesso; a seleção de indicadores de racionalidade do uso de 
medicamentos; o estudo de variáveis relativas à adesão ao tratamento medicamentoso e aos 
cuidados com doenças de alta prevalência; e maior compreensão em termos da organização 
da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, entre outras perspectivas.

Os principais resultados da pesquisa Pnaum, bem como os aspectos metodológicos 
e instrumentos, estão apresentados nesta série de Cadernos. A Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos convida a todos os gestores, os profissionais de saúde e 
os acadêmicos à leitura das publicações.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

Prefácio da SCTIE
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A Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 
Medicamentos no Brasil (Pnaum) foi concebida no âmbito do Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (SCTIE), com o propósito de fornecer informações e indicadores, às autoridades 
governamentais e sanitárias e ao conjunto da sociedade brasileira, a fim de avaliar, em 
escala nacional, a Política de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), os 
investimentos na área e o retorno social de tais investimentos.

A elaboração da Pnaum resultou de prioridade institucional e política, uma vez que se 
tornava imprescindível produzir dados, indicadores e informações qualificadas, com o objetivo 
de redirecionar as políticas públicas de acesso da população brasileira aos medicamentos e de 
uso racional do medicamento.

Diante das dimensões acima delineadas, e a partir da necessidade de avaliar o impacto 
das políticas públicas implantadas no SUS, foi elaborada a proposta da Pesquisa Nacional sobre 
Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos (Pnaum), uma investigação 
de âmbito nacional, instituída pela Portaria nº 2.077, de 17 de setembro de 2012, do Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2012).

A Pnaum constitui a primeira pesquisa de abrangência nacional e regional, realizada 
no País, a respeito da questão do acesso da população a medicamentos e do uso racional do 
medicamento. Compõe-se de duas investigações independentes e complementares: Pnaum 
– Componente Inquérito Populacional e Pnaum Componente Avaliação dos Serviços de 
Assistência Farmacêutica Básica.

No Componente Inquérito Populacional da Pnaum, foram entrevistados mais de 41 
mil moradores em domicílios permanentes na zona urbana, em municípios das 26 unidades 
da Federação (UFs) do País e no Distrito Federal, nas cinco grandes regiões do País, com 
o propósito de avaliar o acesso ao medicamento, sua utilização e uso racional, as fontes de 
obtenção e as morbidades mais prevalentes para as quais os medicamentos são utilizados.

O Componente Avaliação dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica da Pnaum 
foi um estudo transversal, exploratório, de natureza avaliativa, realizado em unidades básicas 
de saúde e nos locais de entrega de medicamentos nesses serviços. Esse componente realizou 
entrevistas com gestores municipais, médicos, coordenadores de assistência farmacêutica, 
responsáveis pela entrega de medicamentos em farmácias vinculadas ao SUS e a usuários de 
serviços de saúde, e ainda por meio de observação direta nas unidades de saúde, em municípios 
brasileiros e no Distrito Federal, com o objetivo de caracterizar a organização dos serviços 

Apresentação do DAF
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de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica no SUS, além de identificar e discutir fatores 
intervenientes na consolidação da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, na instância 
municipal e do Distrito Federal.

Os principais resultados da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção 
do Uso Racional de Medicamentos no Brasil (Pnaum) estão apresentados nos Cadernos, 
nesta série, e possibilitarão o aprimoramento das políticas públicas de saúde e Assistência 
Farmacêutica, voltados à saúde do cidadão e à consolidação do Sistema Único de Saúde, com 
vistas à melhoria das condições de saúde da população do País e da qualidade de vida da 
sociedade brasileira.

O DAF agradece o apoio e o incentivo à realização da pesquisa dos secretários de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos Reinaldo Felippe Nery Guimarães, Carlos Augusto Grabois 
Gadelha e Jarbas Barbosa da Silva Júnior. Também destacamos a relevante colaboração e 
participação na fase inicial da pesquisa dos pesquisadores Marilisa Berti de Azevedo Barros - 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Moisés Goldbaum - Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), Rita de Cássia Barradas Barata e José Cássio de Moraes  da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
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A supervisão executiva da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção 
do Uso Racional de Medicamentos no Brasil (Pnaum) foi realizada por representantes do 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF) e do Departamento 
de Ciência e Tecnologia (DECIT), do Ministério da Saúde, ambos integrantes do Comitê Gestor 
da Pesquisa Pnaum.

A Coordenação-Geral de Assistência Farmacêutica Básica (CGAFB/DAF/SCTIE) 
teve a responsabilidade de coordenar o processo de realização das investigações, nos dois 
Componentes da pesquisa Pnaum, de modo presencial, a partir de visitas e participação em 
reuniões técnicas, e por meio da análise de relatórios de progresso.

No Caderno 3 estão contemplados os resultados de prevalência, indicadores de acesso, 
utilização e fontes de obtenção de medicamentos para as doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT), eventos agudos e contraceptivos Pnaum – Componente Inquérito Populacional, 
realizado no País no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014.

Os processos de cálculo da amostra e de amostragem são descritos em detalhes e as 
análises, apresentadas em valores percentuais, estão expandidas para a população urbana do 
Brasil conforme a Pesquisa Nacional de Saúde 2015.

Espera-se que os resultados da Pnaum, apresentados ao público por meio dos presentes 
Cadernos, possam favorecer a expansão e a qualificação das políticas públicas de Assistência 
Farmacêutica no País.

COORDENAÇÃO-GERAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Apresentação
da CGAFB
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1
A Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos no Brasil, no componente populacional, teve como principais objetivos:

I. Avaliar a utilização de medicamentos, com a caracterização das morbidades ou 
condições de saúde para as quais eles são utilizados.

II. Avaliar indicadores de acesso aos medicamentos.

III. Avaliar indicadores de racionalidade do uso.

IV. Caracterizar o uso e o acesso a medicamentos segundo variáveis demográficas, 
sociais, de estilo de vida e de morbidade. 

Objetivos
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2
O Componente Inquérito da Pnaum foi realizado por meio de estudo transversal de 

base populacional, com base em amostra probabilística da população brasileira. A pesquisa 
foi realizada segundo desenho metodológico, descrito em publicação específica do Ministério 
da Saúde denominada: Pnaum – PESQUISA NACIONAL SOBRE ACESSO, UTILIZAÇÃO E 
PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NO BRASIL – Componente Inquérito: 
Introdução, Métodos e Instrumentos. No total, a pesquisa deveria realizar, no mínimo, 38.400 
entrevistas nos 40 domínios. A amostra obtida do estudo foi composta de 41.433 pessoas e 
expandida para representar a população registrada pela Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 
de 2013, o que correspondeu aos aproximadamente 170 milhões de brasileiros residentes nas 
áreas urbanas do País. O resultado da distribuição da amostra segundo domínios regionais e 
demográficos está descrito na Tabela 1.

Tabela 1 – Distribuição da amostra segundo domínios regionais e demográficos . Pnaum, Brasil, 2014

Domínio    N

Região Norte 10.923

Nordeste 8.794

Sudeste 7.498

Sul 7.846

  Centro-Oeste 6.372

Idade (em anos) e sexo 0 a 4 5.780

5 a 19 3.305

M 20 a 39 2.437

F 20 a 39 8.428

M 40 a 59 5.506

F 40 a 59 6.958

M 60 e + 3.759

F 60 e + 5.260

Fonte: Autoria própria.

As taxas de resposta para os domicílios ficaram entre 42% e 60%, incluindo como perdas 
os domicílios que, apesar de contarem nas listas de sorteados, não foram visitados. As taxas 
de resposta dos indivíduos ficaram entre 82% e 97%. É importante ressaltar que as taxas finais 

Resultados do 
Processo de Amostragem
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de resposta para os domicílios incluíram em seu cálculo, como apresentado anteriormente, 
domicílios vagos, visto que não era possível distinguir entre estes e domicílios onde não foi 
possível estabelecer contato com os moradores. Essa abordagem metodológica deve resultar 
em valores de resposta subestimados.

Os dados foram armazenados e analisados no programa PASW, V. 18.3 para Windows 
(SPSS Inc. Released 2009. PASW Statistics for Windows, V 18.3. Chicago: SPSS Inc.), utilizando o 
conjunto de comandos CSPLAN apropriado para a análise de amostras complexas e garantindo 
a necessária ponderação para dar conta do desenho amostral.

As análises são apresentadas por pessoas, ou por medicamentos e devem ser 
interpretadas de acordo com as especificidades de cada unidade de observação.

Neste documento, os resultados referentes às doenças crônicas e agudas estão descritos 
para a população com 20 ou mais anos de idade. Já aqueles referentes aos contraceptivos, estão 
descritos para a população feminina, não grávida, entre 15 e 49 anos de idade. Os intervalos de 
confiança de 95% e os valores de p foram calculados levando-se em consideração a expansão 
e o plano complexo da amostra.

Para as análises o acesso total foi definido a partir do relato dos indivíduos que 
afirmaram estar usando todos os medicamentos indicados pelo médico para tratamento 
das doenças crônicas referidas; acesso parcial: indivíduos que afirmaram ter ficado sem 
algum dos medicamentos que precisavam nos últimos 30 dias por dificuldade financeira ou 
indisponibilidade no SUS; acesso nulo: indivíduos que deixaram de usar todos os medicamentos 
prescritos no mesmo período por dificuldade financeira ou indisponibilidade desses 
medicamentos no SUS.

Para a classificação social foi utilizado o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 
(CCEB 2013) desenvolvido pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep).
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3.1 Caracterização da amostra

Na Tabela 2 são apresentadas as características gerais da população amostrada, segundo 
região, sexo, idade, raça e classe econômica das 41.433 pessoas participantes da pesquisa.

Os entrevistados estavam distribuídos nas regiões do Brasil na proporção de 45,9% na 
Sudeste, 24,3% na Nordeste, 14,3 % na Sul, 7,5% na Norte e 7,9% na Centro-Oeste.

A maioria dos entrevistados é do sexo feminino (52,8%); 45,6% encontram-se na faixa 
etária de 20 a 49 anos; 46% declaram-se brancos. Somados os percentuais dos que se declaram 
como pardos e negros, estes são maioria (52,5%); 55,3% dos entrevistados pertencem à classe 
econômica C.

A população amostrada é representativa da população brasileira na medida em que 
foram encontradas semelhanças ao comparar os dados relativos à região, ao sexo, à idade e à 
raça com os resultados do Censo de 2010 (BRASIL, 2011b).

Com relação à classe econômica por consumo, os dados são semelhantes aos publicados 
pela pesquisa “O observador Brasil 2012”, desenvolvida pela Cetelem BGN/IPSOS (CETELEM; 
IPSOS PUBLIC AFFAIRS, 2012).

Tabela 2 – Características sociodemográficas da população brasileira estudada pela Pnaum (n= 41.433). PNAUM, 
Brasil, 2014

% IC95%
Censo IBGE 2010

%

região do Brasil

Norte 7,5 [5,9-9,5] 8,3

Nordeste 24,3 [20,1-29,1] 27,8

Sudeste 45,9 [40,0-52,0] 42,1

Sul 14,3 [11,5-17,8] 14,3

Centro-Oeste 7,9 [6,2-10,0] 7,3

sexo
Masculino 47,2 [46,3-48,1] 49,0

Feminino 52,8 [51,9-53,7] 51,0

3Principais Resultados

continua
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% IC95%
Censo IBGE 2010

%

Faixa etária
(anos completos)

0-9 13,7 [12,9-14,5] 15,1

10-20 16,0 [14,8-17,2] 17,9

20-29 16,5 [15,6-17,5] 18,0

30-39 15,3 [14,4-16,2] 15,5

40-49 13,8 [13,2-14,5] 13,1

50-59 11,5 [10,9-12,1] 9,7

60-69 6,9 [6,5-7,3] 6,0

70-79 4,3 [3,9-4,6] 3,3

80 e + 2,0 [1,8-2,2] 1,5

raça

Branca 46,0 [43,5-48,6] 47,5

Negra 8,7 [7,9-9,7] 7,5

Amarela 1,1 [0,9-1,3] 1,1

Parda 43,8 [41,5-46,1] 43,4

Indígena 0,4 [0,3-0,5] 0,4

O observador Brasil 2012
%

Critério de Classificação 
Econômica Brasil*

A/B 22,3 [20,4-24,4] 22,0

C 55,3 [53,7-57,0] 54,0

D/E 22,3 [20,6-24,1] 24,0

Fonte: (BRASIL, 2011b; CETELEM; IPSOS PUBLIC AFFAIRS, 2012).
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo com o Critério  de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em – <www.abep.org>.

3.2 Doenças crônicas: prevalência das doenças, utilização e acesso a 
medicamentos

Embora as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituam vasto grupo 
de condições, em termos de mortalidade precoce, o foco concentra-se nas doenças 
cardiovasculares, nos cânceres, na diabetes e na doença respiratória pulmonar crônica (ATUN 
et al., 2013). Em 2012, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou o desafio de redução da 
mortalidade pelas DNCT em 25% até 2025 (meta 25x25) (ALLEYNE et al., 2013). Para atingir 
essa meta, o acesso a medicamentos é parte essencial (ALLEYNE et al., 2013; BEAGLEHOLE 
et al., 2011). As políticas de atenção básica, incluindo a expansão dos mecanismos de acesso 
gratuito a medicamentos, têm sido tomadas como exemplos de intervenções públicas por 
outros países (ATUN et al., 2013). 

