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RESUMO

Através de um estudo transversal, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de mensurar, em 

nível domiciliar, a participação dos medicamentos nas alternativas de atenção à saúde no que se 

refere a sua utilização e despesas no Município de Fortaleza. Foi realizado com seleção aleatória 

de 29 bairros, 58 setores censitárlos e uma amostra representativa de 384 domicílios, utilizando 

entrevistas estruturadas, registradas em questionário devidamente codificado, respondidos pelo 

chefe de família, ou outro que exercesse esse papel. Ao todo as famílias dos domicílios possuíam 

1,874 membros, dos quais 25,8% apresentaram algum problema de saúde no mês anterior às 

entrevistas, com maior concentração entre as faixas extremas, compreendidas pelos maiores de 

60 anos e crianças com até 5 anos de idade. Entre os doentes, 79,2% optaram por um tipo de 

tratamento, enquanto 16,8% buscaram vários meios nas alternativas informal, profissional e 

popular de assistência à saúde. Observou-se que 40,3% utilizaram o autotratamento como 

primeira opção de ajuda e entre os que procuraram um segundo tratamento 67,4% tinham se 

automedicado no anterior. Aproximadamente 88% dos que utilizaram a alternativa profissional 

(setor médico) receberam prescrições de medicamentos, que foram dispensados gratuitamente 

(24,3%) pelas unidades públicas de saúde, enquanto 28,3% não tiveram acesso aos medicamentos 

receitados, em grande parte dos casos (87,8%), por questões financeiras. A despesa familiar 

mensal com assistência à saúde foi de R$ 43,13 (38% do salário mínimo vigente), com maior 

participação percentual dos medicamentos (55,5%), cujas despesas foram de R$ 23,95 ou 21,4% 

do salário mínimo nacional. A manutenção de farmácias caseiras esteve presente em 85,7% dos 

domicílios, cujo estoque médio ficou situado em torno de 6 especialidades farmacêuticas e 28 

unidades de medicamentos para serem reutilizados no meio familiar.
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“Os medicamentos e sua avaliação econômica são fatores chaves para 
a análise em Economia da Saúde. Sim, os medicamentos: pois o 
procedimento terapêutico mais comum e freqiiente que nós, os médicos, 
fazemos è prescrever medicamentos e os pacientes não fazem outro ato com 
tanta intensidade senão o de tomar medicamentos. De tal forma, que tudo o 
que está em volta da área de medicamentos tem um significado especial do 
ponto de vista da qualidade dos serviços, a qual é pouco observada, e 
também do ponto de vista do impado econômico dos custos desses 
serviços. ”

GINÉS G0NZÃ1LES GARCIA 

Presidente da Associação Argentina de Economia da Saúde.



INTRODUÇÃO

1.1. CRISE E NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE - PANORAMA 

GERAL,

Após uma longa fase de expansão dos programas de saúde no período pós-guerra, os países 

desenvolvidos tiveram que se ajustar as novas tendências da crise econômica mundial, cujas 

reformas se deram no início da década de 80. Até então, boa parte desses países havia construído 

estruturas de proteção social, refletidas no plano de saúde, pela universalização da cobertura e 

pela concepção de que o acesso integral desses serviços era direito dos cidadãos e dever do 

Estado,

Conforme MÉDIC1 (1987,1993,1994)"-100'102, MUSGROVE e LEWIS (1993)106 a 

universalização da cobertura provocou ampliações nos gastos com saúde, principalmente nos 

países desenvolvidos, consequentemente por:

a) aumento da demanda decorrente da universalização da cobertura e pela expansão vertical 

em função da maior oferta dos serviços;

b) crescimento da população idosa como conseqüência do processo ao longo do tempo, 

ocasionando diminuição das taxas de mortalidade;

c) transformações nas estruturas de morbi-mortalidade, com substituição das doenças 

infecto-contagiosas por doenças crônico degenerativas, alterando os custos da saúde pela 

exigência de internações, de exames, medicamentos mais caros e equipamentos 

médicos;
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d) mudanças no campo da tecnologia médica nas funções de produção em saúde e seus 

impactos na área produtiva, onde a automação dos meios auxiliares de diagnóstico e 

terapia requerem a incorporação de bens de capital que não impactam na redução da 

força de trabalho nem na redução de custos;

e) fatores socioeconõmicos e culturais uma vez que o papel do Estado, da mídia e da 

propaganda, alertam para a manutenção do consumo de serviços de saúde, 

independentemente da renda;

f) estruturas securitárias, onde o aumento do seguro como elemento de indenização e 

proteção de riscos é cada vez maior.

ANTEZANA, por ocasião da Primeira Conferência Latinoamericana sobre Aspectos 

Econômicos e Financeiros dos Medicamentos Essenciais (1992)“\ salienta que, apesar da crise, os 

países desenvolvidos mantém e aumentam seus gastos a um nível de 12% dos gastos do Estado, 

enquanto que na maioria dos países do Terceiro Mundo o percentual do Estado dedicado à saúde 

como conseqüência do ajuste estrutural tem diminuído de 10 -12% para 2 - 4% nos últimos anos.

O impacto da crise dos anos 70 na América Latina foi mais forte, em função da queda das 

exportações no mercado mundial, como também pela elevação dos juros internacionais no 

endividamento externo de suas economias 100 Tais economias passaram a utilizar a dívida 

interna como instrumento de pagamento dos encargos do governo, provocando desajustes 

internos com elevação da inflação, desordenamento das finanças públicas, queda dos 

investimentos e estagnação econômica, conforme MÉDICI (1993, I994)"’100. A necessidade de 

ajustes estruturais, em nome da estabilização e do crescimento, provocou a redução de 

investimentos e de gastos sociais, com prejuízos principalmente para a educação e a saúde,

No Brasil, os principais problemas encontrados, nesta área, se devem a: baixa magnitude do 

gasto público impedindo maior liberdade alocativa de recursos; má utilização, gerenciamento e 

distribuição do gasto público acarretando em ineficiência, desperdícios de recursos e 

regressividade social na sua aplicação; alta elevação dos custos dos serviços e insumos 

associados ao setor, fazendo com que os gastos das famílias com saúde, bem como os preços dos 

insumos (aí incluídos os medicamentos) pagos pelos prestadores de serviços aumentem em 

proporções maiores que a inflação; degradação da remuneração dos prestadores públicos e 

privados de serviços de saúde, contribuindo para a queda da qualidade e a incidência de fraudes, 

afirma MÉDICI (1994)l0t.
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No que se refere aos preços dos insumos destacamos que os interesses da indústria 

farmacêutica, de equipamentos e de insumos médicos, na busca de novos mercados, despertam 

necessidades entre médicos e a população no sentido de aumentar o consumo e tornar mais 

complexos os serviços médico-sanitários. O consumo de medicamentos nos países centrais chega 

a 1,5% do PIB, conforme MÉDICJ (1993)", Durante o período de abril de 1992 a abril de 1993, 

frente a uma inflação estimada em 1,608%, os preços de alguns medicamentos haviam 

aumentado em 2.600%, Entre 1991 e 1993 as vendas nas farmácias diminuiram de 1.610 milhões 

a 1.260 milhões de unidades, no entanto, nesse mesmo período o volume de vendas aumentou de 

US$ 2.500 a US$ 3.500 milhões, o que mostra o aumento do preço por unidade, de acordo com 

BERMUDEZ e POSSAS (1995)22.

O Brasil possuí a maior renda per capita e o menor gasto público com saúde da América 

Latina, que em termos de percentual do PIB só perdemos para a Venezuela (TABELA /)I0°, A 

retração do gasto público com saúde em função da crise econômica tem colocado em rediscussão 

o financiamento das ações que integram a seguridade social (TABELA 2)100. A universalização da 

atenção médica exige um aumento substancial de gastos com a saúde no Brasil, no entanto os 

recursos alocados não são suficientes para a cobertura das necessidades do Ministério da Saúde, 

cujo orçamento incorpora sempre pendências relativas aos anos anteriores89,100’110. Para cobrir 

estas necessidades de financiamento é que a redefinição do financiamento da saúde é meta que se 

impõe para garantia do preceito constitucional saúde para todos.

TABELA 1
Gastos públicos com saúde na América Latina 

Países selecionados -1990

Fonte: GOVINDARAJ, R. et alii. “Health Expenditures in Latim América”, World Bank Technical Paper Number 
274., Ed. World Bank, Washington, (DC), 1995, OBS.: O Gasto Publico refere-se a soma dos gastos em todas as 
esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal).

Gasto público com

BOõWl®
Gasto público com

Argentina 8,3 3,265,03 190,96 5,85
Brasil 19,1 3.469,33 95,60 2,76
Chile 2,6 2.109,67 70,07 5 j £

Costa Rica 1,1 2,031,49 152,44 7,50
México 16,0 2.825,16 87,58 3,10
Panamá 0,5 1,991,64 103,13 5,18
Uruguai 1,1 2.656,10 167,86 6,32

Venezuela 2,5 2.445,70 47,84 1,96
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TABELA 2

Gastos púbHcos com saúde nas três esferas de Governo Brasik 1980 -1993
(Em US$ milhões méc ios de 1990 )

Municipais

1980 7085,0 1604,9 662,1 9352,0 59,54 78,58

1981 6593,9 1502,6 618,0 8714,5 54,38 71,87

1982 6884,7 1328,2 727,3 8940,2 55,73 72,36

1983 5504,8 1243,4 608,8 7357,0 43,74 58,44

1984 5737,0 1415,8 701,6 7854,4 44,70 61,24

1985 6604,5 1496,3 797,0 8897,8 50,54 68,08

1986 7070,2 1890,5 1022,6 9983,3 53,10 77,08

1987 10232,6 873,0 946,0 12051,6 75,42 88,83

1988 9660,4 -56,8 1478,4 11082,0 69,88 80,17

1989 10902,9 1116,5 1213,9 13233,3 77,41 95,60

1990 9103,1 1561,3 1671,5 12035,9 63,43 83,92

1991a 7557,7 1332,5 1049,7 9939,9 51,69 72,60

1992 a 6328,9 1293,2 1122,9 8745,0 42,48 62,71

1993a* 8001,3 1209,3 1050,0 10260,6 52,71 65,40
Fonte: IPEA/CSP a Área Social do IESP/FUNDAP (ótica da Origem dos Recursos)
* - Estimativas para 1991 e 1992 dos Estados e Municípios foram baseadas em dados da DÍVEM/STN/MF, relativas 
às taxas de crescimento associados aos gastos estaduais e municipais com a função saúde e saneamento.
♦♦ - Estimativas para os Estados e Municípios baseadas nas taxas de crescimento da arrecadação dos principais 
impostos destas esferas de Governo.

Não existem recursos assegurados para a área de saúde, assim como a assistencial, muito 

menos uma participação definida no total da disponibilidade financeira da seguridade social. 

“Este tratamento residual da saúde no corpo da seguridade social foi que permitiu uma queda no 

nível do gasto federai em mais de 40% entre 1989 e 1992. É praticamente impossível insistir na 

reorganização dos serviços de saúde e na ampliação da cobertura sanitários, contando com a 

quinta parte dos recursos financeiros”, afirmam MARQUES e MÉDICl (1993)92. O desafio está 

cada vez mais dependente de formas inovadoras que garantam o acesso universal aos serviços de 

saúde que toda população tem direito, segundo MARQUES e MÉDICl (1993)92; MUSGROVE e 

EEWIS (1993)iító
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1.1.1 ALGUMAS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS

LLLL FINANCIAMENTO DO SUS

Propostas que viabilizem o Sistema Público de Saúde vêm sendo formuladas pela 

perspectiva da revisão constitucional, como a da garantia de financiamento adequado através da 

PEC 169 (Proposta de Emenda Constitucional N9 169), de autoria do Deputado Eduardo Jorge do 

Partido dos Trabalhadores (PT/SP), que prevê vincular constitucionalmente 30% dos recursos do 

Orçamento da Seguridade Social (OSS) para o setor saúde e no mínimo 10% dos orçamentos 

fiscais da União, Estados e Municípios63300, Isto seria ideal para garantir uma fonte estável de 

financiamento para implantação do sistema, ao contrário da CPMF que não resolve o problema e 

mantêm o orçamento da União descomprometido com o trabalhador, conforme FERNANDES 

(1986)“.