3.2.1 Hipertensão arterial

I. Prevalência de hipertensão arterial e utilização de medicamentos para seu tratamento

A prevalência de hipertensão arterial autorreferida por mulheres é de 28,1. Nos homens, 
a prevalência é de 18,5. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), em 2008, 
estimou a prevalência em 24% (IC 95% 23,7-24,4%) para mulheres e 17,3% (IC 95% 17-17,6%) 
para homens (IBGE, 2011). 

conclusão
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A maioria das pessoas hipertensas tinha indicação médica para tratamento e estava 
fazendo uso de pelo menos um desses medicamentos. O fato de a maioria ter tratamento 
indicado por médico aponta para a possibilidade de diagnóstico tardio, uma vez que a mudança 
de estilo de vida (MEV) é a primeira indicação no estágio 1 da doença hipertensiva. A terapia 
medicamentosa deve ser instituída apenas após seis meses de insucesso desta primeira medida 
(BRASIL et al., 2000). É muito positivo o fato de que a maioria das pessoas com indicação 
médica de tratamento esteja em uso de medicamento. Uma das suposições prévias era de que 
seria alto o abandono de tratamento (BRASIL et al., 2000), tendo em vista ser uma doença 
de curso assintomático. Ainda que sejam evidenciados motivos de abandono mais ligados à 
compreensão da doença e do tratamento pelo usuário, a normalização dos níveis pressóricos, 
a ocorrência de efeitos colaterais, o esquecimento (ANDRADE et al., 2002), razões ligadas aos 
serviços de saúde como sua organização, estrutura e a relação médico-paciente são igualmente 
importantes (DUARTE et al., 2010).

Os adultos jovens (20-39 anos) são os que têm menor proporção de indicação médica 
de terapia medicamentosa assim como a menor frequência de uso de medicamentos depois 
da vigência de tratamento. A menor prevalência de indicação médica de tratamento com 
medicamentos nesse grupo possivelmente está ligada a maior possibilidade de adesão à 
mudança de estilo de vida, enquanto que a maior proporção de abandono por este grupo 
difere dos achados de Busnello et al. (2001).

Tabela 3 – Prevalências autorreferidas de hipertensão arterial, indicação médica de tratamento medicamentoso e 
uso de medicamentos para hipertensão arterial na população com 20 anos ou mais no Brasil, segundo 
características sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Prevalência de hipertensão 
arterial 

Pessoas hipertensas com 
indicação médica de 

terapia medicamentosa

Pessoas hipertensas com 
indicação médica de terapia 
medicamentosa em uso de 

medicamentos

% IC95% p % IC95% p % IC95% p

sexo
Masculino 18,5 [17,4-19,8]

<0,001
93,3 [91,4-94,8]

0,349
93,4 [91,5-94,9]

0,024
Feminino 28,1 [27,0-29,1] 94,2 [92,9-95,2] 95,3 [94,2-96,2]

Faixa 
etária

20 a 39 anos 5,97 [5,2-6,9]

<0,001

78,0 [71,1-83,6]

<0,001

78,4 [70,8-84,5]

<0,00140 a 59 anos 27,5 [26,3-28,8] 93,4 [91,9-94,7] 94,7 [93,4-95,8]

Mais de 60 anos 59,0 [57,4-60,5] 98,1 [97,6-98,5] 97,6 [97,0-98,1]

região 
do 
Brasil

Norte 16,3 [14,6-18,1]

<0,001

92,1 [89,36-94,1]

0,086

91,38 [88,1-93,8]

<0,001

Nordeste 21,7 [20,3-23,1] 92,2 [90,0-93,9] 91,13 [87,6-93,7]

Sudeste 26,0 [24,3-27,7] 94,9 [93,0-96,2] 95,59 [94,2-96,7]

Sul 22,4 [20,8-24,0] 93,7 [91,0-95,6] 97,37 [96,1-98,2]

Centro-Oeste 24,1 [22,0-26,3] 92,9 [90,4-94,8] 94,03 [92,2-95,5]

CCEB*

A/B 22,3 [20,4-24,3]

0,126

95,1 [93,0-96,6]

0,302

96,26 [94,3-97,6]

0,017C 23,9 [22,8-25,0] 93,4 [91,9-94,7] 94,78 [93,6-95,8]

D/E 24,7 [23,1-26,3] 93,6 [91,5-95,2] 92,31 [89,2-94,6]

total 23,7 [22,8-24,6] 93,8 [92,8-94,8] 94,6 [93,5-95,5]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.
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Os fármacos, considerados específicos para o tratamento de hipertensão arterial, mais 
utilizados por pessoas hipertensas foram: a hidroclorotiazida (20,6%) e a losartana (18,4%), 
como monofármacos. Uma associação dos dois fármacos foi referida em 3,4% dos casos 
[IC95% 2,8-4,0].

Dos dez fármacos mais utilizados para o tratamento de hipertensão arterial, nove 
são monofármacos (hidroclorotiazida, losartana, captopril, enalapril, atenolol, anlodipino, 
propranolol, furosemida e nifedipino) que constam na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename), sendo fornecidos gratuitamente pelo SUS. Destes, oito (hidroclorotiazida, 
losartana, captopril, enalapril, atenolol, propranolol, furosemida e nifedipino) estão no Programa 
Farmácia Popular (rede própria ou no Aqui tem Farmácia Popular) e podem ser obtidos sem 
custo, exceto no caso da Furosemida e do nifedipino. Todos os fármacos estão disponíveis na 
versão genérica.

Os resultados não diferem muito do encontrado em outros estudos, em que os diuréticos 
e os antagonistas do sistema renina-angiotensina são os fármacos mais utilizados para o 
tratamento de hipertensão arterial (GONTIJO et al., 2012; SILVA et al., 2012).

Também foram citados outros medicamentos associados ao tratamento da hipertensão 
e suas comorbidades, sendo os mais frequentes o ácido acetilsalicílico, a sinvastatina e a 
digoxina.

Tabela 4 – Distribuição dos dez fármacos mais utilizados por pessoas hipertensas com indicação médica de 
terapia medicamentosa. Pnaum, Brasil, 2014

  % IC95% % Acumulada

Hidroclorotiazida 20,6 [19,3-21,9] 20,6 

Losartana 18,4 [17,1-19,8] 39,0 

Captopril 11,9 [10,9-13,0] 50,9 

Enalapril 11,3 [10,1-12,5] 62,2 

Atenolol 8,9 [8,0-9,9] 71,1 

Anlodipino 5,2 [4,6-5,9] 76,4 

Propranolol 4,1 [3,6-4,7] 80,5 

Hidroclorotiazida + Losartana 3,4 [2,8-4,0] 83,8 

Furosemida 2,4 [2,0-2,9] 86,2 

Nifedipino 1,6 [1,3-2,1] 87,9 

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.

II. Acesso a medicamentos para tratamento de hipertensão arterial

Entre os hipertensos com indicação médica de terapia medicamentosa, 97,9% declararam 
acesso total aos medicamentos anti-hipertensivos. O acesso foi maior entre os homens, os 
idosos, os habitantes das regiões Sudeste e Sul, e os pertencentes às classes econômicas A/B, 
ainda que nenhum desses grupos tenha declarado a total falta de acesso por dificuldades 
financeiras ou falta de disponibilidade no SUS em proporção maior que 0,4%. 

Ainda são escassos os dados de âmbito nacional quanto ao acesso a medicamentos, 
sobretudo no âmbito domiciliar. Paniz et al. (2008), estudando informações de usuários da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), em 41 municípios das regiões Sul e Nordeste em 2005, 
verificaram que 81,2% dessas pessoas tiveram acesso total, porém com desigualdades regionais, 
sendo maior na Região Sul. Idade, melhor nível econômico e maior escolaridade foram fatores 
associados ao melhor acesso (PANIZ et al., 2008).
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Tabela 5 – Acesso a medicamentos em serviços públicos e privados para hipertensão arterial por pessoas 
hipertensas com indicação médica de terapia medicamentosa, segundo características 
sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Acesso total Acesso parcial* Acesso nulo**
p

% IC95% % IC95% % IC95%

sexo
Masculino 98,6  [97,8-99,0] 1,3 [0,9-2,0] 0,1 [0,0-0,3] 0,046

Feminino 97,6  [96,8-98,2] 2,2 [1,6-3,0] 0,3 [0,1-0,5]  

Faixa etária
20 a 59 anos 97,2 [96,1-97,9] 2,5 [1,7-3,5] 0,4 [0,2-0,7] 0,001

Mais de 60 anos 98,6 [98,0-99,1] 1,3 [0,9-1,9] 0,05 [0,0-0,1]  

região do 
Brasil

Norte 97,1 [93,6-98,7] 2,5 [1,0-6,2] 0,3 [0,2-0,7] <0,001

Nordeste 96,1 [94,4-97,2] 3,3 [2,2-4,9] 0,6 [0,3-1,4]

Sudeste 98,7 [97,7-99,2] 1,3 [0,7-2,2] 0,1 [0,0-0,4]

Sul 99,2 [98,3-99,6] 0,7 [0,3-1,6] 0,1 [0,0-0,5]

Centro-Oeste 95,7 [93,8-97,0] 4,0 [2,7-5,8] 0,4 [0,1-1,1]

CCEB***

A/B 98,6 [97,6-99,2] 1,0 [0,5-2,0] 0,4 [0,1-1,2] 0,103

C 97,7 [96,8-98,3] 2,2 [1,6-3,0] 0,1 [0,1-0,3]

D/E 97,7 [96,6-98,5] 2,0 [1,3-3,2] 0,3 [0,1-0,6]

total   97,9  [97,3-98,4]  1,9 [1,4-2,4]  0,2 [0,1- 0,4]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Sem acesso a pelo menos um dos medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou falta de 
disponibilidade no posto de saúde.
**Sem acesso a todos os medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade 
no posto de saúde.
***Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

3.2.2 Diabetes

I. Prevalência de diabetes e utilização de medicamentos para o seu tratamento

A prevalência autorreferida de diabetes, 6,8%, está de acordo com dados nacionalmente 
representativos obtidos a partir da Pnad que mostram tendência de aumento do número de 
casos da doença (de 3,3% em 1998 para 5,3% em 2008) (VIACAVA, 2010). Esse aumento pode 
ser explicado, em grande parte, pela epidemia de obesidade e mais acesso a testes diagnósticos 
(SCHMIDT et al., 2011).

Em torno de 85% dos respondentes com diabetes encontravam-se sob indicação médica 
de terapia medicamentosa e, destes, a maioria (92,7%) encontrava-se em uso de medicamentos 
(ainda que não necessariamente de maneira regular).

Mesmo sendo indiscutível a importância das MEV, no caso da diabetes quase todos os 
pacientes requerem terapia medicamentosa no decorrer dos anos, muitos deles com insulina, 
uma vez que as células beta do pâncreas tendem a progredir para um estado de falência 
parcial ou total ao longo do tempo (BRASIL, 2000).
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Tabela 6 – Prevalências autorreferidas de diabetes, indicação médica de tratamento medicamentoso e uso de 
medicamentos para diabetes na população com 20 anos ou mais no Brasil, segundo características 
sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Prevalência de diabetes
Pessoas diabéticas com 

indicação médica de 
terapia medicamentosa

Pessoas diabéticas com 
indicação médica de 

terapia medicamentosa em 
uso de medicamentos

% IC95% p % IC95% p % IC95% p

sexo
Masculino 5,5 [4,9-6,1]

<0,001
86,1 [82,8-88,8]

0,812
91,3 [87,6-94,0]

0,226
Feminino 7,9 [7,4-8,4] 85,6 [82,9-87,9] 93,5 [91,3-95,2]

Faixa 
etária

20 a 39 anos 1,1 [0,9-1,4]

<0,001

77,5 [66,5-85,6]

0,040

80,6 [69,0-88,6]

<0,00140 a 59 anos 7,5 [6,8-8,1] 85,5 [82,1-88,4] 91,4 [87,7-94,3]

Mais de 60 anos 19,2 [18,0-20,4] 87,2 [84,9-89,2] 95,1 [93,6-96,3]

região 
do 
Brasil

Norte 4,3 [3,7-5,0]

<0,001

82,2 [74,0-88,3]

0,196

88,1 [82,9-91,9]

0,493

Nordeste 5,9 [3,7-5,0] 86,6 [82,9-89,6] 92,6 [89,0-95,0]

Sudeste 7,6 [6,8-8,4] 86,2 [82,7-89,1] 93,5 [90,2-95,7]

Sul 6,9 [6,3-7,7] 87,3 [82,8-90,8] 91,4 [86,8-94,5]

Centro-Oeste 6,5 [5,8-7,3] 79,7 [74,1-84,4] 92,5 [86,9-95,8]

CCEB*

A/B 6,6 [5,9-7,5]

0,807

88,6 [84,6-91,7]

0,206

90,7 [84,5-94,6]

0,430C 6,8 [6,2-7,3] 84,4 [81,6-86,8] 92,9 [90,8-94,6]

D/E 7,0 [6,3-7,8] 86,3 [81,1-90,2] 94,2 [90,0-96,7]

total 6,8 [6,4-7,2] 85,8 [83,7-87,6] 92,7 [90,8-94,2]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

Os fármacos orais mais utilizados por pessoas diabéticas foram a metformina (60,2%) 
e a glibenclamida (23,3%) como monofármacos. A associação em doses fixas de metformina 
com vildagliptina, glibenclamida e glimepirida foram referidas em 1,2%, 0,4% e 0,4% dos casos, 
respectivamente (Tabela 7). Esses resultados não diferem muito dos encontrados em outros 
estudos (GONTIJO et al., 2012).

Também foram citados outros medicamentos associados ao tratamento da diabetes e 
suas comorbidades sendo o ácido acetilsalicílico e sinvastatina os mais prevalentes.

Tabela 7 – Distribuição dos dez fármacos orais mais utilizados por pessoas diabéticas com indicação médica de 
terapia medicamentosa. Pnaum, Brasil, 2014

% IC95% % Acumulada

Metformina 60,2 [57,7-62,6] 60,2

Glibenclamida 23,3 [21,0-25,8] 83,5

Gliclazida 5,8 [4,6-7,4] 89,3

Glimepirida 4,3 [3,2-5,8] 93,6

Metformina + Vildagliptina 1,2 [0,7-1,9] 94,8

Vildagliptina 1,2 [0,7-1,9] 95,9

Clorpropamida 0,6 [0,3-1,1] 96,5

Sitagliptina 0,5 [0,2-1,0] 96,9

Metformina + Glibenclamida 0,4 [0,2-0,8] 97,4

Metformina + Glimepirida 0,4 [0,2-1,0] 97,8

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
Acesso a medicamentos orais para tratamento de diabetes
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A grande maioria dos diabéticos com indicação médica de terapia medicamentosa, 97,8%, 
informou acesso total aos medicamentos antidiabéticos orais, sem diferenças importantes ao 
se considerar as variáveis: sexo, idade, região do País ou classe econômica, o que remete à 
equidade do acesso. Adicionalmente, foi pequena a proporção de indivíduos que declararam 
dificuldades financeiras ou falta de disponibilidade no SUS como razões para o não acesso a 
medicamentos orais para o diabetes.

Tabela 8 – Acesso a medicamentos orais em serviços públicos e privados para diabetes por pessoas diabéticas 
com indicação médica de terapia medicamentosa, segundo características sociodemográficas. Pnaum, 
Brasil, 2014

Acesso total Acesso parcial* Acesso nulo**
p

% IC95% % IC95% % IC95%

sexo
Masculino 98,5 [97,0-99,3] 1,5 [0,7-3,0]

0,225
Feminino 97,4 [95,4-98,5] 2,5 [1,4-4,5] 0,1 [0,0-0,4]

Faixa etária
20 a 59 anos 96,8 [94,0-98,4] 3,0 [1,5-5,9] 0,2 [0,0-0,6]

0,084
Mais de 60 anos 98,5 [97,4-99,2] 1,5 [0,8-2,6]

região do 
Brasil

Norte 97,3 [94,7-98,6] 2,5 [1,2-5,0] 0,2 [0,0-1,4]

0,899

Nordeste 97,9 [95,7-99,0] 1,9 [0,9-4,1] 0,2 [0,1-1,4]

Sudeste 97,9 [95,3-99,1] 2,1 [0,9-4,7]

Sul 97,7 [94,5-99,0] 2,2 [0,9-5,4] 0,1 [0,0-1,1]

Centro-Oeste 97,3 [94,9-98,5] 2,7 [1,5-5,1]

CCEB***

A/B 97,5 [92,1-99,3] 2,5 [0,7-7,9]

0,877C 97,9 [96,2-98,9] 2,0 [1,0-3,7] 0,1 [0,0-0,5]

D/E 97,8 [95,2-99,0] 2,2 [1,0-4,8] 0,1 [0,0-0,3]

total   97,8  [96,5-98,6] 2,3 [1,3-3,5]  0,1 [0,0-0,3] 

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Sem acesso a pelo menos um dos medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou falta de 
disponibilidade no posto de saúde.
**Sem acesso a todos os medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade 
no posto de saúde.
***Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

3.2.3 Hipercolesterolemia

I. Prevalência de hipercolesterolemia e utilização de medicamentos para o seu 
tratamento

A prevalência de hipercolesterolemia, 10,1%, foi menor que a observada nos inquéritos 
telefônicos realizados nas capitais brasileiras em 2009 (16,9%) (ISER et al., 2011) e em 2013 
(20,3%) (BRASIL, 2011a), embora se apresentasse com o mesmo padrão de distribuição por 
sexo (maior nas mulheres) e idade (aumento com a idade) (ISER et al., 2011).

Tabela 9 – Prevalências autorreferidas de hipercolesterolemia, indicação médica de tratamento medicamentoso e 
uso de medicamentos para hipercolesterolemia na população com 20 anos ou mais no Brasil, segundo 
características sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Prevalência de 
hipercolesterolemia

Pessoas com 
hipercolesterolemia com 

indicação médica de 
terapia medicamentosa

Pessoas com 
hipercolesterolemia com 

indicação médica de 
terapia medicamentosa em 

uso de medicamentos

% IC95% p % IC95% p % IC95% p

sexo
Masculino 7,1 [6,3-8,1]

<0,001
62,1 [55,7-68,0]

0,048
84,6 [79,0-88,9]

0,589
Feminino 12,6 [11,7-13,6] 68,4 [65,0-71,6] 83,0 [79,7-85,9]

continua
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Prevalência de 
hipercolesterolemia

Pessoas com 
hipercolesterolemia com 

indicação médica de 
terapia medicamentosa

Pessoas com 
hipercolesterolemia com 

indicação médica de 
terapia medicamentosa em 

uso de medicamentos

% IC95% p % IC95% p % IC95% p

Faixa 
etária

20 a 39 anos 3,5 [2,9-4,2]

<0,001

43,9 [33,8-54,6]

<0,001

62,0 [47,5-74,6]

<0,00140 a 59 anos 11,7 [10,7-12,8] 62,4 [58,0-66,6] 81,5 [77,0-85,4]

Mais de 60 anos 23,0 [21,5-25,0] 78,3 [75,1-81,3] 89,5 [87,0-91,5]

região 
do 
Brasil

Norte 6,2 [5,2-7,4]

0,001

52,7 [46,7-58,5]

<0,001

63,6 [52,7-73,2]

<0,001

Nordeste 9,4 [8,4-10,5] 59,7 [53,9-65,2] 76,8 [70,2-82,3]

Sudeste 11,0 [9,6-12,5] 68,1 [62,1-73,5] 85,4 [80,6-89,1]

Sul 10,3 [9,3-11,5] 78,4 [74,2-82,1] 90,8 [87,5-93,3]

Centro-Oeste 9,7 [8,7-10,8] 56,9 [50,7-62,9] 78,9 [72,1-84,3]

CCEB*

A/B 12,4 [10,8-14,2]

<0,001

68,0 [61,3-74,1]

0,670

86,7 [80,9-90,9]

0,279C 9,4 [8,7-10,2] 66,0 [62,0-69,8] 82,6 [78,9-85,7]

D/E 9,1 [8,0-10,3] 64,2 [57,2-70,6] 80,5 [72,2-86,7]

total 10,1 [9,4-10,9] 66,3 [63,0-69,6] 83,5 [80,7-86,0]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
* Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (ABEP) disponível em - <www.abep.org>.

O fármaco mais utilizado por pessoas com hipercolesterolemia é a sinvastatina (78,4%) 
como monofármaco e em 2,6% aparece em associação com ezetimiba. O uso de sinvastatina 
também predomina em outros estudos (DUARTE et al., 2013; GREGORI et al., 2013; NEVES 
et al., 2013).

Dos dez fármacos referidos para tratar a hipercolesterolemia, sete (sinvastatina, 
atorvastatina, ciprofibrato, fenofibrato, bezafibrato, genfibrozila e pravastatina) estão na 
Rename e disponíveis no SUS, e apenas um (sinvastatina) no Programa Farmácia Popular 
podendo ser obtida a baixo custo. Com exceção do ezetimiba + sinvastatina, os demais 
fármacos estão disponíveis na versão genérica.

Também foram citados outros medicamentos associados ao tratamento da 
hipercolesterolemia e suas comorbidades, sendo o ácido acetilsalicílico o mais prevalente.

Tabela 10 – Distribuição dos dez fármacos mais utilizados por pessoas com hipercolesterolemia com indicação 
médica de terapia medicamentosa. Pnaum, Brasil, 2014

% IC95% % Acumulada

Sinvastatina 78,4 [74,7-81,8] 78,4

Atorvastatina 6,7 [5,1-8,8] 85,2

Rosuvastatina 5,5 [3,6-8,2] 90,6

Ciprofibrato 4,2 [2,7-6,5] 94,8

Ezetimiba + Sinvastatina 2,6 [1,6-4,4] 97,4

Fenofibrato 0,7 [0,4-1,5] 98,2

Ezetimiba 0,6 [0,3-1,3] 98,8

Bezafibrato 0,5 [0,2-1,3] 99,3

Genfibrozila 0,3 [0,1-0,9] 99,6

Pravastatina 0,3 [0,1-0,9] 99,8

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.

conclusão
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II. Acesso a medicamentos orais para tratamento de hipercolesterolemia

A maioria, 96%, das pessoas com hipercolesterolemia e indicação médica de terapia 
medicamentosa declarou ter obtido todos os medicamentos prescritos no último mês. O acesso 
parcial ao tratamento, por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade no SUS, foi 
referido por 2,2% dos respondentes e 1,8% não tiveram acesso a qualquer dos medicamentos, 
também por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade no SUS (Tabela 11).

Tabela 11 – Acesso a medicamentos em serviços públicos e privados para hipercolesterolemia por pessoas 
com hipercolesterolemia com indicação médica de terapia medicamentosa, segundo características 
sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Acesso total Acesso parcial* Acesso nulo**
p

% IC95% % IC95% % IC95%

sexo
Masculino 96,7 [94,0-98,2] 2,1 [1,0-4,4] 1,2 [0,4-3,6]

0,619
Feminino 95,7 [93,5-97,1] 2,2 [1,2-3,8] 2,1 [1,2-3,8]

Faixa etária
20 a 59 anos 94,6 [91,4-96,7] 2,8 [1,4-5,4] 2,6 [1,3-5,1]

0,152
Mais de 60 anos 97,1 [95,5-98,2] 1,7 [1,0-2,9] 1,2 [0,6-2,5]

região do Brasil

Norte 92,4 [86,5-95,9] 1,8 [0,7-4,2] 5,8 [2,7-11,9]

0,503

Nordeste 97,1 [94,4-98,6] 1,6 [0,7-3,4] 1,2 [0,5-3,1]

Sudeste 95,5 [92,6-97,3] 2,4 [1,2-4,8] 2,1 [1,0-4,4]

Sul 96,5 [93,0-98,3] 2,1 [1,0-4,2] 1,4 [0,5-4,1]

Centro-Oeste 96,8 [93,8-98,4] 2,1 [0,9-5,1] 1,0 [0,3-3,2]

CCEB***

A/B 97,0 [93,5-98,7] 2,1 [0,7-5,9] 0,8 [0,3-2,4]

0,437C 95,8 [93,8-97,2] 2,3 [1,3-3,9] 1,9 [1,0-3,5]

D/E 94,5 [88,3-97,5] 2,0 [0,8-4,6] 3,5 [1,2-10,2]

total   96,0 [94,4-97,2] 2,2 [1,4-3,4] 1,8 [1,1-3,1]  

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Sem acesso a pelo menos um dos medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou falta de 
disponibilidade no posto de saúde.
**Sem acesso a todos os medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade 
no posto de saúde.
***Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

3.2.4 Doença respiratória pulmonar crônica

I. Prevalência de doença respiratória pulmonar crônica e utilização de medicamentos 
para o seu tratamento

A prevalência de asma, enfisema ou bronquite crônica, aqui referida como doenças 
respiratórias pulmonares crônicas (DRPC), de 3%, foi menor do que a observada nos 
levantamentos da Pnad de 2003 (5,08%) e 2008 (4,97%) (BARROS et al., 2011). Em inquérito 
telefônico realizado em todas as capitais brasileiras em 2010, 6,9% dos participantes referiram 
diagnóstico prévio de asma, bronquite asmática, bronquite crônica ou enfisema (BRASIL, 
2011a). A maior prevalência entre as mulheres, observada nos levantamentos supracitados, 
também foi verificada na Pnaum. As regiões Sul e Centro-Oeste concentraram a maior parte 
dos casos, em consonância com os dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em relação às capitais (BRASIL, 2011a).
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Tabela 12 – Prevalências autorreferidas de doença respiratória pulmonar crônica, indicação médica de tratamento 
medicamentoso e uso de medicamentos para doença respiratória pulmonar crônica na população com 
20 anos ou mais no Brasil, segundo características sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Prevalência de doença 
respiratória crônica

Pessoas com doença 
respiratória crônica com 

indicação médica de 
terapia medicamentosa

Pessoas com doença 
respiratória pulmonar 
crônica com indicação 

médica de terapia 
medicamentosa em uso de 

medicamentos

% IC95% p % IC95% p % IC95% p

sexo
Masculino 2,0 [1,6-2,4]

<0,001
58,0 [46,1-69,1]

0,983
83,0 [74,0-89,3]

0,152
Feminino 3,9 [3,5-4,4] 58,2 [51,6-64,5] 75,5 [68,0-81,8]

Faixa 
etária

20 a 39 anos 2,5 [2,1-3,1]

<0,001

47,2 [36,8-57,8]

<0,001

65,4 [51,1-77,4]

<0,00140 a 59 anos 2,7 [2,3-3,2] 60,7 [53,3-67,6] 75,1 [65,3-82,9]

Mais de 60 anos 4,7 [4,1-5,4] 69,5 [61,6-76,5] 91,2 [87,4-94,0]

região 
do 
Brasil

Norte 2,5 [1,9-3,2]

0,001

48,1 [37,4-58,9]

0,389

64,0 [51,1-75,1]

0,010

Nordeste 2,2 [1,8-2,7] 58,2 [45,6-69,8] 63,0 [49,4-74,8]

Sudeste 3,1 [2,6-3,8] 57,5 [46,7-67,7] 84,8 [74,1-91,5]

Sul 3,5 [2,9-4,1] 66,6 [59,0-73,4] 76,2 [66,3-83,9]

Centro-Oeste 4,1 [3,3-5,0] 52,6 [39,3-65,6] 78,4 [67,7-86,3]

CCEB*

A/B 3,3 [2,6-4,2]

0,314

53,7 [40,3-66,6]

0,601

85,4 [74,0-92,3]

0,009C 3,0 [2,7-3,4] 59,8 [53,0-66,3] 79,4 [71,4-85,5]

D/E 2,6 [2,1-3,1] 59,1 [48,7-68,8] 62,1 [49,6-73,1]

total 3,0 [2,7-3,3] 58,1 [52,0-64,0] 77,8 [71,8-82,8]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

Os fármacos mais utilizados pelas pessoas com doença respiratória pulmonar crônica 
foram a associação budesonida + formoterol (18,3%) e o salbutamol (16,8%) (Tabela 13).