A vinculação dos recursos para a saúde também aparece no substitutivo do relator da PEQ 

169 - Deputado Darcício Peronde do PMDB/RS - sugerindo que no lugar de vincular percentual 

do OSS que fossem vinculados integralmente fontes de recursos no interior do OSS, como a 

soma das Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Eímpresas (CSLLE).

Para MÉDICI (1995)100, embora a teoria econômica recomende a norma da flexibilidade 

orçamentária, a vinculação de impostos e contribuições sociais aplicados em setores sociais 

(previdência social, saúde, educação) ou em fundos voltados para investimentos específicos 

(portos, agricultura e outros setores de infra-estrutura pública) sempre existiram nos países 

centrais como forma de corrigir desigualdades sociais e de programar investimentos.

LL1.2. TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A incorporação de taxas moderadoras a serem pagas pelos usuários tem a seu favor 

segundo MUSGROVE e LEWIS (1993)106, o fato de gerar rendas, reduzir a demanda e aumentar 

a eficiência. Tais argumentos, no entanto, são falhos, de acordo com os referidos autores, uma 

vez que:
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® As rendas geradas nunca chegam a atingir valores significativos para o estabelecimento 

que as implementa, além do mais a população de baixa renda não pode pagar;

® O setor público poderá agir de forma idêntica ao setor monopolista privado;

• A idéia de que a taxação melhora o controle sobre a demanda é falsa. A demanda pode 

ser diminuída sem que isto implique melhores níveis de eficiência, levando em 

consideração que a redução atinge da mesma forma tanto a demanda supérflua como a 

objetivamente necessária.

® A autonomia de gestão e a independência financeira (parcial) não eliminam a 

ineficiência do nível central;

® O usuário passa a ser duplamente onerado uma vez que Já paga através dos impostos 

para ter um sistema minimamente eficiente.

A “Proposta de Bamako”(1995)83 - traçada e encaminhada pelos Ministros da Saúde da 

África em reunião promovida pela O.M.S. e UNICEF em Bamako, na África, em 1987 - vem 

sendo discutida como estratégia para melhoria da atenção de saúde, particularmente nos 

estabelecimentos periféricos. Tem como compromisso a melhoria dos serviços de atenção à 

mulher e à criança em áreas rurais, com deficiente atenção no fornecimento de medicamentos 

essenciais, que seriam vendidos.

A Iniciativa de Bamako aprovada pelo UNICEF originou interrogações e solicitações de 

reparos, segundo o AIS (1995)x\ uma vez que a cobrança por medicamentos excluía grande parte 

da população, ao mesmo tempo em que era posta em dúvida a capacidade gerencial das 

comunidades locais, assim como o conhecimento quanto ao adequado uso do medicamento. 

Alertava-se também para o fato de que tal estratégia girava em torno de uma inadequada ênfase 

sobre os medicamentos, como também para a exclusão do Estado do papel que deveria 

desenvolver para atender os segmentos mais pobres da população.

A Iniciativa de Bamako se baseia nas premissas83:

• complementação pelas comunidades das políticas verticais de reforma;

• financiamento dos serviços de saúde pela comunidade, excetuando-se salários;

• pagamento pela atenção de saúde, incluindo medicamentos essenciais;
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• ativa participação dos usuários na tomada de decisões e no controle dos recursos do 

sistema de saúde;

s oferta de serviços básicos de saúde;

Atualmente, a Iniciativa Bamako tem sido adotada em 33 países da África, Ásia e América 

Latina, onde os desafios impostos aos governos referem-se a descentralização em todos os níveis 

de decisões e gestão dos sistemas de saúde, o que exige adequação das normas governamentais e 

a ativa participação comunitária, conforme o AIS (I995)51.

No Peru, uma adaptação da Iniciativa de Bamako lançada pelo UNICEF, deu origem em 

julho de 1994 ao Programa de Administración Compartida de Farmácias (PACFARM), com a 

criação dos Comitês Local es de Administración Compartida (CLAFES), de acordo com o AIS 

(1995)~5. O PACFARM com o tempo vem apresentando problemas - onde alguns, apresentam-se 

semelhantes ao programa de medicamentos coordenado pela então Central de Medicamentos 

(CEME) em nosso país - que precisam ser resolvidos. Tais como55:

® planejamento desde o nível central que levam a erros que devem ser corrigidos por 

equipes locais;

• existência de programas paralelos que adquirem medicamentos fora da lista dos 

padronizados;

® problemas de comunicação e transporte devido a geografia do país;

» inadequação das normas legais ao processo desencadeado pela existência do fundo 

rotatório e da co-gestão;

® estigma!izaçao dos medicamentos genéricos;

• fraco trabalho de divulgação e persuasão com os profissionais de saúde;

• insuficiente capacitação de médicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos na área.

El. 1.3. A PRIVATIZAÇÃO

A privatização não só de serviços auxiliares, mas também de serviços finalístícos ou 

técnicos, merece avaliação. O argumento em favor do setor privado é sua maior eficiência
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técnica, que não desperdiça recursos e reduz a capacidade ociosa. Não há, no entanto, segundo 

MUSGROVE e LEWIS (1993)106, argumento conhecido em favor do setor privado quando se 

trata de eficiência alocativa.

Não há porque supor que o setor privado procurará produzir aquelas 
intervenções mais custo-efetivas. Nesse sentido é conveniente manter a 
intervenção pública, a qual pode se dar tanto produzindo os serviços 
como estabelecendo normas e regulamentos para que o setor privado 
tenha maior eficiência alocativa. MUSGROVE e LEWIS (1993)'“

Os recursos destinados à saúde são insuficientes e busca-se na privatização dos serviços a 

solução para o seu aumento, quando é a sua diminuição que leva exatamente à privatização do 

atendimento, segundo MURAD (1997)10S.

Para MUSGROVE e LEWIS (I993)lo<í é necessário indagar se essa estratégia deve limitar- 

se a provisão ou estender-se ao financiamento dos serviços, uma vez que não há argumentos que 

justifiquem a privatização do financiamento,

O governo, de acordo com MURAD (1997)105, através de contratos de gestão vem 

transferindo a responsabilidade dos serviços públicos, as próprias unidades de saúde, funcionários 

e recursos financeiros para a iniciativa privada.

O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE - (1997)105 pretende 

transformar as organizações públicas, não estatais, competitivas com as entidades privadas. Por 

intermédio de entidades de direito privado as “organizações sociais” podem vender seus serviços 

e buscar recursos no mercado105, Podem inclusive comprar medicamentos e outros insumos sem 

concorrência pública, conforme MARE (1997)3ÍÍ. Pode superfaturar as despesas, escapar da lei de 

licitações e fugir do controle social dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipais de saúde105. 

Nem mesmo o controle técnico é garantido nesse sistema, porque os conselhos de saúde ficam de 

fora e com pouco poder de fiscalização, de acordo com MURAD (I997)105.

Experiências isoladas, dando início a terceirização da gestão municipal já ocorrem no país, 

como no caso do repasse de hospitais por parte da prefeitura municipal, de São Paulo para escolas 

médicas que assumem responsabilidades pelo gerenciamento dos recursos financeiros e a 

contratação de médicos da sua escolha105.



24

Outra iniciativa posta em prática também em São Paulo repassa a gestão dos serviços de 

saúde a cooperativas formadas por médicos e profissionais de saúde, sem interferência do poder 

público103.

Todas essas experiências são na verdade uma tentativa de privatização da assistência à 

saúde, com prejuízos, principal mente, para a população de baixa renda do país.

1.2 . BRASIL DAS DESIGUALDADES

Saúde, como toda reflexão contemporânea em saúde pública confirma, é um processo 

longo, complexo e multídimensional, que depende inegavelmente da interação de inúmeros 

fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais, psicológicos e biológicos, afirma LÈFEVRE 

(1987)87. A capacidade de intervenção dos sistemas de saúde que pode ser grande ao nível de um 

indivíduo, pode ser por demais reduzida quando se trata de uma coletividade. Os níveis de renda, 

nutrição, saneamento básico e educação são determinantes do estado de saúde de uma população. 

Se todos eles são muito baixos, o grau de liberdade de um sistema de saúde, mesmo que seja 

universal, é bastante reduzido. Analogamente, boa pontuação nessas variáveis determinam níveis 

de saúde melhores, independentemente da natureza e da forma de organização dos sistemas de 

saúde, conforme MÉDICl (1993)"

Nos últimos anos grandes progressos na área de saúde vêm sendo obtidos, mediante a 

expansão dos serviços de atenção a saúde, que oferecem intervenções cada vez mais eficazes, 

apesar da crise global e dos inúmeros problemas econômicos e de natureza social que o país 

enfrenta. Percebe-se, no entanto, que o ritmo desse avanço tem sido desigual. Apesar da melhoria 

e da oferta dos serviços de saúde muitos são os desafios a serem enfrentados na atualidade. A 

taxa de mortalidade infantil continua dez vezes maior que a dos países desenvolvidos e o mais 

grave é que quase metade dessas mortes que poderíam ser evitadas são consequências de 

enfermidades diarréicas e respiratórias agravadas pela desnutrição. Milhares de adultos morrem 

por doenças que poderíam ser prevenidas ou curadas a baixo custo. A tuberculose ainda é causa 
de óbito, assim como a morte de mulheres por complicações na gravidez e no parto43’16’"

Embora a leitura de alguns indicadores aponte para melhoria nas áreas de educação, 

saneamento básico e saúde, foi à partir dos anos 80 que se acentuou o contraste entre ricos e 
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pobres e se multiplicaram os sinais de exclusão social no Brasil78,109. Tais sinais podem ser 

comprovados através da concentração de renda, da proliferação de novas favelas e adensamento 

das antigas, da ocupação crescente de espaços públicos pelas populações de rua e da escalada 

sem precedentes da criminalidade urbana, onde são muitas as evidências estatísticas disponíveis. 

O mesmo não se aplica a outras formas de violências, agravadas pela crise dos serviços públicos 

de saúde e para os quais não existem indicadores, É o caso da violência da prolongada espera nas 

filas para consultas, exames ou internações na rede pública ou conveniadas, conforme 

OLIVEIRA (1993)109, como também pela violência proveniente da falta de acesso da população 

aos medicamentos prescritos e da não regularidade da sua oferta de forma gratuita aos usuários 

do sistema.

A crise e o subseqüente processo de ajuste econômico acentuaram mudanças no perfil de 

trabalho e rendimento. O Brasil está situado entre os campeões mundiais da disparidade social, 

onde 49,8% da renda total do país ficou nas mãos dos 10% mais ricos da população, enquanto os 

mais pobres ficaram com 0,7%l2':>4

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/96)122 revela que apenas 1,9% da 

população brasileira ganha mais de 20 salários mínimos. Em contrapartida os que recebem até um 

salário representam 19,5%. A maior parte da população, 41,5%, nem sequer teve rendimento 

fixo, enquanto o índice de desemprego atingiu 7,8% contra 3,5% em 1990. O rendimento médio 

praticamente não se alterou no referido ano, ficando em 3,5 salários mínimos, contra 3 em 

199212’103,

A modernidade tecnológica, a reengenharia e a busca pela excelência empresarial 

representam redução de custos e também da oferta de trabalho. No Brasil estima-se que 32 

milhões de brasileiros estão sem emprego. Isso representa 9% da população economicamente 

ativa do país na faixa etária de 14 a 60 anos. A estabilidade da economia e a queda da inflação 

acirrou o processo de desemprego, que cresceu 60% desde 1990 até janeiro de 1996, atingindo 66 

mil pessoas em Fortaleza12’56.

O maior problema do Brasil é o tamanho de suas desigualdades. Os indicadores nacionais o 

coloca entre os países de menor qualidade de vida do mundo, e o Nordeste consegue ficar ainda 

mais abaixo dos padrões nacionais, sendo o Ceará um dos Estados mais concentradores de renda 

da região76. Vale ressaltar que mais de um terço da população economicamente ativa (34,8%) de 
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Fortaleza ganha um salário mínimo ou menos, Na média brasileira esse contingente atinge 22,1% 

- 15 milhões de pessoas - sendo cerca da metade na economia informal141.

Os salários não crescem na mesma proporção da economia e da produção, No Nordeste, 

mas especificamente no Ceará os baixos salários funcionam como atrativo para a instalação de 

empresas. O grau de desenvolvimento do Estado, medido à partir do número de anos que um 

cidadão passa na escola, revela que um cearense passa em média 2,8 anos, enquanto em 

Pernambuco chega a 3,9 e no Distrito Federal 7,5 anos, Esse indicadores põem o Ceará num 

padrão de desenvolvimento social que não combina com o crescimento econômico do Estado56'76.

O baixo poder aquisitivo, a realidade sócio-cultural da grande maioria da população 

brasileira e a precariedade do sistema público de saúde, são fatores que dificultam o acesso da 

população aos serviços médicos, forçando a opção por tratamentos incompletos e alternativos34, 

Os serviços de saúde hoje no Brasil ou são caros e beneficiam somente os que possuem recursos 

ou deixam muito a desejar, em função de um modelo de atenção de saúde perverso e excludente 

que vem se constituindo ao longo dos anos e que piora cada vez mais com a crise do 

financiamento social e da saúde, segundo BERMUDEZ e POSSAS (1995)22.

As despesas com saúde pesam mais hoje no bolso dos brasileiros do que antes do Real, 

conforme a Pesquisa de Orçamento Familiar - POF - (1996)í23. O alto preço dos medicamentos 

inviabiliza a compra dos que são receitados pelos médicos, Existe uma verdadeira dicotomia 

entre as necessidades de saúde e a oferta de saúde, tanto em termos de atendimento quanto nos 

custos impostos pela indústria farmacêutica. O que temos na prática é um atendimento de terceiro 

mundo com custos de primeiro e resultados devastadores, afirmam MARQUES e MÉDICl 

(1993)92

Todas essas dificuldades levam a grande maioria das pessoas a recorrerem à farmácia, onde 

dificilmente contarão com orientação farmacêutica, resultando em indicação errada, medicação 

inadequada, forma de administração imprópria, abandono de tratamento, desperdícios de recursos 

e danos à saúde34,

Existe uma alta prevalência no consumo de medicamentos por parte da população 

brasileira, que em sua maioria detém estoques domésticos de medicamentos (farmácias caseiras) 

provavelmente em função da precariedade do sistema de atenção de saúde, como também reflexo 

do modelo político econômico centrado no consumismo, de acordo com FRANCO et al, (1987)53 



e VlCTORA et al. (1988)136 O consumo global de medicamentos parece alto em todos os grupos 

sociais, mas não elimina as desigualdades na morbimortalidade, Isso fica evidente no maior 

consumo de medicamentos para verminoses, diarréia e anemia entre os mais pobres e o maior 

consumo de medicamentos antigripais entre os de mais alta renda, ou o consumo de estimulantes 

do apetite nos grupos de renda intermediária136.

A distorção no consumo de medicamentos mobiliza interesses muito complexos cujas 

razões extrapolam os campos da epidemiologia e da clinica com a conivência do Estado86,87‘136.

Para Laporte et al. o consumo de medicamentos é muito alto, porém desigual, pois da 

mesma forma da renda nacional, o consumo de remédios também está concentrado84.

O Brasil, conforme BERMUDEZ (1997)27, Ministério da Saúde - M.S. - (1997)37 e 

FRANÇA (1997)65, ocupa a quinta posição no mercado mundial de medicamentos, movendo 

cerca de 9,6 bilhões de dólares anualmente. Beneficia, no entanto, os que têm poder de compra, 

onde 16% da população com renda superior a 10 salários mínimos consome aproximadamente 

50% da produção de medicamentos do país, segundo dados do M.S. (1997)37 Grande parte da 

população não tem acesso até mesmo aos medicamentos de uso contínuo, que para muitas 

pessoas significam a diferença entre a vida e a morte .

1.3. A OFERTA E O CONSUMO DE MEDICAMENTOS: CARACTERÍSTICAS 
DO MERCADO BRASILEIRO

O mercado brasileiro de medicamentos que movimentou em 1996 9,6 bilhões de dólares 

está atualmente situado entre os cinco maiores do mundo27’37’65. Segundo o Ministério da Saúde 

(I997)37, em 1996 esse mercado gerou 47.000 empregos diretos e investimentos globais que 

ficaram em torno de 200 milhões de dólares.

Vale ressaltar que, apesar da posição privilegiada que o Brasil ocupa no mercado mundial 

de medicamentos, 51% da população consome apenas 16% da sua produção total, ficando os 

demais sob dependência do sistema governamental22’26’2737 Levando em consideração o alto 

percentual de faturamento desse setor e da população brasileira que eventualmente tem de 

recorrer aos postos públicos de saúde para conseguir medicamentos, facilmente pode ser 

concluído que poucos consomem muito. Temos na verdade um grande potencial de expansão



28

desse consumo em função da demanda reprimida, contida nas classes mais pobres da população 

ao recorrer as farmácias e drogarias mediante aumento de poder aquisitivo com a estabilização da 

economia.

A indústria de medicamentos tem uma taxa de crescimento anual 
sustentada há 40 anos que varia entre 5% e 8% ao ano; somente no 
ano de 1994 cresceu 7,6%>. Tendo em vista essas cifras, todos 
ficaríamos contentes pois pensaríamos que é uma sorte que cada vez 
mais pessoas tenham acesso ao medicamento, um hem essencial, um 
hem importante. Entretanto, lamentavelmente, não é isso o que ocorre. 
O que ocorre é que são as mesmas pessoas que tomam mais 
medicamentosCom respeito ã magnitude da indústria e da despesa, 
o mercado de medicamentos praticamente vem duplicando - ou mais - 
o seu volume econômico a cada dez anos. Isto é, no ano de 1975, foi de 
45 bilhões de dólares; no ano de 1985foi de 100 bilhões de dólares e, 
no ano de 1994, de 267 hilhões de dólares. Porém, mais do que 
duplicar a cada dez anos, a despesa em medicamentos no mundo está 
se concentrando nas mesmas pessoas GARCIA (1996)70.

Urna significativa parcela do mercado é representada pelo Sistema Único de Saúde, 

responsável pela expansão da base de consumidores, com a ampliação do direito e da oferta de 

assistência médica pública1, 23'26. O consumo privado também está em crescimento, fruto da 

ausência de controles da comercialização seja de caráter médico-sanitário, seja relativo à 

economia popular, pela desestruturaçao e omissão dos órgãos de fiscalização; pela propaganda 

nem sempre ética e pelo papel de indutores e legitimadores do consumo, representado pelos 

médicos e farmacêuticos, conforme ALCÂNTARA (1995)1. Existe, portanto, um mercado que 

vem sendo ampliado pela cobertura governamental como também pela vulgaridade do consumo 

de medicamentos para recuperação ou manutenção da Saúde, afirma TEMPORÃO (1986)131, 

Dessa forma é que se encontram articulados aos processos político-sociais e as estratégias de 

vendas dos laboratórios farmacêuticos131.

O mercado nacional de medicamentos é praticamente ocupado pelas indústrias 

multinacionais, que demonstra de forma clara a sua hegemonia, uma vez que representam 16% 

do total de empresas do setor, e controlam entre 75-85% das vendas de medicamentos no país de 

acordo com ALCÂNTARA (1995)1, FENAFAR (1996)10, BERMUDEZ e POSSAS (1995)22, 
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BERMUDEZ (1991, 1992, l995)23f24-25? CEM.E (I987)33, MARTINEZ (1991)94, TAVARES 

(199l)t3° Apenas a subsidiária da Glaxo - Welcome faturou cerca de 180 milhões de dólares em 

1997, investindo mais 150 milhões na sua mais moderna indústria de produção no Brasil, "uma 

vez que são em regiões da América Latina que tiram seu crescimento'1, conforme ALMEIDA 

(1998)2 O domínio da produção de medicamentos é portanto de transnacionais, cujo predomínio 

é explicado pela defasagern tecnológica entre os laboratórios nacionais e os internacionais após a 

Segunda Guerra Mundial, como também pela omissão do Poder Público em adotar políticas 

específicas para o setor farmacêutico, ao mesmo tempo em que as políticas econômicas e os 

modelos de industrialização adotados facilitaram a implantação de indústrias estrangeiras.

A indústria do medicamento é uma indústria tipicamente transnacional 
e, num mercado que está se mundializando, cabe ria supor que, numa 
economia globalizada, dentro de. uma indústria que já era previamente 
transnacional, não só o conhecimento se internacionaliza, mas também 
os preços. Mas isto não acontece. A diferença de preços com relação 
aos medicamentos, dependendo dos países, é enorme. A variação entre 
preços de, por exemplo, México e Estados Unidos, dependendo do 
produto chega a 2,5 ou 7 vezes. O mesmo acontece em outros países 
limítrofes: por exemplo, os preços do Chile pouco têm a ver com os da 
Argentina. Logo, o preço do medicamento é uma variável que, de forma 
alguma, tem relação com um esquema de custos transparentes como o 
que outros produtos parecem ler GARCIA (1996)70.

Há total dependência na importação de insumos e tecnologia aliada a limitação de 

fornecedores de matéria-prima que se organizam em nível mundial em cartéis, monopólios e 

oligopólios. 85% de matérias-primas são importadas, representando 58% em valor, que estão na 

ordem de 400 milhões de dólares. A dependência externa é caracterizada pela limitação da 

maioria das empresas nacionais ao estágio de produção (formulação) e em menor grau ao 

marketing e comercialização dos produtos finais. Os estágios de pesquisa e desenvolvimento de 

fármacos, bem como o de produção de novos, não são operacionalizados no país. A indústria 

farmacêutica nacional participa apenas da produção de especialidades à partir de fármacos 

importados e de promoção e divulgação desses produtos no mercado.
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Para ALCÂNTARA (1995)’ as empresas transnacionais sempre evitaram investir em 

instalações locais voltadas para a pesquisa e desenvolvimento de produtos, explorando o mercado 

através de inovações feitas fora, contando com a omissão e descoordenação do governo, tendo 

como resultado escassas perspectivas para o desenvolvimento tecnológico do pais. Não é a falta 

de capacidade de inovação que inferioriza as indústrias farmacêuticas no Brasil, mas a diferença 

de potencial econômico-fmanceiro frente às empresas transnacionais, agravadas pela omissão do 

Estado e pela falta de políticas públicas especificamente para o setor farmacêutico e de ciência e 

tecnologia.