Dos dez fármacos referidos, sete (budesonida + formoterol, salbutamol, beclometasona, 
fenoterol, ipratrópio, budesonida e prednisolona) estão na Rename e disponíveis no SUS, e 
quatro (salbutamol, beclometasona, ipratrópio e budesonida) no Programa Farmácia Popular, 
podendo ser obtidos gratuitamente, com exceção da budesonida, que pode ser obtida a baixo 
custo. Excluídos budesonida + formoterol, fluticasona + salmeterol, fluticasona e budesonida, 
os demais fármacos estão disponíveis na versão genérica.

Também foram citados outros medicamentos associados ao tratamento da doença 
respiratória pulmonar crônica e suas comorbidades sendo os mais frequentes a dexclorfeniramina 
e a loratadina.

Tabela 13 – Distribuição dos dez fármacos mais utilizados por pessoas com doença respiratória pulmonar crônica 
com indicação médica de terapia medicamentosa. Pnaum, Brasil, 2014

% IC95% % Acumulada

Budesonida + Formoterol 18,3 [14,5-22,8] 18,3

Salbutamol 16,8 [12,9-21,7] 35,1

Fenoterol 9,8 [6,6-14,3] 44,9

Ipratropio 8,7 [5,4-13,6] 53,6

Beclometasona 7,1 [4,6-10,9] 60,7

Fluticasona 6,9 [3,0-15,3] 67,6

continua
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% IC95% % Acumulada

Budesonida 4,4 [2,2-8,6] 72,0

Fluticasona + Salmeterol 3,9 [2,4-6,1] 75,9

Prednisolona 3,7 [2,3-5,9] 79,6

Aminofilina 3,0 [1,9-4,8] 82,6

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.

II. Acesso a medicamentos orais para tratamento de doenças respiratórias pulmonares 
crônicas (DRPC)

Do total de indivíduos com DRPC, que referiram ter indicação médica para tratamento 
medicamentoso, a maioria, 91,4%, referiu ter obtido todos os medicamentos para seu tratamento. 
Do total de pacientes com indicação médica de uso de medicamentos, 7,9% ficaram sem 
algum dos medicamentos prescritos no último mês por dificuldade financeira ou por falta de 
disponibilidade no SUS, e menos de 1% referiu não ter obtido algum dos medicamentos pelos 
mesmos motivos.

Para este conjunto de doenças crônicas, foram observadas mais diferenças no acesso 
a medicamentos entre as regiões do País, bem como entre os níveis econômicos, do que nas 
outras doenças crônicas avaliadas na pesquisa, apontando para uma maior desigualdade no 
acesso a medicamentos para estas condições clínicas.

Tabela 14 – Acesso a medicamentos em serviços públicos e privados para doença respiratória pulmonar 
crônica por pessoas com doença respiratória pulmonar crônica com indicação médica de terapia 
medicamentosa, segundo características sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Acesso total Acesso parcial* Acesso nulo**
p

% IC95% % IC95% % IC95%

sexo
Masculino 97,2 [92,0-99,1] 2,5 [0,7-7,9] 0,3 [0,0-2,1]

0,052
Feminino 88,6 [72,8-95,8] 10,4 [3,5-27,1] 0,9 [0,3-2,7]

Faixa etária
20 a 59 anos 87,0 [68,9-95,3] 12,0 [4,0-31,0] 0,9 [0,3-3,1]

0,012
Mais de 60 anos 97,2 [93,7-98,8] 2,3 [0,9-5,9] 0,5 [0,1-1,9]

região do Brasil

Norte 84,3 [63,9-94,2] 8,6 [3,0-22,4] 7,1 [1,0-36,0]

0,106

Nordeste 93,2 [81,5-97,7] 5,4 [1,5-17,5] 1,4 [0,2-9,3]

Sudeste 89,3 [66,9-97,2] 10,7 [2,8-33,1]

Sul 93,7 [84,8-97,6] 5,2 [1,8-14,1] 1,1 [0,3-4,2]

Centro-Oeste 98,0 [91,8-99,5] 0,9 [0,1-6,5] 1,1 [0,1-7,7]

CCEB***

A/B 92,1 [64,2-98,7] 7,9 [1,3-35,8]

0,836C 90,9 [79,6-96,2] 7,9 [2,9-19,9] 1,2 [0,5-3,2]

D/E 91,7 [79,0-97,0] 8,3 [3,0-21,0]

total   91,4 [80,0-96,6] 7,9 [2,9-19,9] 0,7 [0,3-1,9]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Sem acesso a pelo menos um dos medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou falta de 
disponibilidade no posto de saúde.
**Sem acesso a todos os medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade 
no posto de saúde.
***Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

conclusão
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3.2.5 Depressão

I. Prevalência de depressão e utilização de medicamentos para o seu tratamento

A prevalência de depressão autorreferida, 6,1%, foi maior que a verificada pela Pnad em 
2003 (3,96%) e em 2008 (4,13%), com o mesmo padrão de distribuição por sexo (prevalência 
maior em mulheres) e idade (aumento da prevalência com o aumento da idade) (BARROS et 
al., 2011).

Tabela 15 – Prevalências autorreferidas de depressão, indicação médica de tratamento medicamentoso e uso de 
medicamentos para depressão na população com 20 anos ou mais no Brasil, segundo características 
sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Prevalência de depressão
Pessoas com depressão 

com indicação médica de 
terapia medicamentosa

Pessoas com depressão 
com indicação médica de 

terapia medicamentosa em 
uso de medicamentos

% IC95% p % IC95% p % IC95% p

Sexo
Masculino 2,8 [2,4-3,4]

<0,001
79,9 [69,7-87,3]

0,686
88,5 [81,1-93,2]

0,441
Feminino 8,9 [8,2-9,6] 81,7 [77,9-85,0] 90,7 [88,1-92,9]

Faixa 
etária

20 a 39 anos 3,5 [2,9-4,0]

<0,001

72,9 [64,2-80,1]

0,001

84,5 [76,5-90,1]

0,01340 a 59 anos 7,6 [6,9-8,4] 84,9 [81,1-88,0] 90,5 [87,2-93,0]

Mais de 60 anos 9,5 [8,6-10,6] 83,2 [78,3-87,2] 94,4 [89,8-97,0]

Região 
do 
Brasil

Norte 2,7 [2,1-3,4]

<0,001

59,1 [49,3-68,2]

0,003

77,8 [65,3-86,7]

0,002

Nordeste 5,1 [4,2-6,2] 78,3 [71,7-83,8] 83,2 [76,8-88,2]

Sudeste 6,2 [5,4-7,0] 82,6 [75,0-88,2] 92,1 [87,3-95,2]

Sul 8,9 [7,9-10,1] 87,9 [83,0-91,5] 93,5 [90,7-95,5]

Centro-Oeste 6,1 [5,4-7,0] 71,3 [63,0-78,4] 89,1 [81,7-93,7]

CCEB*

A/B 6,2 [5,2-7,3]

0,278

82,6 [71,3-90,1]

0,603

91,2 [86,4-94,4]

0,849C 5,8 [5,3-6,4] 79,7 [75,5-83,3] 89,8 [85,9-92,7]

D/E 6,7 [5,8-7,8] 83,5 [77,1-88,3] 90,2 [85,5-93,5]

Total 6,1 [5,6-6,6] 81,3 [77,5-84,7] 90,3 [87,6-92,3]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

Os fármacos mais utilizados pelas pessoas com depressão foram a fluoxetina (19,2%), 
clonazepam (18,2%) e amitriptilina (12,9%) (Tabela 16).

Dos dez fármacos referidos, cinco (fluoxetina, clonazepam, amitriptilina, diazepam e 
carbamazepina) estão na Rename e disponíveis no SUS, e estes mesmos fármacos também 
estão disponíveis no Programa Farmácia Popular (rede própria), obtidas a baixo custo. Todos 
os fármacos estão disponíveis na versão genérica.

Também foram citados outros medicamentos associados ao tratamento da depressão 
e suas comorbidades. Entre eles risperidona, haloperidol e carbonato de lítio foram os mais 
frequentes. Em especial, a depressão foi a doença na qual foi encontrado o maior número 
de fármacos não diretamente associados ao tratamento dessa doença, mas declarados como 
estados sendo utilizados para a depressão.

Tabela 16 – Distribuição dos dez fármacos mais utilizados por pessoas com depressão com indicação médica de 
terapia medicamentosa. Pnaum, Brasil, 2014

  % IC95% % Acumulada

Fluoxetina 19,2 [16,7-21,9] 19,2

Clonazepam 18,2 [15,9-20,7] 37,4

continua
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  % IC95% % Acumulada

Amitriptilina 12,9 [10,9-15,2] 50,3

Sertralina 7,5 [5,9-9,6] 57,8

Diazepam 7,0 [5,4-9,1] 64,8

Citalopram 5,2 [3,8-7,1] 70,1

Alprazolam 3,5 [2,5-5,0] 73,6

Carbamazepina 3,4 [2,3-5,1] 77,0

Paroxetina 3,3 [2,5-4,5] 80,3

Venlafaxina 2,9 [1,1-7,5] 83,2

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.

II. Acesso a medicamentos orais para tratamento de depressão

O acesso total a medicamentos para o tratamento de depressão, referido pelas pessoas 
com depressão e indicação médica de tratamento medicamentoso, é de 95,6%, sendo maior 
para pessoas com mais de 60 anos; habitantes da Região Sudeste; e para aqueles indivíduos 
pertencentes às classes econômicas A/B.

Já o acesso parcial é de 3,7%, sendo maior na Região Nordeste e nas classes econômicas 
D/E. O acesso nulo é de 0,7% no total, variando de 2,3% para os indivíduos das classes 
econômicas D/E a 0,2% nas demais classes.

Tabela 17 – Acesso a medicamentos em serviços públicos e privados para depressão por pessoas com depressão 
com indicação médica de terapia medicamentosa, segundo características sociodemográficas. Pnaum, 
Brasil, 2014

Acesso total Acesso parcial Acesso nulo*
p

% IC95% % IC95% % IC95%

sexo
Masculino 92,3 [78,1-97,6] 7,3 [2,1-22,0] 0,4 [0,1-2,7]

0,160
Feminino 96,5 [94,6-97,7] 2,8 [1,7-4,5] 0,8 [0,3-1,7]

Faixa etária
20 a 59 anos 93,6 [89,9-96,3] 5,2 [2,9-9,2] 1,0 [0,4-2,1]

<0,001
Mais de 60 anos 99,3 [98,5-99,7] 0,6 [0,3-1,3] 0,1 [0,0-0,7]

região do Brasil

Norte 96,0 [88,7-98,7] 4,0 [1,3-11,3]

<0,001

Nordeste 85,8 [73,2-93,0] 12,1 [5,2-25,7] 2,1 [0,7-6,1]

Sudeste 98,3 [95,6-99,4] 1,7 [0,6-4,4]

Sul 96,1 [92,6-97,9] 2,8 [1,5-5,1] 1,1 [0,3-3,6]

Centro-Oeste 98,2 [95,7-99,2] 1,1 [0,4-3,2] 0,7 [0,2-3,0]

CCEB***

A/B 98,7 [96,5-99,6] 1,1 [0,3-3,4] 0,2 [0,0-1,2]

<0,001C 97,2 [94,8-98,5] 2,6 [1,4-5,1] 0,2 [0,1-0,6]

D/E 88,9 [78,9-94,5] 8,8 [3,7-19,4] 2,3 [0,9-5,6]

total   95,6 [92,8-97,3] 3,7 [2,1-6,5] 0,7 [0,3-1,5]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Sem acesso a pelo menos um dos medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou falta de 
disponibilidade no posto de saúde.
**Sem acesso a todos os medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade 
no posto de saúde.
***Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

conclusão
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3.2.6 Reumatismo

I. Prevalência de reumatismo e utilização de medicamentos para o seu tratamento

A prevalência de reumatismo verificada é de 6%. A Pnad de 2008 encontrou a prevalência 
em 5,7% (7,7% das mulheres entrevistadas na Pnad de 2008 declararam reumatismo, enquanto 
nos homens essa prevalência era de 3,5%), aumentando com a idade (BARROS et al., 2011).