Aspecto importante a ser levado em consideração é o que se refere ao número excessivo de 

medicamentos disponíveis e que chegam a alguns milhares na maioria dos países. No Brasil não 

podería ser diferente, e o mais grave é que inexistem dados precisos sobre o número de produtos 

registrados ou comercializados, de acordo com BARROS (1993, 1995)H,1ÍÍ, LAPORTE et al 

(1982)84, pela debilidade de um Sistema de Vigilância Sanitária desestruturado em razão de todo 

um processo histórico de omissão do Estado nesse setor, e de contingências pelas quais passam o 

setor saúde e o Ministério da Saúde com o desmonte de sua máquina, conforme ALCÂNTARA 

(1995)1. Temos, de acordo com o Ministério da Saúde (1997)37, 5.200 produtos com 9.200 

apresentações registradas. A mesma falta de exatidão é verificada na determinação no número de 

indústrias do setor farmacêutico no país, uma vez que muitas delas funcionam sem autorização do 

Ministério da Saúde, além da inexistência de um sistema confiável de informações. Estima-se que 

o total oscile entre 400 e 600 empresas, incluindo produtores, indústrias farmoquímica e 

importadoras conforme BERMUDEZ (1992, 1995, 1997)2W4'27, M.S. (1997)”, (APORTE, 

TOGNON1, ROZENFIELD (1982)84

Existe um elevado número de farmácias e drogarias no Brasil, em torno de 45 mil, 

conforme o Ministério da Saúde - M.S. - (1997)37, fora dos padrões internacionais, mas isso não 

representa uma cobertura adequada, ao mesmo tempo que aliado a outros fatores, como a 

ausência do farmacêutico, falta de vigilância sanitária, propaganda livre de medicamentos e o 

baixo nível de escolaridade e informação do povo favorece o uso abusivo e inadequado de 

medicamentos, com altas taxas de intoxicações, reações e resistências bacterianas, conforme 
ALCÂNTARA (1995)1, M.S. (1995, 1997)”’”, LAPORTE TOGNONI, ROZENFELD (1982)S4, 

FRANÇA (1987)65, TEMPORÃO (1986)131 e ZUBIOLI (1992, I996)1””"’.



Para ZlfBIOU (1992)140, há muita coisa errada e são erros de base, de estrutura, tais como, 

farmácias que não deveríam ter sido estabelecidas, laboratórios que não deveríam ter sido 

montados e medicamentos demais que não deveríam estar à venda. O mercado é o grande 

facilitador do consumo irracional de medicamentos, com excessos de pontos de vendas onde 85% 

das farmácias são de propriedade de leigos sem conhecimento e sensibilidade para o 
compromisso social e de saúde pública f14-34’84’140. Forçados pela competitividade e necessidade 

de sobrevivência as farmácias e drogarias descaracterizam suas funções com perda da qualidade 

dos serviços prestados, onde as indicações de medicamentos por balconistas e proprietários 

somadas à ausência do farmacêutico envolvem questões de interesses econômicos 34,70,140. a 

lógica de mercado com estratégias promocionais desencadeou a presença de numerosas 

especialidades farmacêuticas, idênticas, que não representam nenhum valor terapêutico efetivo, 

afirma BARROS (1995)14

Cabe aqui destacar também o papel da Central de Medicamentos (CEME) nesse processo, 

que instituída em 1971 pode ser considerada um referencial criando possibilidades de uma 

política para o setor de medicamentos, estabelecendo condições para o início da expansão do 

segmento nacional privado23,23'90’138. Tentou formular políticas associando a autonomia do setor 

ao desenvolvimento da indústria privada, bem como articular a política industrial à política de 

assistência farmacêutica, A RENAME tornou-se o grande instrumento dessa política, como meio 

de articular política industrial, desenvolvimento tecnológico e político de assistência 

farmacêutica22’23,90,138. No entanto, esse órgão não adquiriu força suficiente para se concretizar 

enquanto gestora de uma política global, convivendo com uma alta rotatividade de cargos que 

sem dúvida acarretaram a descontinuidade político-administrativa do órgão. Por outro lado, os 

laboratórios oficiais não conseguiram ser o pólo dominante do desenvolvimento setorial, mesmo 

que tenham crescido e se modernizado22,23'90,138. .

Graves distorções foram acumuladas na CEME nos últimos anos como: denúncias de 

corrupção nos mecanismos de compra; descompromissos das administrações com as finalidades 

do órgãos enquanto instituição pública; desmantelamento da estrutura técnico-organizacional; 

redução de disponibilidades orçamentárias e de fluxos financeiros; desarticulação com as 

estruturas estaduais e municipais do sistema e perdas estimadas em 40% por deficiência na rede 

de distribuição ou superestimação de demanda para compensar descontinuidades no 

abastecimento32,90,138, Pressões das organizações transnacíonais foram se constituindo, que 



aliadas a outros problemas operacionais e distorções, impuseram o não cumprimento dos 

objetivos da CEME, acarretando a falta de medicamentos essenciais no Sistema Público de 

Saúde, a ociosidade do setor estatal de produção e as constantes queixas por parte dos gestores 
■ ■ -22estaduais e municipais .

Atualmente a CEME encontra-se desativada desde 4 de junho de 1997, apesar do órgão 

divulgar que está funcionando normalmente. Sua desativação deixou a distribuição de 

medicamentos caótica, provocando total desabastecimento. No Ceará a situação tornou-se ainda 

mais grave, uma vez que alguns municípios dependiam em 90% dos seus estoques de 

medicamentos, dos produtos da CEME, A indefinição da continuidade do programa de 

Distribuição de Medicamentos Essenciais pode levar à falência o próprio Sistema de Saúde. Sem 

medicamentos básicos a tendência é a complicação de doenças que poderíam ser tratadas ao nível 

ambulatorial que irão requisitar internações hospitalares que sairão mais dispendiosas para o 

Estado e para o paciente.

1.4. IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AO MEDICAMENTO PELA SOCIEDADE 
MODERNA

A impulsão do homem para tomar medicamentos e administrá-los aos outros é uma das 

suas características diferenciais em relação aos demais animais onde os mais sábios cobram dos 

outros pelos ensinamentos sobre a sua forma de uso, conforme FUCEIS (1988)ÓS. O consumo de 

medicamentos assume ainda grande importância por se constituir na prática terapêutica mais 

frequente50,64,87, como também pela importância econômica atribuída, de acordo com 

CORDEIRO (1988)50

Para LEFÈVRE (1987)87 o medicamento pode ser visto como um símbolo, composto de 

uma realidade material que conduz a um conceito de saúde. Visto como símbolo o medicamento 

vai além da imagem mental de saúde, implicando a própria obtenção de saúde, cuja possibilidade 

de realização, por seu intermédio, é que permite sua utilização prática, ou seja, o seu consumo. O 

medicamento está indevidamente no lugar da saúde, impedindo que a mesma seja vista em sua 

totalidade como um processo complexo e multidimensional, poupando o trabalho duro, político e 

pessoal necessário para que se obtenha saúde. Apaga a doença como sintoma de problemas, 

contradições e injustiças a nível individual e coletivo87.



Esla operação poupadora de esforço, de dor, de denúncia, de injustiça 
implica, do ponto de vista do indivíduo a fantasia da redução mágica do 
complexo, do complicado, do frustante, do arriscado, do trabalhoso, ao 
uno, ao simples, ao fácil, ao acessível, ao visível, ao concreto, ao “aqui 
e agora”, ao imediato. (LEFÈVRE, 1991)86

A sociedade moderna consome a ideologia da saúde imediata apoiada pela ciência que 

fornece o apoio necessário na medida em que o indivíduo e a comunidade está consumindo 

produtos da tecnologia científica, conforme FRANCO (1987)64 O desenvolvimento da medicina 

acompanhada da idéia de que com a ciência todos os problemas podem ser resolvidos propiciou o 

consumo abusivo de medicamentos, principalmente pela mágica da supremacia do mecanismo de 

ação e do efeito conhecido, de acordo com FUCHS (1988)50.

Os medicamentos são tratados como mercadorias cuja circulação é regida pelas leis de 

mercado. Por este motivo a demanda de medicamentos não se relaciona apenas às necessidades 

do sistema de saúde, mas também às características do mercado. Nesse contexto a ampla 

produção e comercialização de medicamentos passa a falsa impressão de boa qualidade desse 

sistema, mascarando suas graves deficiências, segundo BARROS (1995)10 e ROCHA (1991)126.

O medicamento pode ser usado tanto no contexto da assistência a saúde, como fora dela. 

"Tomar versus não tomar remédio com receita médica’1 é uma falsa questão, pois pode estar 

havendo uso simbólico do medicamento mesmo quanto este é receitado pelo médico" . No 

contexto da assistência de saúde o uso simbólico do medicamento ocorre, dentre outras formas, 

por pressão do cliente, ou para contornar a relação médico-paciente, associado a formação do 

médico que o leva a supervalorizar o medicamento no processo de obtenção da saúde, de acordo 

com LEFÈVRE (l 98 7, I99l)86’87

Aspecto importante a ser destacado é o que está relacionado a prática da “empurroterapia” 

ou consulta de balcão, pela qual a indústria farmacêutica estabelece comissões ou bonificações 

que aumentam o lucro dos proprietários e balconistas, garantindo as suas sobrevivências, 

conforme ZUBIOLI (1992)140. Esta prática força a venda de produtos não éticos, ineficientes.



fraudulentos, desnecessários e sempre caros140. O uso abusivo, o volume de vendas, bem como o 

aumento de doenças iatrogênicas, assim como a ocorrência de reações são indicativos dos fatos.

O abuso no consumo de medicamentos não é induzido apenas pela indústria farmacêutica e 

a comunidade.

(...) os médicos, constituem-se importante canal intermediário entre a 
produção e o consumo. À mídia dirigida a classe médica é altamente 
efetiva. Muitos afirmam que recebem a propaganda direta, os brindes e 
presentes, utilizam os patrocínios de jornadas, almoços e congressos e 
mantém sua independência nas tomadas de decisões. O rápido ingresso 
de novos produtos no mercado é um claro desmentido a esta impressão. 
Mesmo o médico excêntrico, que se nega a receber e usar a propaganda 
convencional e que só lê periódicos de bom padrão, preferentemente 
internacionais, é subliminarmente orientado pelas indústrias de 
medicamentos. Como exemplo veja-se o que ocorre quando um jármaco 
é liberado pelo Food and Drtig Administracion nos Estados Unidos. 
Rapidamente as estruturas de pesquisas testam-no em modelos que 
explodem nas tais revistas de bom padrão. Grande parte dos trabalhos 
não são diretamente relatados à questão fundamental (efetividade do 
jármaco) e mesmo aqueles relacionados não são sempre favoráveis ao 
medicamento mas é obvio, a propaganda está feita FUCHS (1988)68,

Não se dispõe no Brasil de dados estatísticos confiáveis no que se refere à situação do 

número de prescrições por pessoa / ano conforme ROCHA e RIBEIRO (1991) mas tem sido 

objeto de preocupação o fato de que as consultas médicas resultam em sua totalidade numa 

prescrição, de acordo com CORDEIRO (1988)?0, em função da escassez de tempo destinada a 

elas, segundo FRANCO (1987)64, Há uma tendência crescente ao consumo de medicamentos no 

mundo ocidental, especialmente nos países em desenvolvimento como o nosso, inserido num 

processo que tem sido denominado de medicalízação da sociedade, para ILLICH (1975) .