Tabela 18 – Prevalências autorreferidas de reumatismo, indicação médica de tratamento medicamentoso e uso de 
medicamentos para reumatismo na população com 20 anos ou mais no Brasil, segundo características 
sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Prevalência de reumatismo
Pessoas com reumatismo 
com indicação médica de 
terapia medicamentosa

Pessoas com reumatismo 
com indicação médica de 

terapia medicamentosa em 
uso de medicamentos

% IC95% p % IC95% p % IC95% p

sexo
Masculino 2,8 [2,3-3,3]

<0,001
56,9 [49,1-64,5]

0,577
76,4 [68,6-82,8]

0,998
Feminino 8,8 [8,0-9,7] 59,2 [55,9-62,4] 76,4 [72,1-80,2]

Faixa 
etária

20 a 39 anos 1,3 [1,0-1,7]

<0,001

52,1 [37,3-66,5]

0,354

76,0 [60,3-86,8]

0,04340 a 59 anos 6,4 [5,1-7,3] 57,7 [53,0-62,2] 70,9 [64,0-76,9]

Mais de 60 anos 16,5 [15,2-18,0] 60,8 [56,9-64,5] 80,4 [76,8-83,6]

região 
do 
Brasil

Norte 4,7 [3,9-5,6]

0,239

56,2 [49,8-62,3]

0,241

64,8 [56,9-71,9]

0,001

Nordeste 5,8 [5,1-6,6] 58,0 [53,0-62,8] 66,5 [60,1-72,4]

Sudeste 6,0 [5,0-7,3] 61,0 [54,9-66,8] 80,3 [73,7-85,6]

Sul 6,3 [5,5-7,3] 58,2 [52,2-63,9] 82,4 [76,5-87,1]

Centro-Oeste 7,1 [6,2-8,1] 51,0 [44,7-57,3] 75,5 [65,8-83,2]

CCEB*

A/B 7,0 [5,8-8,4]

0,025

57,6 [51,3-63,6]

0,520

72,9 [64,5-79,9]

0,111C 5,8 [5,2-6,4] 58,2 [54,2-62,2] 79,8 [75,3-83,6]

D/E 5,5 [4,8-6,3] 62,2 [55,7-68,2] 72,5 [65,2-78,8]

total 6,0 [5,4-6,6] 58,7 [55,5-61,9] 76,4 [72,7-79,7]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

Os fármacos mais utilizados pelas pessoas com reumatismo foram alendronato (10%) e 
glicosamina (6,4%) (Tabela 19).

Dos dez fármacos referidos, dois (alendronato e ibuprofeno) estão na Rename e 
disponíveis no SUS, e três (alendronato, diclofenaco e ibuprofeno) no Programa Farmácia 
Popular (rede própria ou no Aqui tem Farmácia Popular), podendo ser obtidos a baixo custo. 
Com exceção do condroitina + glicosamina e cafeína + carisoprodol + diclofenaco + paracetamol 
os demais fármacos estão disponíveis na versão genérica.

O alendronato de sódio aparece em outros estudos como o mais utilizado para 
tratamento de osteoporose na pós-menopausa (BRANDAO et al., 2013).

Também foram citados outros medicamentos associados ao tratamento do reumatismo 
e suas comorbidades, sendo a pregabalina e amtriptilina os mais prevalentes. É importante 
ressaltar que as condições clínicas envolvidas nessas declarações são bastante inespecíficas, e 
podem estar se referindo a uma gama variada de doenças propriamente ditas.
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Tabela 19 – Distribuição dos dez fármacos mais utilizados por pessoas com reumatismo com indicação médica de 
terapia medicamentosa. Pnaum, Brasil, 2014

% IC95% % Acumulada

Alendronato 10,0 [7,4-13,5] 10,0

Glicosamina 6,4 [4,1-9,6] 16,4

Condroitina + Glicosamina 6,3 [4,3-9,0] 22,7

Diclofenaco 6,2 [4,2-9,0] 28,9

Ciclobenzaprina 5,8 [3,6-9,2] 34,6

Ibuprofeno 5,5 [3,7-8,1] 40,1

Nimesulida 5,1 [3,2-7,8] 45,2

Cafeina + Carisoprodol + Diclofenaco + Paracetamol 4,6 [3,0-7,1] 49,8

Meloxicam 3,7 [2,1-6,5] 53,6

Cetoprofeno 3,6 [2,2-6,0] 57,2

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.

II. Acesso a medicamentos para tratamento de reumatismo

O acesso total a medicamentos para o tratamento de reumatismo, referido pelas pessoas 
com reumatismo e indicação médica de tratamento medicamentoso, é de 89,9%. 

O acesso parcial é de 7,1%, sendo maior entre os indivíduos do sexo feminino, naqueles 
da faixa etária entre 20 e 59 anos, nos indivíduos residentes nas regiões Nordeste e Sudeste, e 
entre os pertencentes às classes econômicas D/E.

O acesso nulo é baixo, 3%, sendo maior entre os indivíduos do Norte e das classes 
econômicas D/E.

Tabela 20 – Acesso a medicamentos em serviços públicos e privados para reumatismo por pessoas com 
reumatismo com indicação médica de terapia medicamentosa, segundo características 
sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Acesso total Acesso parcial* Acesso nulo**
p

% IC95% % IC95% % IC95%

Sexo
Masculino 91,5 [83,6-95,8] 4,4 [1,6-11,2] 4,1 [1,5-10,7]

0,412
Feminino 89,5 [85,6-92,4] 7,8 [5,2-11,6] 2,7 [1,7-4,4]

Faixa etária
20 a 59 anos 83,6 [76,0-89,1] 11,7 [7,0-18,8] 4,7 [2,7-8,3]

<0,001
Mais de 60 anos 94,9 [91,5-97,0] 3,4 [1,9-6,2] 1,6 [0,9-3,0]

Região do Brasil

Norte 84,1 [70,7-92,1] 3,8 [1,8-7,6] 12,1 [4,9-26,9]

0,009

Nordeste 84,0 [76,7-89,2] 10,9 [6,4-18,0] 5,1 [2,8-9,4]

Sudeste 90,8 [84,2-94,8] 7,2 [3,9-13,1] 2,0 [0,7-5,3]

Sul 92,4 [86,8-95,8] 5,6 [2,8-11,0] 2,0 [0,8-4,7]

Centro-Oeste 97,0 [93,5-98,6] 1,0 [0,3-4,0] 2,0 [0,7-5,2]

CCEB***

A/B 95,9 [90,7-98,2] 2,8 [1,1-7,4] 1,3 [0,2-6,1]

0,018C 90,1 [84,8-93,6] 7,4 [4,1-12,8] 2,6 [1,4-4,7]

D/E 81,4 [71,9-88,2] 12,1 [6,6-21,3] 6,5 [3,2- 2,9]

Total   89,9 [86,3-92,6] 7,1 [4,8-10,3] 3,0 [1,9-4,7]  

Fonte: Autoria própria.
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Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Sem acesso a pelo menos um dos medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou falta de 
disponibilidade no posto de saúde.
**Sem acesso a todos os medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade 
no posto de saúde.
***Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

3.3 Acesso global a medicamentos para doenças crônicas

O acesso total a medicamentos variou segundo o número de doenças crônicas referidas 
por cada indivíduo e características econômicas. Homens, habitantes das regiões Sudeste e 
Sul, tiveram maior acesso total.

O acesso total a medicamentos diminui em 3,6% entre as pessoas com três ou mais  
doenças crônicas quando comparadas com pessoas com apenas uma doença crônica. 
O acesso nulo é maior entre as pessoas com duas doenças crônicas, e entre três ou mais 
doenças crônicas é observado maior acesso parcial.

Em Florianópolis, encontrou-se em idosos que o acesso total está diretamente associado 
à idade, à escolaridade, à renda familiar e inversamente associado ao número de doenças 
crônicas e ao número de medicamentos utilizados (AZIZ et al., 2011).

Estudo realizado em três países da América Central (Nicarágua, Honduras e Guatemala) 
(ACUÑA et al., 2014) encontrou que 72,2% dos domicílios visitados relataram pelo menos uma 
pessoa com problema de saúde. Destes, 79,1% obtiveram todos os medicamentos buscados.

Tabela 21 – Acesso global a medicamentos para doenças crônicas de acordo com o número de doenças crônicas 
referidas e características sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Acesso total Acesso parcial* Acesso nulo**
p

% IC95% % IC95% % IC95%

1 dc

sexo
Masculino 98,3 [96,7-99,2] 1,4 [0,7-3,1] 0,2 [0,1-0,7]

0,085
Feminino 96,5 [94,9-97,6] 2,7 [1,7-4,2] 0,8 [0,5-1,4]

Faixa 
etária

20 a 59 anos 96,3 [94,7-97,4] 2,9 [1,8-4,5] 0,8 [0,5-1,4]
<0,001

Mais de 60 anos 98,9 [98,2-99,3] 1,0 [0,6-1,7] 0,1 [0,03-0,3]

região 
do Brasil

Norte 96,7 [93,8-98,2] 1,2 [0,6-2,1] 2,2 [0,9-5,3]

<0,001

Nordeste 93,8 [90,6-96,0] 4,6 [2,7-7,8] 1,6 [0,8-3,1]

Sudeste 98,1 [96,3-99,0] 1,8 [0,9-3,6] 0,1 [0,01-0,7]

Sul 98,7 [97,5-99,3] 1,0 [0,4-2,2] 0,3 [0,1-1,0]

Centro-Oeste 98,5 [97,1-99,2] 1,4 [0,7-2,7] 0,1 [0,01-0,9]

CCEB***

A/B 98,0 [95,2-99,2] 1,3 [0,4-4,4] 0,7 [0,2-2,4]

0,675C 97,2 [95,8-98,2] 2,3 [1,4-3,7] 0,4 [0,2-0,9]

D/E 96,5 [93,2-98,2] 2,8 [1,2-6,1] 0,8 [0,3-1,7]

Total 97,3 [96,2-98,0] 2,2 [1,5-3,2] 0,6 [0,3-0,9]

2 DC

sexo
Masculino 95,8 [91,6-98,0] 3,5 [1,5-7,9] 0,7 [0,2-2,2]

0,644
Feminino 94,7 [93,0-96,0] 3,9 [2,8-5,5] 1,4 [0,7-2,6]

Faixa 
etária

20 a 59 anos 93,6 [90,6-95,7] 4,8 [3,0-7,7] 1,6 [0,8-3,2]
0,036

Mais de 60 anos 96,8 [95,4-97,8] 2,5 [1,7-3,9] 0,7 [0,3-1,6]

continua
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Acesso total Acesso parcial* Acesso nulo**
p

% IC95% % IC95% % IC95%

2 DC

região 
do Brasil

Norte 93,0 [84,8-96,9] 6,1 [2,4-14,8] 0,9 [0,4-2,0]

0,015

Nordeste 91,5 [85,9-95,0] 7,3 [3,9-13,2] 1,2 [0,6-2,3]

Sudeste 96,6 [94,5-97,9] 2,1 [1,1-4,0] 1,3 [0,5-3,1]

Sul 95,7 [92,7-97,5] 3,3 [1,8-6,1] 1,0 [0,2-3,6]

Centro-Oeste 94,3 [90,6-96,5] 5,0 [2,8-8,6] 0,7 [0,3-2,0]

CCEB***

A/B 97,7 [95,2-98,9] 2,0 [0,9-4,3] 0,4 [0,05-2,5]

0,018C 95,6 [93,9-96,8] 3,4 [2,3-5,0] 1,0 [0,5-1,8]

D/E 90,9 [84,4-94,8] 6,7 [3,3-12,9] 2,4 [0,9-6,6]

Total 95,1 [93,5-96,3] 3,8 [2,7-5,3] 1,2 [0,7-2,0]

3 ou mais dc

sexo
Masculino 95,7 [93,5-97,1] 3,5 [2,2-5,6] 0,8 [0,3-2,1]

0,106
Feminino 93,0 [90,9-94,6] 5,9 [4,4-7,9] 1,1 [0,7-1,7]

Faixa 
etária

20 a 59 anos 90,6 [87,2-93,1] 8,1 [5,7-11,5] 1,3 [0,7-2,3]
<0,001

Mais de 60 anos 96,0 [94,6-97,0] 3,1 [2,3-4,3] 0,9 [0,5-1,5]

região 
do Brasil

Norte 89,6 [84,9-93,0] 7,0 [4,4-10,9] 3,4 [1,8-6,6]

0,229

Nordeste 92,6 [88,9-95,1] 5,8 [3,8-8,9] 1,6 [0,7-3,3]

Sudeste 94,1 [91,1-96,1] 5,3 [3,4-8,2] 0,6 [0,3-1,5]

Sul 95,1 [92,7-96,7] 3,7 [2,2-6,0] 1,2 [0,6-2,4]

Centro-Oeste 92,3 [88,6-94,9] 6,3 [3,9-10,0] 1,4 [0,6-3,1]

CCEB***

A/B 94,9 [91,0-97,2] 4,2 [2,1-8,3] 0,9 [0,4-2,0]

0,648C 93,5 [91,3-95,2] 5,6 [4,0-7,8] 0,9 [0,5-1,6]

D/E 92,7 [89,6-94,9] 5,7 [3,8-8,5] 1,6 [0,8-3,2]

Total 93,7 [92,1-95,0] 5,2 [4,0-6,8] 1,0 [0,7-1,5]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Sem acesso a pelo menos um dos medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou falta de 
disponibilidade no posto de saúde.
**Sem acesso a todos os medicamentos indicados para a terapia medicamentosa por dificuldade financeira ou por falta de disponibilidade 
no posto de saúde.
***Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

3.4 Sinais, sintomas e afecções agudas tratadas com medicamentos: 
utilização e fonte de obtenção

A Tabela 22 apresenta a prevalência autorreferida de utilização de medicamentos, nos 
15 dias anteriores à entrevista, nas seguintes condições clínicas agudas: dor, febre, infecção, 
gripe, resfriado ou rinite e distúrbios gastrintestinais. Entre esses, a dor é o sinal que mais 
leva à utilização de medicamentos, tendo sido observada prevalência de 21,1% de uso de 
medicamentos para esta condição.