TEMPORÃO (1986)131 e BARROS (1995)14 ressaltam que o mercado de especialidades 

farmacêuticas está dividido em mercado popular e o mercado ético. Na realidade não são 

mercados estanques pois se tocam permanentemente ao nível do autoconsumo. Não existe 

nenhuma preocupação por parte do Estado e das empresas em garantir a intermediação da receita 

no caso do mercado ético, pois com exceção dos psicofármacos, pode-se comprar qualquer



35

■;<■■■

medicamento em qualquer farmácia do país, sem a necessidade da receita médica, onde 76% dos 

1% produtos comercializados no mercado o são sob o regime de restrições de vendas, pois as

< especialidades populares não devem atingir mais do que 10% do faturamento do setor.

jg: . O péssimo sistema de atendimento médico, a propaganda descontrolada nos meios de

comunicação, o número excessivo de pontos de vendas preocupados em faturar e a própria 

tradição cultural da população que acha desnecessário procurar um médico na maioria dos 

% problemas, considerando-se apta a automedicar-se, são os principais fatores que favorecem a
f automedicação no país, de acordo com PAULO e ZANINE (1988)12" e ZUBIOLI (1992)140

Além dos aspectos médicos da utilização de medicamentos, dos aspectos 
ligados ao estímulo do auto~consumo, existe um outro aspecto de 
extrema importância e interrelacionado aos demais; a ideologia 
veiculada por essas mensagens comerciais, enquanto possuidores de 
uma maneira particular de ver a doença, assim como o corpo enquanto 
sede desses acontecimentos. TEMPORÃO (I986)BÍ.

A publicidade de medicamentos no Brasil, também dirigida ao proprietário, ao balconista 

da farmácia e ainda que disfarçadamente ao consumidor, assume conotações muito sérias, uma 

vez que nesse mercado a automedicação representa mais de 50% da aquisição desses produtos 

segundo ZUBIOLI (1992)140

Os anúncios afixados em farmácias e drogarias e os comerciais veiculados pelo rádio e 

televisão exageram consideravelmente o valor terapêutico dos medicamentos, sem alertar para 

suas contra-indicações e efeitos indesejáveis, conforme ROCHA (199I)126, TEMPORÃO 

(1986)n! e ZUBIOLI (1992)140

A permissividade do mercado de medicamentos, caracterizado pela livre venda e falta de 

controles, tem como pontos críticos o fato de que os clientes normalmente são incapazes de julgar 

os riscos do seu uso, bem como pela dispensaçao efetuada por vendedores não habilitados a 

oferecer a orientação necessária, somados a ausência do farmacêutico responsável

Para PAULO e ZANINE (1988)120, a atual situação brasileira no campo da dispensaçao de 

medicamentos reflete claramente nossa evolução histórica na saúde e no nosso 



subdesenvolvimento cultural. O afastamento do farmacêutico da farmácia é uma realidade em 

nosso país, apesar do reforço legal (Decreto Federal 793, de 5 de abril de 1993) que cobra a sua 

presença obrigatória durante todo o horário de funcionamento desse estabelecimento14’34, A 

permanência do farmacêutico em tempo integral dentro do estabelecimento não é de interesse dos 

proprietários de farmácias, pois o comportamento ético desse profissional prejudica em grande 

parte as práticas lucrativas como o estímulo a automedicação e a “empurroterapia” geralmente 

com a indicação de medicamentos condicionados e boníficados. A questão é preocupante, 

considerando as características e o papel das farmácias, já que as precárias condições da rede de 

serviços de assistência primária à saúde, a publicidade e a hipervalorização do papel do 

medicamento, induzem a busca às farmácias14,140. A presença do farmacêutico poderia atuar na 

redução dos riscos multiplicados pela prescrição realizada por balconistas não habilitados para 

realizar esta tarefa, conforme BARROS (1995)14

A liberdade excessiva que envolve a compra e a venda de medicamentos, o 

descumprimento da legislação vigente, o excesso de burocracia e a ingerência política, aliados ao 

excessivo número de farmácias e drogarias, acabaram levando o setor farmacêutico a uma 

situação crítica, comprometedora e anárquica, resultado de uma estrutura viciada de um sistema 

inoperante de fiscalização140. Há necessidade de trabalho e investimentos para regulação, 

fiscalização e controle que o sistema de vigilância nacional não consegue arregimentar há anos, 

de acordo com ALCÂNTARA (I995)1,



JUSTIFICATIVA

‘M política de medicamentos essenciais é um 
componente básico da política sanitária nacional cujo 
objetivo central é assegurar a toda população o 
fornecimento regular e o uso racional de medicamentos 
seguros, eficazes e de qualidade aceitável ao menor 
custo possível."

DUMOLIN et al. (I991)57

Ao analisar esse objetivo, no novo contexto socioeconômico e político imperante na 

América Latina, a Organização Mundial da Saúde por ocasião da “Conferência latinoamericana 

sobre Aspectos Econômicos y Financieros de los Medicamentos Esenciales (1992)5, alerta para a 

necessidade do desenvolvimento de novas modalidades de financiamento dos medicamentos para 

que se consiga uma maior acessibilidade e equidade em seu fornecimento. Atribui maior 

importância aos mecanismos de mercado no que se refere a uma maior eficiência da concorrência 

e da sua transparência para otimizar seu funcionamento em benefício dos usuários.

A necessidade de tal alerta leva ainda em consideração o fato de tornar-se cada vez mais 

evidente a disparidade tecnológica entre os países industrializados e os que estão em 

desenvolvimento, agravadas pelas péssimas condições econômicas e por uma dívida externa que 

impõe ajustes estruturais com racionalização dos gastos e diminuição de investimentos sociais, 

que afetam, principalmente, programas importantes em educação e saúde, com consequentes 

prejuízos para a assistência farmacêutica.

O injustificável abandono do compromisso do Estado no financiamento da Saúde em 

consequência da crise econômica não leva em consideração que “o empobrecimento do Estado 

não é mais do que o empobrecimento da população que o compõe”, afirmam ANTEZANA 
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(1992/ , MÉDIO e BELTRÃO (I99.3)víí. A situação se agrava em função dos altos índices de 

desemprego e do achatamento nos níveis salariais, pela falta de perspectivas de financiamento 

privado dos serviços de saúde, dos seguros coletivos e, em particular, do pagamento dos 

medicamentos.

A incompetência do Estado nos últimos anos se reflete nas deficiências de atendimento dos 

serviços de saúde e na falta de suprimento dos medicamentos essenciais, provocando o 

desabastecimento da sua rede de serviços. Deve-se, no entanto, garantir a população brasileira, 

não apenas o acesso aos medicamentos que lhes são necessários, mas acima de tudo a adequada 

farmacoterapia, o que transcende a mera disponibilidade dos medicamentos, implicando uma 

correta prescrição, dispensação e utilização de recursos, de acordo com GAUDARD e SUDO 

(1992)7'.

A debilidade do Setor de Saúde, além da problemática crise econômica e tecnológica, tem 

na influência dos fatores sociais e culturais um dos seus maiores entraves. A oferta de 

medicamentos é vista quase sempre como parâmetro de qualidade de serviços, sendo 

predominante a falta de compreensão de que o medicamento nem sempre é a melhor solução 

terapêutica a qual depende do nosso perfil epídemíológico, conforme DUPIN (1992)58, A 

estrutura da Assistência Farmacêutica não vem recebendo a devida atenção no âmbito dos 

serviços públicos de saúde, onde predominam serviços não estruturados, inabilidade gerencial, 

recursos humanos desqualificados, falta de informações sistematizadas e controles inadequados, 

que são indicadores da baixa qualidade na utilização dos medicamentos e de desperdícios de 

recursos, acarretando prejuízos ao usuário do sistema.

A irracional oferta de medicamentos é frequentemente dirigida aos que tem poder de 

compra, de acordo com AIS - Acción Internacional por Ia Salud - (1995)53. Sem dúvida existe 

em nosso mercado um excessivo número de especialidades farmacêuticas em circulação, com 

segurança e eficácia questionável. Há total proliferação de marcas onde encontramos os produtos 

desnecessários, os de associações indevidas, além das substituições vantajosas, acarretando 

desperdícios de recursos nacionais e familiares.

O mercado brasileiro de medicamentos contínua sendo um dos mais liberais do mundo cuja 

permissividade na compra e venda de medicamentos farmacêuticos ocorre em função da força 

empresarial e da fragilidade do sistema de controle e avaliação dos órgãos de saúde. O 

descumprimento das leis, portarias, regulamentos, excesso de burocracia, ingerência política e a 
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liberação de preços e importações, aliada ao excessivo número de farmácias e drogarias, 

acabaram levando o setor farmacêutico a uma situação crítica, comprometedora e anárquica, 

resultado de uma estrutura econômica viciada e de um sistema inoperante de fiscalização, 

segundo ALCÂNTARA (I995)1 e ZUBIOLI (1992)140.

A publicidade farmacêutica enganosa exagera o valor terapêutico dos medicamentos, 

ignorando suas reações adversas para convencer médicos e pacientes que o seu consumo está 

relacionado a maiores índices de saúde. A medicalização da vida distorceu o conceito de 

medicamento que passou a ser o único bem de consumo capaz de curar ou alterar uma 

enfermidade ou dor, tornando irrelevante o papel da promoção da saúde e da qualidade de 
. , 14, 53. 120,126, 131vida

“O medicamento é um bem social valioso e necessário á prevenção, promoção e 

recuperação da saúde,” mas tem sua utilização desviada por pressões do segmento empresarial, 

que dita as normas de sua produção, comercialização e rege seu consumo, conforme ZUBIOLI 

(1992)140, A maior parte dos medicamentos sujeitos à prescrição médica é dispensada sem 

receitas e através de pessoas desqualificadas de acordo com BA.RROS (1995)14, PAULO e 

ZANINE (1988)120 e ZUBIOLI (1992)140

A exagerada publicidade em todos os meios de comunicação, a preocupação com 

faturamento das farmácias e drogarias, o péssimo sistema de atendimento dos serviços de saúde, 

associados aos hábitos da nossa população que acha desnecessário procurar um médico na 

maioria dos casos, são responsáveis pelo consumo excessivo de medicamentos e doenças 

iatrogênicas.

Os medicamentos envolvem portanto questões sanitárias, econômicas, éticas e políticas que 

precisam ser adequadamente investigadas. No Brasil e no Ceará pesquisas sobre esta questão 

ainda são escassas. Neste contexto é que este estudo foi proposto, tendo como objeto, conhecer a 

problemática dos medicamentos no município de Fortaleza, principal mente quanto ao acesso da 

população, gastos e fatores que influenciam o consumo contribuindo para um melhor 

entendimento deste aspecto, enquanto componente da assistência à saúde em nosso Estado,



OBJETIVOS

GERAL:

Avaliar a utilização de medicamentos na recuperação da saúde, entre as diferentes 

alternativas de atenção, para melhoria da assistência sanitária prestada à população de Fortaleza.

ESPECÍFICOS:

~ Determinar a prevalência das principais alternativas de atenção à saúde adotadas pela 

população estudada (informal, profissional e popular);

- Quantificar entre os doentes da população estudada as despesas com saúde em função 

do tipo e das alternativas de assistência;

- Dimensionar os gastos familiares por tipo de despesas com saúde em função das 

alternativas de assistência (medicamentos, consultas e seguro saúde ou medicina de 

grupo);

- Medir o acesso dos doentes da população estudada aos medicamentos prescritos; 

Mensurara a utilização de medicamentos por indicação médica nos doentes do estudo 

que buscaram a alternativa profissional;

Determinar a frequência e a quantidade de especialidades farmacêuticas e de unidades 

de medicamentos mantidos nas farmácias domésticas da população estudada;



METODOLOGIA

3J. CARACTERIZAÇÃO E POPULAÇÃO DO ESTUDO.

Trata-se de um estudo transversal através do qual se focalizou o uso de medicamentos e o 

de sua respectiva contribuição nos gastos domésticos com saúde, entre as alternativas de 

assistência à saúde. Levou em consideração o fato do consumo de medicamentos se constituir na 

prática terapêutica de maior frequência, como também de preocupação pelas prescrições 

excessivas, aliada a automedicação. FRANCO (1987)M e VICTORA et al. (1988)1'6.

Mediante inquérito domiciliar, o estudo, dentro da questão dos medicamentos, também 

buscou conhecer, por meio de amostras representativas da populaçao-alvo, as condições de vida 

das famílias, possibilitando a análise do estado de saúde de seus elementos com suas despesas, 

enfatizando receitas, grau de instrução e ocupação ou atividade principal, que fazem parte de 

alguns dos inúmeros dados da pesquisa.

A opção por Fortaleza, região metropolitana do país, que já ultrapassa 1.965.000 habitantes, 

distribuídos em 114 bairros e 386.789 domicílios, segundo dados do IBGE, Censo .Demográfico 

de 1991, (ANEXO II), ocorreu em função das facilidades logísticas e de acesso às informações 

necessárias ao estudo, associado às limitações de recursos financeiros e de tempo para conclusão 

da pesquisa.

A duração da coleta de dados foi de onze semanas, realizando-se no período de 17 de 

fevereiro à 15 de maio de 1997.

A pesquisa foi realizada em nove regiões administrativas, envolvendo um total de 29 

bairros, 58 setores censitários e 384 domicílios, selecionados portanto de forma aleatória visando 

a representatividade dos estratos necessários ao estudo. Foi adotado para tal o uso de mapas e da 

malha setorial utilizada para a realização do Censo Demográfico de 1991, (TABELA 3)
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TABELA 3

Número de setores e domicílios selecionados e 
entrevistados no total, segundo as áreas da pesquisa

OlOjiíMBIlBI llilll) SETOR

ENTREV
llllilf SETOR

RA - 1 1 - Fátima 336 189 10 368 142 7 17
Centro 2 - Joaquim Távora 164 150 9 187 133 8 17

3 ~ Parquelândia 261 342 6 253 202 4 10
RA-2 4 - Meireles 48 127 7 70 179 10 17

Mucuripe 5 - Vicente Pinzon 463 172 10 449 110 6 16
6 - Papicu 432 150 9 441 51 3 12

.  RA 3 7 - Jard. das Oliveiras 65 313 7 67 285 7 14
Cid. dos 8 - Lag. da Sapiranga 112 150 4 115 51 2 6
Funcion, 9 ~ Edson Queiroz 97 162 5 85 285 10 15
RA--4 10 - Jangurussú RA4 186 150 5 211 332 11 16

: Messejana 11- Lagoa Redonda 137 51 9 142 150 4 6
12 - Mesejana 5 211 10 26 255 13 23

RA-5 13 - Manoel Sátiro 110 166 9 123 168 10 19
Pref José 14 - PQ Sta. Rosa 241 168 2 245 180 5

Walter 15 " Pref. José Walter 180 208 9 197 195 8 17
16 - Alto da Balança 257 205 7 248 103 3 10
17 - Dias Macedo 281 51 1 277 161 3 44

L RA 6 18 - Pan Americano 36 212 41 224 3 66
■Parangaba 19 - Parangaba 140 51 5 151 150 13 18

20 - Vila União 88 157 4 99 249 6 10
21 - Çj. Ceará 303 190 6 314 246 7 13

 RA - 7 22 - Bom Jardim 266 177 4 272 223 6 10
LC. Ceará 23 - Genibau 134 yry 8 143 217 6 14
_ RA - 8 24 ~ Dom Lustosa 72 219 4 76 203 4 8

Ant° 25 - Antônio Bezerra 63 344 12 67 106 4 16
j Bezerra 26 - J. D. Guanabara 759 337 6 765 191 4 10

RA-9 27 - Barra do Ceará 693 195 16 669 214 17 33
B. <lo 28 - Monte Castelo 514 284 5 522 185 4 9

^^Ceará 29 - Pirambú 624 154 6 633 174 7 13

jfliSCáE IBSIIÜ® fg||
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UI 3.2. PLANO DE AMOSTRAGEM

A amostra para o estudo foi calculada em função do número de domicílios de Fortaleza, 

cujo dimensionamento e seleção foram sistematizados com assessoramento técnico da Divisão de 

A pesquisas do Departamento Regional Nordeste - 3 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

fEstatística (IBGE), Para garantir a representai! vidade da área territorial em que a pesquisa seria 

l realizada.

O plano de amostragem foi elaborado com base em técnicas de processos probabilísticos 

j.. com estratificação dos bairros e setores censitários de Fortaleza, Foi permitido por esse meio que.

nos domicílios selecionados, as informações obtidas junto às famílias pudessem produzir 

resultados válidos para o conjunto do qual a amostra foi retirada.

O desenho amostrai, resumidamente, utilizou os seguintes processos:

í a) Amostragem probabilística estratificada com subdivisão dos domicílios e bairros por

I" regiões administrativas;

|j:. b) Amostragem probabilística aleatória para escolha dos setores censitários em cada bairro

| selecionado e dos quarteirões;

I c) Amostragem probabilística aleatória sistemática para escolha dos domicílios onde

. seriam aplicados cada questionário no bairro selecionado.

3.2.1. DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA

Para dimensionar o número de domicílios a serem selecionados, foi adotado um modelo de

amostragem estratificada proporcional onde se estipulou em 5% o erro amostrai máximo 

admissível para os testes, bem como, um nível de segurança de 95% e uma probabilidade 

aleatória de 0,5 para o uso de medicamentos por parte da população, garantindo a chance de 50% 

desse uso, uma vez que não existem informações referentes ao mesmo no município de Fortaleza.

A determinação da amostra levou em consideração que:
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Fórmula Geral:

n 384,02 domicíliosn Nh^_cu ”■> 
Nh (d/Z)2

Onde:

n = Amostra

Nh - 386789 (Universo = número de domicílios de Fortaleza)

p - 0,5 (probabilidade do uso de medicamentos)

q - 1 - p -0,5 (probabilidade complementar)

d - 5% (desvio da amostra erro amostrai)

Z ~ valor da normal padrão adotada para o nível de significância de 5% para os testes.

Z- 1,96

1 - a - 95% (margem de segurança)

3.2.2. SELEÇÃO DA AMOSTRA

As técnicas amostrais foram planejadas em múltiplas etapas para que a amostra fosse 

representativa do universo, cuja seleção foi desenvolvida em quatro estágios sucessivos, infra- 

especificados:

Primeiro Estágio - Seleção aleatória dos bairros em cada região administrativa 

demonstrados no mapa l. Fixou-se em três o número de bairros por região, com exceção da 

regional de Parangaba (RA-6), para a qual foi adotado um total de seis bairros em função 

do seu maior número de setores censitários.

Segundo Estágio - Seleção aleatória dos setores censitários em cada bairro selecionado, 

onde fixou-se em dois o número de setores por bairro, mediante mapeamento do IBGE 

(TABELA 3).

Terceiro Estágio - Seleção aleatória dos quarteirões fixando-se um para cada setor 

selecionado em segundo estágio.
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Quarto Estágio - Seleção aleatória das unidades domiciliares por amostragem sistemática. 

Fixou-se que o primeiro domicílio a ser selecionado no quarteirão deveria ter número de 

ordem idêntico a unidade do setor censitário a ser trabalhado. Caso a unidade do setor fosse 

zero, a escolha recairía sobre o número da dezena do setor em questão.

Os setores, que constituem as unidades de seleção no segundo estágio, são áreas menores 

em que subdividem os bairros e regiões administrativas, visando auxiliar no desenvolvimento de 

levantamentos estatísticos, tais como os Censos e Pesquisa por Amostra de Domicílio (PNAD)122. 

É portanto a unidade territorial de coleta dos censos.

Os quarteirões são geralmente trechos retangulares, bem definidos da zona urbana, limitado 

por ruas e/ou estradas POF (1997)123,

As unidades domiciliares, que constituem as unidades de seleção do quarto estágio, são 

formadas pelos domicílios particulares e pelas unidades de habitação em domicílios coletivos 

ocupados por ocasião da pesquisa POF (1997)í23,

A utilização desses métodos levou em consideração a exigência de geração de números 

aleatórios com a finalidade de evitar desvios na amostra. Nos casos de recusa e ausência do 

respondente, o domicílio foi substituído por um outro dentro da mesma área selecionada 

obedecendo critérios padronizados para sua escolha, além de cumprir com o total de entrevistas 

programadas para o setor,

Na identificação e seleção das unidades domiciliares para o estudo, foram empregados 

instrumentos auxiliares para criar um cadastro ordenado dos domicílios existentes nas áreas 

selecionadas para a amostra. Um mapa da área de listagem foi utilizado para descrição dos seus 

limites enquanto as Folhas de Registro da Listagem serviram para relacionar ordenadamente os 

endereços de todos os domicílios particulares e coletivos e as unidades não residenciais da área 

de Listagem.

Critérios básicos para facilitar o manuseio para a operação de listagem foram adotados: No 

mapa, a área de listagem foi delimitada em vermelho e o ponto de partida da listagem foi 

indicado com um “X”; a listagem dos quarteirões foi feita percorrendo-se um quarteirão de cada 

vez, seguindo-se o sentido dos ponteiros do relógio, até retornar ao ponto de início; a listagem 

das unidades em prédios de mais de um pavimento foi efetuada do andar mais alto para o andar 

mais baixo; em um terreno ou lote, primeiro foram listadas as unidades de frente e, depois, as do 

fundo.
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3.3. COLETA DE DADOS

O trabalho de campo foi efetuado no período de 17 de fevereiro a 15 de maio de 1997. As 

entrevistas foram realizadas nos domicílios selecionados tendo como respondente de referência o 

Chefe de família ou, na sua ausência, outro que exercesse esse papel.

A equipe, para coleta de dados, foi composta por dez entrevistadores, acadêmicos do Curso 

de Farmácia da Universidade Federal do Ceará, dois supervisores de área e pela própria 

pesquisadora, que assumiu a coordenação do projeto de pesquisa.

Os entrevistadores tiveram a função de localizar corretamente as unidades domiciliares 

selecionadas para a amostra; realizar as entrevistas seguindo rigorosamente as instruções; 

entregar aos supervisores os questionários corretamente preenchidos e fazer verificações de 

entrevistas quando necessário.

Os supervisores ofereceram todo o suporte necessário ao trabalho de campo, principalmente 

quanto ao fato de: reconhecer previamente a área a ser investigada, com levantamento e 

identificação de pontos de referência que facilitassem a localização dos setores censitários, ruas e 

quarteirões para aplicação dos questionários; preparar e distribuir com os entrevistadores o 

material necessário; revisar os questionários aplicados e reaplicá-los em 20% dos domicílios 

selecionados, já entrevistados, como medida de controle para garantia da qualidade dos dados 

coletados.

Ao coordenador do projeto coube assegurar o material necessário ao desenvolvimento da 

referida coleta, bem como, planejar, organizar, coordenar e acompanhar as atividades dos 

entrevistadores e supervisores, bem corno a revisão final dos questionários aplicados, para 

posterior processamento e análise de dados.

A média de visitas por entrevistador para cada domicílio selecionado em função da 

pesquisa foi de duas. A primeira foi usada para localização da área, seleção da unidade domiciliar 

e identificação do domicílio e de seus moradores. A segunda deu início ao preenchimento do 

instrumento de coleta das informações pertinentes ao estudo.
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3.4. INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS

Para realização das entrevistas domiciliares foi utilizado como modelo o documento do 

UNICEF - Série Iniciativa de Bamako - “Pesquisa domiciliar sobre demanda de atenção médica 

e gastos com saúde a nível domiciliar”, que sofreu adaptações específicas para este estudo.