Destaca-se, ainda, a diferença no uso de medicamentos para dor, infecção e distúrbios 
gastrintestinais entre homens e mulheres, sendo a prevalência de uso de medicamentos entre 
mulheres próxima ao dobro da prevalência de uso de medicamentos entre os homens. A 
maior utilização de medicamentos pelas mulheres já foi encontrada em inúmeros estudos e 
relaciona-se a múltiplos fatores (BERTOLDI et al., 2004; SANS et al., 2002; SIMÕES; FARACHE 
FILHO, 1988).

conclusão
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Em geral, os estudos apontam para uma relação direta entre o envelhecimento e o 
aumento no consumo de medicamentos (BERTOLDI et al., 2004). Em estudo considerando 
faixa de idade entre 25 e 64 anos e medicamentos usados nos últimos 12 meses, o consumo 
aumentou significativamente com o aumento da idade em ambos os sexos (SANS et al., 2002). 
Analgésicos, anti-inflamatórios, laxativos, antiácidos, antiflatulentos e antiulcerosos estão entre 
as classes de medicamentos mais utilizadas por indivíduos desta faixa etária (GONÇALVES et 
al., 2014). No presente estudo, quando considerados apenas os medicamentos para tratamento 
de eventos agudos, isto é, excluídos os medicamentos de uso contínuo, o uso de medicamentos 
para dor e distúrbios gastrintestinais, mostrou claramente taxas progressivas diretamente 
proporcionais ao aumento da idade dos entrevistados.

Os indivíduos da Região Nordeste do País tiveram a maior utilização de medicamentos 
para dor, infecção, gripe, resfriado ou rinite. Não foram identificadas diferenças de utilização 
entre as classes econômicas.

Tabela 22 – Prevalências de utilização de medicamentos para o tratamento da dor, febre e infecção, nos 15 dias 
anteriores à entrevista, segundo características sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014.

Dor Febre Infecção

% IC95% p % IC95% p % IC95% p

sexo
Masculino 15,2 [13,8-16,7]

<0,001
1,87 [1,4-2,5]

0,163
3,8 [3,1-4,5]

<0,001
Feminino 26,3 [24,7-27,9] 2,32 [1,9-2,8] 5,9 [5,3-6,5]

Faixa 
etária

20 a 59 anos 19,6 [17,3-22,1]
0,010

3,7 [2,8-4,9]
<0,001

4,7 [3,8-5,9]
0,434

Mais de 60 anos 22,8 [21,1-24,6] 1,8 [1,4-2,3] 5,2 [4,5-6,0]

região 
do Brasil

Norte 19,7 [17,1-22,7]

<0,001

2,9 [2,2-3,8]

0,344

5,8 [4,9-6,8]

0,003

Nordeste 26,0 [23,7-28,4] 2,2 [1,7-2,9] 6,1 [5,1-7,3]

Sudeste 18,6 [16,3-21,1] 1,9 [1,4-2,7] 4,3 [3,9-5,3]

Sul 20,7 [18,7-22,9] 1,9 [1,3-2,7] 3,9 [3,2-4,7]

Centro-Oeste 24,4 [22,3-26,5] 2,6 [1,9-3,6] 5,7 [5,0-6,6]

CCEB*

A/B 21,4 [19,2-23,8]

0,762

2,2 [1,6-3,1]

0,894

4,4 [3,6-5,3]

0,432C 21,3 [19,7-22,9] 2,1 [1,7-2,5] 5,1 [4,5-5,8]

D/E 20,6 [18,8-22,5] 2,2 [1,5-3,0] 5,0 [4,1-6,0]

total 21,1 [19,8-22,6] 2,11 [1,8-2,5] 4,9 [4,4-5,4]

Fonte: Autoria própria.
Percentual ajustado por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

Tabela 23 – Prevalências de utilização de medicamentos para o tratamento das afecções respiratórias 
agudas e distúrbios gastrointestinais, nos dias 15 anteriores à entrevista, segundo características 
sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014.

Gripe, resfriado ou rinite Distúrbios gastrintestinais

% IC95% p % IC95% p

sexo
Masculino 3,9 [3,3-4,8]

0,031
5,0 [4,4-5,8]

<0,001
Feminino 4,9 [4,4-5,6] 8,5 [7,8-9,3]

Faixa etária
20 a 59 anos 4,9 [3,9-6,7]

0,711
3,8 [2,9-4,9]

0,003
Mais de 60 anos 4,7 [4,0-5,5] 5,8 [5,1-6,5]

região do Brasil

Norte 5,5 [4,3-6,9]

0,011

6,7 [5,5-8,1]

0,204

Nordeste 5,7 [4,9-6,6] 6,3 [5,4-7,2]

Sudeste 4,1 [3,2-5,1] 7,4 [6,4-8,6]

Sul 4,0 [3,2-4,9] 6,4 [5,5-7,3]

Centro-Oeste 3,5 [2,8-4,4] 6,7 [5,8-7,8]

continua
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Gripe, resfriado ou rinite Distúrbios gastrintestinais

% IC95% p % IC95% p

CCEB*

A/B 4,8 [3,9-5,9]

0,423

7,2 [6,1-8,4]

0,692C 4,5 [3,9-5,2] 6,7 [6,1-7,4]

D/E 4,0 [3,2-4,8] 7,1 [6,0-8,3]

total 4,5 [4,0-5,0] 6,9 [6,3-7,5]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

Com relação à indicação dos medicamentos de uso eventual utilizados nos 15 dias 
anteriores à entrevista, os referidos para dor, febre e gripe foram indicados principalmente por 
leigos, caracterizando a automedicação e, no caso dos medicamentos utilizados para infecções 
e distúrbios gastrintestinais, a maioria foi indicada por médico e/ou dentista.

Em vários estudos, dor, febre e gripe/resfriado/rinite são os motivos mais citados para 
o uso de medicamentos, sendo as situações clínicas mais comumente relacionadas com a 
automedicação, seja entre crianças (BECKHAUSER et al., 2010; SANTOS; BARRETO; COELHO, 
2009), idosos (SÁ; BARROS; SÁ, 2007), universitários (AQUINO; BARROS; SILVA, 2010) ou 
gestantes (ARAÚJO et al., 2013).

Tabela 24 – Medicamentos de uso eventual, utilizados nos 15 dias anteriores à entrevista, para tratamento de dor, 
febre, infecção, afecções respiratórias agudas e distúrbios gastrintestinais, segundo quem indicou 
(médico/dentista; outros profissionais de saúde; leigos). Pnaum, Brasil, 2014

Médico/Dentista Outros profissionais Leigos

% IC 95% % IC 95% % IC 95%

Dor 37,7 [35,1-40,5] 8,0 [6,7-9,4] 54,3 [51,7-56,9]

Febre 38,1 [30,9-45,8] 9,1 [4,4-17,9] 52,8 [45,0-60,5]

Infecção 77,9 [73,5-81,7] 7,0 [5,1-9,5] 15,1 [11,6-19,3]

Gripe, resfriado ou rinite 38,2 [32,0-44,8] 12,2 [8,9-16,4] 49,6 [43,4-55,8]

Distúrbios gastrintestinais 75,1 [71,3-78,6] 4,1 [2,9-5,7] 20,8 [17,7-24,1]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.

3.4.1 Fonte de obtenção de medicamentos

A obtenção dos medicamentos para as condições clínicas descritas nesta seção 
descreve a fonte de obtenção dos medicamentos (Tabela 24). Isto é, esses resultados tratam 
dos produtos farmacêuticos e não da quantidade de pessoas que obtiveram os medicamentos 
em um ou mais locais.

Na amostra, de 41.433 pessoas pesquisadas, foram identificados 57.424 medicamentos 
utilizados, compreendendo medicamentos de uso contínuo, incluídos os contraceptivos, e os 
demais medicamentos utilizados nos 15 dias que antecederam a entrevista.

Dos medicamentos utilizados para o tratamento de hipertensão arterial, 57,2% foram 
obtidos no SUS, 16%, na Farmácia Popular (Programa Aqui tem Farmácia Popular ou Rede 
Farmácia Popular do Brasil - rede própria), e 26,8% foram obtidos em farmácias privadas. 70,8% 
desses medicamentos foram obtidos de forma gratuita pela população brasileira. A situação 
é semelhante quando se observam os resultados para a obtenção dos medicamentos orais do 
diabetes, em que a gratuidade atinge 76,2%.

conclusão



Ministério da Saúde

38

Entre os medicamentos utilizados para o tratamento de doenças respiratórias pulmonares 
crônicas, a obtenção de medicamentos no SUS atingiu 42,1%, a Farmácia Popular contribuiu 
com 7,2% e os medicamentos obtidos em farmácias privadas atingiram 50,7%. As diferenças 
entre as três doenças cobertas pela gratuidade no programa Farmácia Popular podem estar 
associadas ao uso de medicamentos fora do elenco da Farmácia Popular, ou à natureza sazonal 
da doença, que demandaria medicamentos para o tratamento de crises, o que limita o acesso 
aos medicamentos, uma vez que as receitas têm validade de quatro meses e a sua obtenção 
exigiria consulta de emergência.

Destacam-se com altas proporções de obtenção com o SUS, ainda que não superiores 
à obtenção com pagamento do próprio bolso, os medicamentos para depressão e os 
medicamentos para distúrbios gastrintestinais. Com relação aos medicamentos para depressão, 
o acesso pelo SUS provavelmente está associado à obrigatoriedade de receita médica para a 
obtenção desses medicamentos. Com isso, a utilização dos serviços de saúde fica associada à 
obtenção desses medicamentos. No grupo dos medicamentos para os distúrbios gastrintestinais, 
a proporção de obtenção no SUS refere-se às classes de medicamentos inibidores de bomba 
de H+, utilizados por idosos e de custo mais elevado, para a aquisição por pagamento do 
próprio bolso.

No grupo dos medicamentos obtidos por pagamento do próprio bolso, destacam-se 
aqueles para o tratamento de sintomas de afecções agudas como dor, febre, infecção e 
resfriado. A grande maioria desses medicamentos se encontra no grupo dos medicamentos de 
venda livre de prescrição médica. Apesar de esses medicamentos estarem incluídos na Rename 
e disponíveis no SUS, o fornecimento de medicamentos sem a apresentação de prescrição 
médica não ocorre nesse ambiente. Por outro lado, a partir de 2011, os antibióticos passaram 
a ser dispensados exclusivamente com a apresentação de receita; mas isso não se refletiu em 
uma maior obtenção no SUS, fato que, por um lado, mostra o maior controle da utilização 
desses medicamentos, mas baixa obtenção sem o pagamento do próprio bolso.

Tabela 25 – Medicamentos de uso crônico e eventual (utilizados nos 15 dias anteriores à entrevista) segundo 
forma de obtenção e financiamento. Pnaum, Brasil, 2014

Fonte de Obtenção Fonte de Financiamento 

SUS POP PRI Pagou* Não Pagou

% IC95% % IC95% % IC95% % IC95% % IC95%

Hipertensão arterial 57,2 [53,9-60,4] 16,0 [14,3-17,9] 26,8 [24,5-29,3] 29,2 [26,8-31,6] 70,8 [68,4-73,2]

Diabetes 60,1 [56,0-64,1] 18,3 [15,8-21,0] 21,6 [18,9-24,6] 23,8 [21,0-26,9] 76,2 [73,1-79,0]

Hipercolesterolemia 44,7 [40,4-49,1] 17,8 [15,0-20,9] 37,5 [33,5-41,8] 46,9 [42,4-51,4] 53,1 [48,6-57,6]

Reumatismo 24,5 [19,8-29,7] 8,4 [5,6-12,4] 67,1 [61,3-72,5] 71,6 [66,4-76,2] 28,4 [23,8-33,6]

Doença pulmonar 42,1 [33,5-51,3] 7,2 [4,6-11,0] 50,7 [42,0-59,3] 54,8 [45,9-63,3] 45,2 [36,7-54,1]

Depressão 52,5 [47,6-57,4] 4,7 [3,3-6,6] 42,8 [38,0-47,8] 43,5 [38,9-48,3] 56,5 [51,7-61,1]

Dor 16,3 [14,3-18,4] 3,6 [2,7-4,7] 80,2 [78,0-82,2] 79,0 [76,9-81,0] 21,0 [19,0-23,1]

Febre 24,7 [18,0-32,8] 3,7 [1,6-8,5] 71,6 [63,8-78,3] 69,9 [60,8-77,6] 30,1 [22,4-39,2]

Infecção 31,7 [27,0-36,7] 1,9 [1,2-3,0] 66,4 [61,4-71,0] 63,7 [58,8-68,4] 36,3 [31,6-41,2]

Gripe, resfriado ou 
rinite 13,2 [8,9-19,3] 2,7 [1,6-4,5] 84,1 [78,3-88,5] 81,1 [75,5-85,6] 18,9 [14,4-24,5]

Distúrbios 
gastrintestinais 39,1 [34,3-44,2] 3,8 [2,6-5,3] 57,1 [51,1-55,5] 57,5 [52,9-62,0] 42,5 [38,0-47,1]

Fonte: Autoria própria.
*Pagou por todo ou por parte do medicamento.
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SUS – Sistema Único de Saúde.
POP – Fármacia Popular.
PRI – Fármacia privada com pagamento do próprio bolso.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.

3.5 Contraceptivos: acesso e utilização

I. Prevalência de uso de contraceptivos (orais e injetáveis)

A Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu a responsabilidade do Estado no que 
se refere ao planejamento familiar. A atual Política Nacional de Direitos Sexuais e Direitos 
Reprodutivos foi lançada em 2005 pelo Ministério da Saúde, com 14 propostas voltadas ao 
planejamento familiar. Entre as ações propostas estão a distribuição de contraceptivos gratuitos, 
a inclusão dos contraceptivos na Farmácia Popular e vasectomias em ambulatório. A política 
brasileira envolve o Ministério da Saúde, estados, municípios e sociedade civil organizada, no 
âmbito da atenção integral à saúde da mulher, do homem e das adolescentes.

A pesquisa mostrou prevalência de utilização de medicamentos contraceptivos de 
32,7%, sendo 28,2% contraceptivos orais e 4,5% contraceptivos injetáveis.