Os dados foram coletados mediante entrevistas estruturadas, registradas em questionário 

devidamente codificado, dividido em sete partes, cujo preenchimento foi padronizado à partir de 

um instrutivo que continha a maioria dos critérios para definir a escolha da resposta mais 

adequada (ANEXO I)

A primeira parte destinou-se a identificação e controle da unidade domiciliar e do registro 

de dados. As partes II, III e VII referiram-se ao estudo das famílias nos domicílios selecionados 

para a pesquisa. As partes IV, V e VI corresponderam a dados sobre a descrição e tratamento de 

um ou dois episódios de doenças de um indivíduo por família ocorrido no mês anterior ao estudo. 

A seguir, apresentamos um resumo das variáveis presentes no instrumento de coleta:

® Parte I - Identificação e Controle do Domicílio: Número da região administrativa, 

nome e número do bairro, nome da rua, número da casa, número do setor censitário, 

número de controle do domicílio no setor censitário, número de identificação do 

questionário/família, data da entrevista, nome do entrevistador, nome do supervisor, 

comentários do supervisor, data do registro dos dados, operador do registro dos dados.

^4:

",

® Parte II - Descrição da Família: Nome do chefe de família, número de membros da 

família, nome, idade, estado civil, grau de instrução, ocupação principal dos membros da 

família, e seu estado de saúde no mês anterior à pesquisa.

9 Parte III - Características da Unidade Domiciliar: Tipo de domicílio, números de 

cômodos, tipo de paredes, tipo de telhado, situação do domicílio, origem da água para 

consumo doméstico, uso de banheiro ou sanitário, tipo de escoadouro, destino do lixo, 

existência de armarinho ou caixinha de medicamentos, medicamentos em estoque caseiro.

9 Partes IV e V - Descrição e Tratamento da doença: Identificação do doente, estado da 

doença, sinais ou sintomas descritos, procura de ajuda para tratamento, tipo de tratamento 

buscado, sequência de tratamentos realizados, motivos da não procura por tratamentos.
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® Parte VI - Alternativas de Assistência à Saúde: Utilização de medicamentos sem 

receita médica, ocorrência de tratamento em casa com consulta médica ou de outro, 

tratamento médico ambulaíorial, tratamento hospitalar, tratamento fora de casa com 

curandeiro, motivos da escolha do tratamento, local de aquisição de medicamentos, forma 

pela qual a família obteve o medicamento, motivo da não aquisição de medicamentos, 

tempo para aquisição de medicamentos, gastos com saúde, responsável pelo pagamento, 

resultado do tratamento, período de utilização dos medicamentos, cumprimento do 

tratamento, interrupção e alteração do tratamento, ocorrência de prescrição de 

medicamentos, responsável pela administração de tratamento caseiro, transporte usado no 

tratamento, tempo de espera pelo atendimento médico na unidade de saúde, tempo da 

consulta, tempo de hospitalização, satisfação com o atendimento e tratamento recebidos.

® Parte VII ™ Perfil Socioeconômko: Despesa familiar, equipamentos domésticos, 

classificação socioeconômica, economia de rendimentos, motivos para economizar, renda 

e instrução do chefe de família, renda familiar.

3.4.1. DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA

Para finalidade da pesquisa considerou-se como sendo família como a unidade constituída 

por uma única pessoa ou conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência 

doméstica ou normas de convivência, que morem no mesmo domicílio segundo a Pesquisa de 

Orçamento Familiar - POF - (1997)123.

A pessoa de referência da família diz respeito ao responsável pelas despesas com habitação 

(aluguel, prestação, condomínio, imposto predial, serviços públicos) ou aquela indicada pelos 

membros da família, como chefe de família, POF (1997)123.

Optou-se em classificar os moradores segundo o grau de parentesco ou a natureza de 

subordinação doméstica de cada pessoa, com o chefe de família em: cônjuge, filho, pai ou mãe, 

irmão ou irmã, outros parentes, empregado doméstico, agregado e convivente POF (1997)123.



A idade foi calculada em anos completos. As pessoas que não puderam presumir ou estimar 

a idade foram reunidas no grupo de idade ignorada.

Foi estabelecido, para o nível de instrução dos membros da família, que estes seriam 

classificados de acordo com o grau de frequência à escola, ou seja:

« Sem Instrução: Para aqueles que nunca frequentaram a escola, não sabiam ler e escrever 

ou não concluíram a primeira série do primeiro grau.

«1° Grau Menor Completo a Io Grau Maior Incompleto: Inclui-se aqueles que 

terminaram a 4'1 série do Io grau, ou que estavam cursando a 6:1, T ou 811 série do 1° grau.

• 1° Grau Completo a 2o Grau Incompleto: Considerou-se as pessoas que haviam 

concluído a 8° série do 1° grau ou que estavam frequentando a Ia , 2a ou 3a série do 2° 

grau,

«2° Grau Completo a Superior Incompleto: Foram incluídos os indivíduos que 

terminaram a 3a série do 2° grau, ou que estavam cursando qualquer série do 3° grau.

® Superior Completo a Pós-Graduação: Considerou-se as pessoas que haviam concluído 

o 3° grau (Curso Superior), ou que estavam cursando ou cursado cursos de especialização, 

mestrado ou doutorado.

«Outro: Foram incluídas as crianças fora da escola com idade inferior a 7 anos.

A ocupação principal referiu-se a atividade principal, ou trabalho, desenvolvida pelo 

membro da família por ocasião do estudo.

Para a da descrição da família foi investigado o estado de saúde dos seus membros no mês 

anterior à pesquisa, optando-se pela seguinte classificação: boa, para os casos de ausências de 

problemas de saúde; doente uma vez; doente duas vezes; doentes crônicos para os membros da 

família cujos problemas de saúde exigem tratamentos contínuos e permanentes; e outra condição 

para os casos que não se enquadrassem nas alternativas estabelecidas.
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3.4.2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DOMICILIAR

Consiclerou-se como domicílio a moradia estrutural mente separada e independentemente 

constituída por um ou mais cômodos, satisfazendo as condições de separação de despesas e 

independência de acesso POF (1997)’23.

Os domicílios, segundo o tipo, foram classificados em casa e apartamento123. Casa, para o 

domicílio que ocupasse uma ou mais edificações de um ou mais pavimentos, ou que ocupasse 

parte de uma edificação de um pavimento que não tivesse espaços comuns. Foi também 

considerado como casa, o domicílio localizado em prédio assobrado, ou de no máximo, três 

pavimentos, onde houvessem outras unidades que não fossem domiciliares. Apartamento foi 

considerado como edificação constituída por espaços comuns a mais de um domicílio situado em 

prédio de um ou mais pavimentos, com um mínimo de dois domicílios.

A situação do domicílio quanto as condições de ocupação também foram verificadas pelo 

fato de ser: próprio já pago; próprio ainda pagando; alugado; cedido por empregador, cedido de 

outra forma ou outra condição.

Os entrevistadores, nessa parte da entrevista, foram orientados a perguntar ao respondente 

sobre a existência de um armarinho ou caixa de medicamentos no domicílio para consumo 

familiar. Nos casos afirmativos, foi solicitada a permissão para verificação dos produtos 

farmacêuticos guardados, onde observou-se o número de especialidades e de unidades mantidas. 

Para tal, considerou-se como “medicamento toda substância contida em um produto 

farmacêutico, utilizada para modificar ou investigar sistemas fisiológicos ou estados patológicos 

em benefício da pessoa em quem se administrou. Organização Mundial de Saúde - OMS - 

(1998)117”

3.4,3. DESCRIÇÃO DA DOENÇA

Identificou-se e elegeu-se o membro da família que esteve doente no mês anterior a 

entrevista, para o qual seriam obtidos os dados relativos a descrição da doença, tratamento e 

alternativas de assistência. Este critério levou em consideração o fato de que são os doentes o 



centro das redes terapêuticas, onde estão conectadas as alternativas do Sistema de Assistência à 

Saúde, conforme HE LM AN (1994)7C

Para os domicílios em que uma ou mais pessoas estiveram doentes no mês anterior ao 

estudo, ficou estabelecido que apenas seriam coletadas informações sobre o mais recentemente 

doente. Os entrevistadores foram orientados a esclarecer ao respondente sobre a importância de 

considerar os aspectos específicos desse problema de saúde, para que não fossem fornecidos 

dados sobre outras doenças.

Também se verificou a evolução deste problema de saúde quanto ao fato de ter passado, da 

pessoa se encontrar sob tratamento ou de não ter sido tratada do referido problema.

Os problemas ou sintomas relatados pelos informantes como tendo ocorrido por ocasião da 

doença e que demandaram os possíveis tratamentos, foram agrupados e classificados conforme 

BR1CKS (199 5)40 em cinco grupos:

® Problemas Gerais: Febre, quando aparecia como queixa isolada; palidez ou anemia, 

classificadas como anemia; cefaléia; anorexia; desnutrição; dor no corpo.

® Problemas Gastrointestinais: diarréia, vômitos, desidratação, verminoses ou 

parasitose, classificada como verminose; dor abdominal;

® Problemas Respiratórios: resfriado, gripe ou tosse aguda não acompanhada por 

sibilância foram classificadas como resfriado; chiado ou sibilância, asma , bronquite e 

tosse foram classificadas como bronquite, pela dificuldade do respondente diferenciar 

estes diagnósticos; dor de ouvido ou otite foram classificadas como otite; irritação ou 

dor na garganta, faringite e amigdalite foram classificadas como amigdalite; 

pneumonias e sinusites como outros.

® Problemas Cutâneos: Ferimentos, machucados, impetigo, escabiose; pediculose; 

eczema; urticária;

® Outros Problemas: Oculares; neurológicos; genitourínário; ortopédicos; cardíacos; 

infecções sistêmicas; etc.

3.4.4. TRATAMENTO DA DOENÇA

Para o tratamento da doença levou-se em consideração que as pessoas, com algum 

desconforto físico ou abalo emocional tem várias maneiras de se auto-ajudar ou buscar ajuda de 
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outros. Podem decidir a descansar ou tomar um remédio caseiro; consultar um curandeiro ou 

outro profissional que pratique a medicina popular; ou consultar um médico. Podem também 

passar por todas estas etapas, ou por uma ou duas delas, ou ainda segui-las em qualquer ordem, 

segundo HELMAN (1994}75.

Procurou-se conhecer, nos casos de não ter sido procurada ajuda para o tratamento da 

doença, os motivos dessa escolha, onde foram consideradas as seguintes situações: Não era 

doença séria; por problemas financeiros e não ter conseguido atendimento gratuito; a unidade de 

assistência à saúde ficava muito distante; o tratamento é ineficaz, inútil para a doença; ou outro 

motivo.

Foram estabelecidas como opções de tratamento: autotratamento ou automedicaçao; 

tratamento em casa com consulta médica ou de outra pessoa; tratamento ambulatória!; tratamento 

hospitalar; tratamento fora de casa com pessoa que pratica a medicina popular; partos e outros.

3,4,5. ALTERNATIVAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Examinou-se o uso de medicamentos nos sistemas pluralísticos de assistência à saúde, 

identificando-se a variedade de alternativas terapêuticas, bem corno o motivo dessas escolhas 

entre as várias alternativas disponíveis.

As alternativas de assistência à saúde foram agrupadas em informal, popular e profissional, 

segundo sugestão, citada por HELMAN (1994)75.