Na Tabela 25 pode ser observado que 23,9% das mulheres entre 15 e 19 anos referiram 
utilizar contraceptivos orais ou injetáveis. Considerando a faixa etária de 20 a 29 anos, este 
valor sobe para 49,5%. A utilização de medicamentos contraceptivos por mulheres na Região 
Norte é marcadamente inferior à utilização de medicamentos contraceptivos por mulheres na 
Região Sul. No que diz respeito à classificação econômica, observa-se que o uso referido de 
contraceptivo é semelhante em todas as classes econômicas.

A prevalência de uso de contraceptivos orais foi superior à relatada para a América 
Latina e Caribe (24%) e semelhante à América do Sul (29%), países europeus (30%) e EUA 
(28%) (JONES; MOSHER; DANIELS, 2012; MOSHER; JONES, 2010). Para os contraceptivos 
injetáveis, a prevalência de uso encontrada foi inferior à descrita para a América do Sul (9%) 
(ALKEMA et al., 2013).

Os dados mostram aumento na prevalência do uso dos contraceptivos orais e injetáveis 
em relação à Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) 2006 (22,1 e 3,5%). A PNDS 
2006 também mostrou uma prevalência menor no uso de contraceptivos orais e injetáveis 
entre as jovens de 15-19 anos (18% e 3,2%) e maior nas faixas etárias de 20-24 anos (36,7% 
e 6,7%) e 25-29 anos (34,2% e 5,4%). Em relação à região geográfica, no relatório da PNDS 
2006 são apresentados os dados para as mulheres unidas, e a Região Norte é a que apresenta 
menor prevalência de uso de contraceptivos orais (13,3%), porém maior prevalência de uso de 
contraceptivos injetáveis (5%). Nesta região foi encontrada a maior prevalência de esterilização 
feminina (41%) (PERPÉTUO, 2008).

Tabela 26 – Prevalência autorreferida do uso de contraceptivos orais e injetáveis por mulheres em idade fértil, 
excluídas gestantes, segundo características sociodemográficas. Pnaum, Brasil, 2014

Contraceptivo 
oral p

Contraceptivo 
injetável p

Total
p

%  IC 95% %  IC 95% %  IC 95%

Faixa 
etária

15 a 19 anos 20,2 [16,0-25,3]

<0,001

3,7 [2,2-6,2]

<0,001

23,9 [19,3-29,2]

<0,00120 a 29 anos 40,7 [38,1-43,3] 8,8 [7,3-10,5] 49,5 [46,9-52,0]

30 a 49 anos 23,6 [21,9-25,5] 2,5 [2,0-3,2] 26,1 [24,3-28,1]

continua
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região do 
Brasil

Norte 15,7 [13,0-18,9]

<0,001

4,6 [3,2-6,7]

0,069

20,4 [16,8-24,5]

<0,001

Nordeste 23,6 [21,3-26,0] 5,8 [4,5-7,4] 29,4 [26,8-32,1]

Sudeste 29,8 [27,0-32,8] 3,9 [3,0-5,2] 33,7 [30,8-36,8]

Sul 37,5 [34,8-40,2] 4,7 [3,7-5,9] 42,2 [39,4-45,0]

Centro-Oeste 29,7 [26,8-32,8] 3,4 [2,4-4,7] 33,1 [30,3-36,1]

CCEB*

A/B 30,1 [27,0-33,3]

0,333

3,3 [2,5-4,5]

0,089

33,4 [30,4-36,6]

0,845C 27,6 [25,9-29,5] 4,8 [4,0-5,8] 32,4 [30,5-34,3]

D/E 27,4 [24,3-30,8] 5,1 [3,8-6,7] 32,5 [29,2-36,0]

total 28,2 [26,6-29,8] 4,5 [3,9-5,2] 32,7 [31,1-34,4]

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
*Classificação de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 2013 (CCEB 2013) da Associação Brasileira de Empresas de 
Pesquisa (Abep) disponível em - <www.abep.org>.

A maioria das usuárias referiu usar contraceptivo oral combinado monofásico, 
representando 73,9% do total dos contraceptivos identificados, corroborando os resultados de 
outros estudos (CEA-SORIANO et al., 2014; DE IRALA et al., 2011).

Na Rename vigente consta a combinação de 0,03 mg de etinilestradiol + 0,15 mg de 
levonorgestrel, a qual faz parte do elenco de contraceptivos distribuídos pelo SUS e também 
compõe o elenco da Farmácia Popular (rede própria e/ou Aqui tem Farmácia Popular) podendo 
ser obtido a baixo custo. Os demais contraceptivos orais combinados citados não constam na 
Rename e, para as combinações de gestodeno + etinilestradiol, ciproterona + etinilestradiol, 
drospirenona + etinilestradiol e desogestrel + etinilestradiol, existem produtos genéricos.

Entre os contraceptivos que contêm apenas progestógenos (minipílula), os mais citados 
foram desogestrel e noretisterona. Para o primeiro, existe registro de medicamento genérico e, o 
segundo, na concentração de 0,35 mg consta na Rename e faz parte do elenco de contraceptivos 
distribuídos pelo Ministério da Saúde e do Programa Farmácia Popular (rede própria e/ou 
Aqui Tem farmácia Popular), podendo ser obtidos a baixo custo. Esses contraceptivos são 
preconizados quando há intolerância ou contraindicação ao uso de estrogênios e durante a 
amamentação (LUBIANCA; WANNMACHER, 2012).

Entre os contraceptivos injetáveis citados, as associações de algestona acetofenida 
+ enantato de estradiol e de enantato de noretisterona + valerato de estradiol, ambos de 
aplicação mensal e medicamentos contendo acetato de medroxiprogesterona, de aplicação 
trimestral, foram os mais citados. Enantato de noretisterona + valerato de estradiol e acetato 
de medroxiprogesterona constam na Rename e são disponibilizados na Atenção Básica, e 
também fazem parte do Programa Farmácia Popular (rede própria e/ou Aqui Tem farmácia 
Popular), podendo ser obtidos a baixo custo.

Dos dez contraceptivos mais utilizados, quatro (etinilestradiol + levonorgestrel, 
noretisterona + estradiol, medroxiprogesterona e noretisterona) constam na Rename e 
compõem o elenco do programa Farmácia Popular (rede própria e/ou Aqui tem Farmácia 
Popular) e podem ser obtidos a baixo custo. Com exceção do etinilestradiol + levonorgestrel, 
medroxiprogesterona e noretisterona, os demais contraceptivos estão disponíveis na 
versão genérica.

conclusão
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Tabela 27 – Principais contraceptivos orais e injetáveis utilizados por mulheres em idade fértil, excluídas 
gestantes. Pnaum, Brasil, 2014

Classificação % IC95% % Acumulado

Levonorgestrel + Etinilestradiol COC 44,2 [40,6-47,8] 44,2

Gestodeno + Etinilestradiol COC 11,5 [9,7-13,5] 55,7

Ciproterona + Etinilestradiol COC 9,5 [8,1-11,1] 65,2

Algestona + Estradiol CIM 5,4 [4,1-7,1] 70,6

Drospirenona + Etinilestradiol COC 5,4 [4,1-6,9] 76,0

Noretisterona + Estradiol CIM 4,8 [3,7-6,2] 80,8

Desogestrel COI 3,6 [2,6-5,0] 84,4

Medroxiprogesterona CIT 3,5 [2,5-4,7] 87,9

Desogestrel + Etinilestradiol  COC 3,3 [2,4-4,5] 91,2

Noretisterona COI 1,8 [1,3-2,5] 93,0

Fonte: Autoria própria.
Percentuais ajustados por pesos amostrais e por pós-estratificação, segundo idade e sexo.
COC= contraceptivo oral combinado, COI= contraceptivo oral com progestágeno isolado, CIM= contraceptivo injetável mensal, CIT= 
contraceptivo injetável trimensal.

II. Acesso a contraceptivos (orais e injetáveis)

A efetividade dos contraceptivos está diretamente relacionada ao seu uso correto. 
Qualquer interrupção do tratamento significa, na prática, a perda da ação contraceptiva. Por 
isso, diferente dos demais medicamentos de uso contínuo, acesso aos contraceptivos foi 
classificado apenas como total e nulo.

Observa-se que o acesso total variou de 84,9%, na Região Centro-Oeste, a 91,3% na 
Região Sudeste. As variações entre as faixas etárias e as classes econômicas não são marcantes. 
As mulheres que referiram ter indicação para usar, mas que não estavam usando por dificuldade 
financeira ou falta de disponibilidade na unidade de saúde (acesso nulo) variou de 8,7% na 
Região Sudeste a 15,1% na Região Centro-Oeste; entre as idades o maior acesso nulo ocorreu 
entre as jovens de 15 a 19 anos (13,2%).

Sobre a forma de obtenção, 60,6% das mulheres informaram terem pagado pelo 
contraceptivo, com maior percentual na Região Centro-Oeste, 70,9%, e menor na Nordeste, 
56,7%. Entre as que não pagaram pelo medicamento, a prevalência foi maior entre as usuárias 
das categorias D/E, 23,3%, na Região Sul, 23,9% e na faixa etária de 20 a 29 anos, 22,4%.

A PNDS 2006 apontou que a principal fonte de obtenção dos contraceptivos orais 
e injetáveis são as farmácias comerciais. Esterilização e DIU são providos majoritariamente 
pelos serviços de saúde do SUS, enquanto que para a esterilização masculina predominam os 
serviços de saúde privados. (PERPÉTUO, 2008).
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A interpretação dos dados deste estudo deve levar em conta algumas limitações que 
são da própria natureza do tema investigado.

A primeira limitação refere-se à polimorbidade. Os indivíduos com mais idade tendem 
a ter maior número de doenças e maior comprometimento geral da saúde. A isso, somam-se 
dificuldades cognitivas e baixo nível de informação e conhecimento, tanto das doenças como 
dos medicamentos utilizados. Assim, em muitos casos, associar cada medicamento a cada 
doença especificamente torna-se mais difícil e, quando feito, criam-se associações sem sentido 
clínico ou farmacológico. Por outro lado, mesmo do ponto de vista estritamente biológico, o 
limite entre cada uma das doenças pode não ser nítido, ou mesmo, ser controverso. Isso também 
pode ser dito dos medicamentos. Um medicamento pode tratar uma ou mais doenças em uma 
mesma pessoa. Nas análises de um para um, esses fenômenos precisam ser considerados sob 
pena de se supor incongruências onde, de fato, existe complexidade.

Assim, as análises apresentadas em cada uma das etapas tratam de doenças, e essas 
doenças são de pessoas doentes que podem ter uma ou mais doenças, em combinações 
variadas.

A segunda limitação importante refere-se à identificação dos medicamentos e das 
doenças tratadas por esses medicamentos. Neste estudo, 4% dos medicamentos utilizados não 
foram identificados. Os suplementos alimentares, alimentos declarados como medicamentos; 
plantas medicinais e aos fitoterápicos corresponderam a outros 4% dos produtos declarados. 
Os suplementos de vitaminas e minerais ficam na situação de avaliação mais complexa frente 
a uma questão técnica de difícil solução, pois os limites do que são os medicamentos à base 
de vitaminas e/ou minerais, e suplementos vitamínicos e/ou minerais, são tênues (BRASIL, 
1998). Na avaliação dos medicamentos utilizados para cada uma das doenças crônicas, estes 
foram classificados em três grupos. No primeiro grupo estão os medicamentos claramente 
associados ao tratamento da doença em questão. No segundo grupo estão os medicamentos 
associados indiretamente ao tratamento da doença ou de utilização rara ou controversa ou, 
ainda, medicamentos associados ao tratamento, ou de complicações dessas doenças ou de 
outras doenças geralmente concomitantes à doença em questão. No terceiro grupo estão os 
medicamentos claramente não indicados para a doença em questão. Neste último caso, é mais 
provável que o paciente tenha feito alguma confusão no momento de vincular corretamente 
cada medicamento a cada doença. Ainda que menos provável, não é de se descartar o uso 
irracional desses medicamentos pelos mais variados motivos.

4Limitações do Estudo
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Uma terceira limitação refere-se à correta identificação das fontes de obtenção de 
medicamentos. O programa Farmácia Popular pode ser confundido com alguns estabelecimentos 
que tem nomes parecidos ou muito parecidos como, “Farmácia Preço Popular, Remédio Popular, 
Drogaria Ultrapopular” ou mesmo “Pharmacia Popular ou Farmácia ou Drogaria Popular”.

Na avaliação dos eventos agudos foi aferido o uso de medicamentos para o tratamento 
dessas afecções ou dos seus sintomas. A prevalência desses eventos, que foram tratados com 
medidas não farmacológicas ou mesmo não foram tratados, não foram eventos estimados.

Outro aspecto importante a ser observado refere-se à prevalência de uso de 
contraceptivos, tanto orais quanto injetáveis. No denominador deste estudo foram consideradas 
todas as mulheres em idade fértil, convencionado na faixa entre 15 e 49 anos. Entretanto, a 
cobertura de anticoncepção deve levar em conta que deste denominador não fazem parte 
as mulheres que estão grávidas, as mulheres que estão tentando engravidar, as mulheres 
que usam DIU ou outros métodos de barreira de forma exclusiva, as mulheres esterilizadas 
ou parceiras monogâmicas de homens esterilizados e as mulheres sem vida sexual ativa. 
Este estudo, pela sua natureza metodológica, não incluiu a aferição da contracepção como 
tal, o que precisa ser investigado com metodologia própria, restringindo-se à utilização de 
medicamentos contraceptivos.
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Este documento apresenta os primeiros resultados da Pnaum para o acesso e a utilização 
de medicamentos pela população adulta do Brasil.

Quando comparados com estudos anteriores, os resultados mostram aumento do acesso 
para o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis, principalmente da hipertensão 
arterial e do diabetes que, juntas, representam a maior proporção dessas doenças no Brasil. 
No entanto, as diferenças de acesso aos medicamentos para a diferentes doenças é grande. 
A hipertensão e a diabetes têm acesso alto sem diferenças importantes entre as regiões do 
Brasil e mesmo entre classes econômicas distintas. No caso das doenças respiratórias, existem 
diferenças de acesso entre as regiões do País e as diferenças de acesso entre as diferentes 
classes econômicas são grandes em todas as dimensões.

As fontes de obtenção para as diferentes doenças apresentaram grandes diferenças. 
Dos medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão, 57% foi obtido diretamente no 
SUS e 16% na farmácia popular. Para a diabetes o acesso gratuito alcança 76%. Por outro lado, 
o acesso gratuito aos medicamentos para o tratamento da depressão atinge cerca de 56% dos 
medicamentos, e para doenças respiratórias alcança apenas 45% dos medicamentos utilizados. 
No caso dos medicamentos utilizados para o tratamento das condições agudas como infecções, 
resfriados ou dores agudas a obtenção dos medicamentos no SUS foi em torno de 13 a 32%.

Em temos gerais, o acesso aos medicamentos no Brasil é alto. Entretanto, podem ser 
observadas diferenças importantes de acesso e de acesso gratuito para as diferentes doenças. 
As maiores diferenças entre as doenças também refletem as maiores diferenças entre as regiões 
do País e as diferenças importantes entre o acesso pago e o acesso gratuito.

Também em termos gerais, o acesso aos medicamentos para o tratamento das 
doenças crônicas mais prevalentes é alto no SUS quando comparado aos medicamentos para 
o tratamento dos eventos agudos. Uma das possíveis razões para explicar essas diferenças 
é que os medicamentos no SUS são dispensados frente a apresentação de receita médica. 
Nesse caso, apresenta-se uma barreira para a obtenção do medicamento que é a consulta 
médica. Os medicamentos dispensados isentos de prescrição só podem ser obtidos nessa 
condição mediante pagamento do próprio bolso nas farmácias privadas. Dessa forma, alguns 
medicamentos, tal como utilizados pela população, não são acessíveis no SUS.

Esse estudo mostra as diferenças entre o acesso e a utilização de medicamentos no 
Brasil. Essa inciativa mostra o interesse do Ministério da Saúde em proporcionar uma linha de 
base para a avaliação do acesso e a utilização de medicamentos que possa avaliar os resultados 
das ações do governo nessa área. Ao mesmo tempo em que é avaliado o acesso e a utilização 

5Considerações Finais
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de medicamentos também deve se ter em tela de que esses produtos são apenas uma parte 
do cuidado com a saúde das pessoas. Uma etapa anterior ao uso dos medicamentos deve ser 
formada de correta seleção de medicamentos de um lado, de correto diagnóstico das doenças 
de outro. Ao mesmo tempo, precisam ser consideradas as condições para uma boa adesão 
ao tratamento e da concomitante implementação de ações terapêuticas não farmacológicas 
voltadas para o desenvolvimento de hábitos saudáveis por meio das mudanças de estilo de 
vida. Esse conjunto de ações é que tornará possível a melhoria da saúde da população.
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ACUÑA, C. et al. Determinantes sociales de la exclusión a los servicios de salud y a 
medicamentos en tres países de América Central [Social determinants of exclusion from 
health services and medicines in three Central American countries]. Revista Panamericana de 
la Salud Pública, Washington, v. 35, n. 2, p. 128-135, 2014.

ALKEMA, L. et al. National, regional, and global rates and trends in contraceptive prevalence 
and unmet need for family planning between 1990 and 2015: a systematic and comprehensive 
analysis. The Lancet, [S.l.], v. 381, n. 9878, 1642-1652, 2013.

ALLEYNE, G. et al. Embedding non-communicable diseases in the post-2015 development 
agenda. The Lancet, [S.l.], v. 381, n. 9866, p. 566-574, 2013.

ANDRADE, J. P. et al. Aspectos epidemiológicos da aderência ao tratamento da hipertensão 
arterial sistêmica. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Rio de Janeiro, v. 79, n. 4, 
p. 375-383, 2002.

AQUINO, D. S. de; BARROS, J. A. C. de; SILVA, M. D. P. da. Self-medication and health 
academic staff. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2533-2538, ago. 2010.

ARAÚJO, D. D. et al. Consumption of medicines in high-risk pregnancy: evaluation of 
determinants related to the use of prescription drugs and self-medication. Brazilian Journal 
of Pharmaceutical Sciences, São Paulo, v. 49, n. 3, p. 491-499, set. 2013.

ATUN, R. et al. Improving responsiveness of health systems to non-communicable diseases. 
Lancet, [S.l.], v. 381, n. 9867, p. 690-697, 2013. Mar. 2014.

AZIZ, M. M. et al. Prevalência e fatores associados ao acesso a medicamentos pela população 
idosa em uma capital do sul do Brasil: um estudo de base populacional. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 27, p. 1939-1950, 2011.

BARROS, M. B. de A. et al. Trends in social and demographic inequalities in the prevalence of 
chronic diseases in Brazil: PNAD: 2003-2008. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, 
n. 9, p. 3755-3768, set. 2011.

BEAGLEHOLE, R. et al. Priority actions for the non-communicable disease crisis. The Lancet, 
[S.l.], v. 377, n. 9775, p. 1438-1447, 2011.

BECKHAUSER, G. C. et al. Utilização de medicamentos na pediatria: a prática de 
automedicação em crianças por seus responsáveis. revista Paulista de Pediatria, São Paulo, 
v. 28, n. 3, p. 262-268, set. 2010.

Referências



Ministério da Saúde

48

BERTOLDI, A. D. et al. Drug utilization in adults: prevalence and individuals determinants. 
Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 38, n. 2, p. 228-238, abr. 2004.

BRANDAO, C. M. R. et al. Public spending on drugs for the treatment of osteoporosis in post-
menopause. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 47, n. 2, p. 390-402, abr. 2013.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988.

______. Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Regula o § 7o do art. 226 da Constituição 
Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências. 
Brasília, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm>. 
Acesso em: 29 jan. 2016.

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.077, de 17 de setembro de 2012. Institui a Pesquisa 
Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos no Brasil 
(PNAUM). Diário Oficial da União, Brasília, n. 182, 19 set. 2012. Seção 1, p. 36. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt2077_17_09_2012.html>. Acesso 
em: 6 abr. 2015.

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. A Implantação da Unidade de Saúde da Família. Brasília, 2000. (Cadernos de 
Atenção Básica, 1)

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa. Vigitel Brasil 2010: vigilância de fatores de risco e proteção para 
doenças crônicas por inquérito telefônico. Brasília, 2011a. 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria no 32, de 13 
de janeiro de 1998. Aprova o Regulamento Técnico para Suplementos Vitamínicos 
e ou de Minerais. Brasília, 1998. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/
wcm/connect/23b38c80400ce15aa869ee6d6e8afaaa/Portaria+n%C2%BA+32-
1998+(vers%C3%A3o+DOU+15-01-98).pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 29 jan. 2016.

______. Ministério da Saúde; CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO. 
Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - PNDS 2006: dimensões 
do processo reprodutivo e da saúde da criança. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Série G, 
Estatística e informação em saúde).

______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; IBGE. Censo Demográfico 
2010: características da população e dos domicílios: resultado do universo. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2011b. 

______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; IBGE. Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. v. 29.

BUSNELLO, R. G. et al. Caracteristicas associadas ao abandono do acompanhamento de 
pacientes hipertensos atendidos em um ambulatório de referência. Arquivos Brasileiros de 
cardiologia, Rio de Janeiro, v. 76, n. 5, p. 349-354, maio 2001.

CEA-SORIANO, L. et al. Use of prescription contraceptive methods in the UK general 
population: a primary care study. BJOG: an International Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, [S.l.], v. 121, n. 1, p. 53-60,discussion 60-61, Jan. 2014.

CETELEM; IPSOS PUBLIC AFFAIRS. O observador Brasil 2012. . [S.l.: s.n.], 2012. Disponível 
em: <http://oobservadorbrasil.blogspot.com.br/>. Acesso em: 29 jan. 2015.

DE IRALA, J. et al. Choice of birth control methods among European women and the role of 
partners and providers. Contraception, [S.l.], v. 84, n. 6, p. 558-564, Dec. 2011.



Componente populacional : resultados

49

DUARTE, J. G. et al. Perfil e gastos dos pacientes dislipidêmicos usuários do componente 
especializado da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde. Physis: Revista de 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 4, p. 1215-1227, 2013.

DUARTE, M. T. C. et al. Reasons for medical follow-up dropout among patients with arterial 
hypertension: the patient’s perspective. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, 
p. 2603-2610, ago. 2010.

GONÇALVES, K. A. M. et al. A população idosa no Brasil: caracterização do uso de 
medicamentos. Fasem Ciências, Uruaçu, v. 4, n. 2, p. 67-76, 30 abr. 2014.

GONTIJO, M. de F. et al. Use of anti-hypertensive and anti-diabetic drugs by the elderly: 
a survey in Belo Horizonte, Minas Gerais State, Brazil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 28, n. 7, p. 1337-1346, jul. 2012.

GREGORI, F. de et al. Acompanhamento farmacoterapêutico em pacientes dislipidêmicos 
de um lar de idosos da cidade de Novo Hamburgo-RS. revista Brasileira de geriatria e 
gerontologia, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 171-180, 2013.

IBGE. Censo demográfico 2010: características da população e dos domicílios: resultados do 
universo. Rio de Janeiro, 2011.

ISER, B. P. M. et al. Risk and protection factors for chronic non communicable diseases by 
telephone survey - VIGITEL - 2009. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 14, 
p. 90-102, set. 2011.

JONES, J.; MOSHER, W.; DANIELS, K. Current contraceptive use in United States, 2006-2010, 
and changes in patterns of use since 1995. National Health Statistics Report, [S.l.], n. 60, 
p. 1-25, 18 out. 2012.

LUBIANCA, J. N.; WANNMACHER, L. Uso racional de contraceptivos hormonais orais. In: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Uso racional de 
medicamentos: temas selecionados. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. p. 91-102.

MOSHER, W. D.; JONES, J. Use of contraception in the United States: 1982-2008. Vital and 
Health Statistics 23, n. 29, p. 1-44, Aug. 2010.

NEVES, S. J. F. et al. Epidemiologia do uso de medicamentos entre idosos em area urbana do 
Nordeste do Brasil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 47, n. 4, p. 759-768, ago. 2013.

PANIZ, V. M. V. et al. Acesso a medicamentos de uso contínuo em adultos e idosos nas 
regiões Sul e Nordeste do Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, 
p. 267-280, fev. 2008.

PERPÉTUO, I. H. O. Anticoncepção. In: BRASIL. Ministério da Saúde; CENTRO BRASILEIRO 
DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO. Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da 
Criança PNDS 2006: relatório final. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. p. 127-142. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/img/relatorio_final_pnds2006.pdf>. Acesso em: 
8 jan. 2015.

SÁ, M. B. E; BARROS, J. A. C. de; SÁ, M. P. B. de O. Automedicação em idosos na cidade de 
Salgueiro-PE. Revista Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 75-85, mar. 2007.

SANS, S. et al. Prevalencia del consumo de medicamentos en la población adulta de Cataluña. 
Gaceta Sanitaria, [S.l.], v. 16, n. 2, p. 121-130, abr. 2002.

SANTOS, D. B.; BARRETO, M. L.; COELHO, H. L. L. Drug use and associated factors in children 
living in poor areas. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 43, n. 5, p. 768-778, out. 2009.



Ministério da Saúde

50

SCHMIDT, M. I. et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current 
challenges. The Lancet, [S.l.], v. 377, n. 9781, p. 1949-1961, June 2011.

SILVA, A. L. da et al. Use of medications by elderly Brazilians according to age: a postal 
survey. Cadernos de Saúde Pública, [S.l.], v. 28, n. 6, p. 1033-1045, jun. 2012.

SIMÕES, M. J. S.; FARACHE FILHO, A. Consumo de medicamentos em região do Estado de 
São Paulo (Brasil), 1985. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 22, n. 6, dez. 1988. Disponível 
em: <http://www.readcube.com/articles/10.1590/S0034-89101988000600005?locale=en>. 
Acesso em: 12 maio 2014.

SKOUBY, S. O. Contraceptive use and behavior in the 21st century: a comprehensive study 
across five European countries. The European Journal of Contraception and Reproductive 
Health Care, v. 15, Suppl 2, p. S42-53, 2010.

VIACAVA, F. Acesso e uso de serviços de saúde pelos brasileiros. RADIS Comunicação em 
Saúde, Rio de Janeiro, n. 96, p. 12-19, ago. 2010.





EDITORA MS
Coordenação-Geral de Documentação e Informação/SAA/SE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Fonte principal: Gotham Book

Tipo de papel do miolo: Couchê 90gr
Impresso por meio do contrato 28/2012

Brasília/DF, junho de 2016
OS 2016/0147



9 7 8 8 5 3 3 4 2 3 7 5 6

ISBN 978-85-334-2375-6

Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
www.saude.gov.br/bvs

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Pesquisa Nacional sobre o Acesso, 
Utilização e Promoção do Uso Racional 
de Medicamentos no Brasil

C A D E R N O   1  2  3  4

C
 A

 D
 E

 R
 N

 O
   1  2

  3
  4

Brasília – DF
2016

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 P

o
p

u
la

c
io

n
a
l: R

e
su

lta
d

o
s

M
in

isté
rio

 d
a
 S

a
ú

d
e

Componente Populacional:
Resultados

de Medicamentos no Brasil
Utilização e Promoção do Uso Racional 
Pesquisa Nacional sobre o Acesso, 

SÉRIE

MINISTÉRIO DA SAÚDE


	11111111111
	16_0147_M.pdf
	444444444444