Na alternativa informal considerou-se todas as práticas terapêuticas a que as pessoas 

recorrem sem consultar curandeiros tradicionais ou médicos. Entre estas foi incluído o 

autotratamento ou automedicaçao, como o “campo leigo, não profissional e não especializado da 

sociedade”.

Foi estabelecida, como popular, a alternativa cujos doentes são tratados por indivíduos 

especialistas em métodos de cura, incluindo os curandeiros populares, rezadeiras, parteiras, 

herboristas, curandeiro espirituais e clarividentes.

O setor profissional compreendeu as profissões sancionadas legalmente, constituídas por 

médicos e profissões paramédicas reconhecidas. Esta alternativa de assistência à saúde foi 
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distribuída nos tratamentos em casa com profissional e em tratamentos nos serviços de saúde 

ambulatória! e hospitalar.

Adotou-se a definição de automedicaçào ou autotratamento de PAULO e ZANINE 

(1988)120, como um “procedimento caracterizado fundamentalmente pela iniciativa de um doente 

ou de seu responsável em obter ou produzir e utilizar um produto que acredita que lhe trará 

benefícios no tratamento de doenças ou alívio de sintomas”. Inclui portanto a automedicaçào em 

crianças tratadas, sem controle médico prévio, por iniciativa de seu responsável.

Os motivos para a escolha da automedicaçào contemplaram as seguintes alternativas; uma 

questão de hábito; não se consegue tratamento médico; devido a distância; a farmácia vende os 

medicamentos sem o controle da receita; evita o custo da consulta; faltam medicamentos na 

unidade de saúde e outros.

Para as demais alternativas de assistência à saúde, os motivos da escolha do tratamento 

utilizaram as seguintes opções: tratamento eficaz, terapia moderna; tratamento gratuito; custo do 

tratamento é baixo; próximo a residência; para obter os medicamentos; para obter uma receita 

médica; a boa qualidade do atendimento; um parente ou amigo trabalha no local; e outro.

Nas situações em que os médicos prescreveram medicamentos, foi verificado se estes 

tinham sido fornecidos no próprio local de prescrição, sendo classificados em: obtidos todos os 

medicamentos receitados; obtidos apenas alguns dos receitados; nenhum dos medicamentos 

receitados; e outros.

Para os que tiveram de comprar todos ou alguns dos medicamentos, utilizou-se como 

opções de locais para aquisição: farmácias e drogarias; mercearias, supermercados e lojas; e 

outras.

Verificou-se o cumprimento da farmacoterapia, onde foi observado o tempo em que estes 

medicamentos foram tomados, mediante as alternativas: até o fim do tratamento, antes de passar 

ou terminar o período indicado pelo prescritor e outra forma.

A satisfação do usuário com o atendimento e o tratamento recebidos foram classificados 

como: nenhum; pouco satisfatório; não muito satisfatório; satisfatório e muito satisfatório.

Nos casos em que as consultas médicas não foram cobradas ou pagas, foi observada a causa 

do não pagamento, sendo classificada em: atendimento pelo setor público; cobertura por plano, 

seguro de saúde ou medicina de grupo; e outra forma.
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Considerou-se como despesas com assistência à saúde os gastos com aquisição de bens e 

serviços relativos à saúde, como: medicamentos, hospitalização, consulta médica, plano seguro- 

saúde, medicina de grupo, associação de assistência e outras.

Prescrição de medicamentos foi definida, neste estudo, segundo PEPE (1994)121 “como 

toda receita médica que continha medicamentos, cuja fórmula havia uma ou mais substâncias 

com ação farmacológica conhecida,” Foram excluídas receitas de medicamentos homeopáticos, 

fítoterápicos, chás caseiros, nebulizações e/ou inalações que não contivessem fármacos 

inalatórios e recomendações médicas não-medicamentosas, ainda segundo PEPE (1994)121.

3.4.6. PERFIL SOCIOECONÔMÍCO DA FAMÍLIA

3.4.6. L RECEBIMENTOS

Considerou-se como recebimentos todos os rendimentos, (tipo de ganho em dinheiro) seja 

do trabalho, de transferência e de aluguel, ou de outros recebimentos,

Na definição das classes (intervalos) de recebimento mensal para as tabelas apresentada, 

foram mantidos os mesmos grupamentos do IBGE / POF (1997)123.

TABELA 4

Classes de recebimento mensal

|JlIJil j||1|
Até 2 Até 224,00

2 -» 3 224,00 -> 336,00
3 .. ■> 5 336,00 -> 560,00
5 -> 6 560,00 672,00
6 —> 8 672,00 896,00
8 10 896,00 -> 1.120,00
10 -> 15 1,120,00 1.680,00
15 -> 20 1.680,00 2.240,00
20 30 2.240,00 -> 3.360,00
Mais de 30 Mais de 3.360,00

Sem declaração
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0 salário mínimo considerado no estudo, foi o que vigorava em 15 de fevereiro de 1997, ou 

seja, de R$ 112,00 (cento e doze reais).

Estabeleceu-se como recebimento mensal domiciliar a soma dos recebimentos mensais dos 

moradores do domicílio, excluindo apenas os empregados domésticos e seus parentes, de acordo 

com a POF (1997)'2’.

Para as pessoas que apresentaram mais de uma fonte de recebimento, considerou-se, como 

principal aquela de maior valor, da mesma forma da POF (I997)125.

Para um determinado conjunto de dados, o recebimento médio mensal familiar foi a soma 

dos recebimentos mensais das famílias, dividida pelo número de famílias que fizeram parte deste 

conjunto, segundo a POF (1997)121.

3.4.Ó.2  - CLASSIFICAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Adotou-se neste estudo o novo critério de classificação socioeconômica da Associação 

Brasileira de Anunciantes / Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercados 

(ABA/ABIPEME - 1991). Vale salientar que classificar pessoas em grupos socioeconômicos é 

muito complicado e difícil, e por isso todo critério está sujeito à críticas e sugestões.

Levou-se em consideração para adoção do critério da ABA/ABIPEME a sua larga 

utilização, ressaltando no entanto que mesmo correto em sua essência, importantes itens 

discriminadores de classes de renda não são considerados pelo mesmo, tais como: viagens de 

turismo e ao exterior, câmeras de TV, máquina de lavar roupas, máquina de lavar pratos, forno de 

microondas etc. Foram obtidas informações quanto a instrução do chefe de família, número de 

banheiros existentes no domicílio, número de empregados domésticos e a quantidade de 

eletrodomésticos, equipamentos do lar e automóveis. Conforme Mattar (I996)9i o referido 

critério tende a superdimensionar a classe E e subdimensionar as classes C e D.
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9 Analfabeto / 1° grau menor incompleto 0
« 1° grau menor completo / 1° grau maior incompleto 1
9 Io grau maior completo / 2o grau incompleto n J
«2° grau completo / superior incompleto 5
«Superior completo 10

A pontuação adotada para classificação levou em consideração:

lilllj
lÜll llOiHil

■■ornais®
TV cores 0 4 7 11 14 18 22
Rádio 0 2 5 6 8 9
Banheiros 0 2 5 7 10 12 15
Automóvel 0 4 9 13 18 22 26
Empregada 0 5 11 16 21 26 32
Aspirador de pó 0 6 6 6 6 6 6
Maquina de lavar 0 8 8 8 8 8 8
Aparelho de vídeo 0 10 10 10 10 10 10
Geladeira 0 7 7 7 7 7 7

Os pontos de corte que definiram os estratos socioeconômicos foram:

Classe A - 89 ou mais
Classe B - 59 a 88
Classe C - 35 a 58
Classe D - 20 a 34
Classe E - 0 a 19
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3.5. IMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO

Após o planejamento, desenho do instrumento, dimensionamento da amostra e seleção da 

área para o estudo procedeu-se o recrutamento e a seleção dos entrevistadores e supervisores. Um 

treinamento preparatório para a coleta de dados foi realizado.

Elaborou-se, para esta etapa o “Manual de Entrevista” onde foram abordados aspectos 

relacionados a pesquisa de campo, incluindo: atuação do entrevistador; conceitos fundamentais; 

uso de instrumental auxiliar na identificação e localização das unidades domiciliares; descrição 

do questionário da pesquisa; seqüência dos itens e dos quesitos; como fazer as indagações e 

registrar as respostas nos questionários e características da unidade domiciliar.

Um estudo piloto foi realizado, por ocasião do treinamento, no período de 16 de dezembro 

de 1996 a 24 de janeiro de 1997, envolvendo 10% do total de domicílios, para a) avaliar a 

adequação do desenho do questionário; b) quantificar o tempo necessário para localização dos 

setores censitários/quarteirões e seleção das unidades domiciliares; cj quantificar o tempo 

necessário para a coleta de dados e identificar dificuldades.

Durante o estudo piloto verificou-se dificuldades na coleta de informações sobre a saúde 

em várias famílias onde mais de uma pessoa havia adoecido no mês anterior à entrevista, devido 

falhas de memória do respondente. Optou-se, então, por incluir no estudo um doente por família, 

ou seja, o mais recentemente doente.

3,6. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

Para a organização de arquivos e entrada de dados foi utilizado o sistema de texto, banco de 

dados e estatística para epidemiologia em microcomputadores EPI-INFO, versão 6.0.

Foram criados, a partir das informações, quatro bancos de dados:

• O primeiro banco: foi criado para a identificação e controle do domicílio e 

identificação da família;

• O segundo banco: foi montado para os dados da unidade domiciliar;

• O terceiro banco: armazenou dados do perfil socioeconômico da família;
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9 O quarto banco: contemplou a descrição e tratamento da doença e as alternativas de 

assistência à saúde.

O EPI-INFO foi usado para a limpeza e análises de alguns dados. Para análises mais 

sofisticadas foi necessário, no entanto, a utilização de um outro programa estatístico, no caso, o 

SPSS para Windows, versão 7.1.

Análises descritivas foram utilizadas para: a) dimensionar as despesas com saúde; b) 

dimensionar a renda familiar e do chefe de família; c) estimar a freqüência da manutenção de 

estoques domésticos de medicamentos e número de especialidades e de unidades de 

medicamentos das farmácias caseiras; d) estimar a prevalência das principais alternativas de 

assistência à saúde, tais como, automedícação, tratamento domiciliar com aconselhamento, 

tratamento popular e tratamento médico ambulatorial e hospitalar; e) estimar as despesas com 

saúde.

O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis foi usado para verificar a existência de 

diferenças significativas entre as classes socioeconômicas em função da: a) renda mensal 

familiar; b) alternativas de assistência à saúde; c) despesas com saúde; e) número de 

especialidades farmacêuticas e de unidades de medicamentos nas farmácias caseiras das famílias 

do estudo.

3,7, FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os resultados foram apresentados sob a forma de tabelas, de acordo com as Normas de 

Apresentação Tabular, publicadas em 1994 pelo Centro de Documentação e Disseminação de 

Informações da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Nas tabelas, os 

números em valores absolutos foram representados por N e a freqüência relativa por %.

Alguns resultados também foram apresentados sob forma gráfica.



RESULTADOS

4.1 - CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBIENTAL E DE SAÚDE DAS .FAMÍLIAS 
DO ESTUDO

4.1.1 - DESCRIÇÃO DAS FAMÍLIAS E SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

As 384 famílias que correspondiam aos 384 domicílios do estudo possuíam 1874 membros 

por ocasião da investigação, onde 865 (46,2%) eram homens e 1009 (53,8%) mulheres, com 

predomínio da população entre as faixas etárias de 18 a 39 anos (35,5%), Verificou-se ainda que 

estas famílias eram constituídas por pessoas residentes num mesmo domicílio e ligadas por laços 

de parentesco (92,8%). Quanto ao número de pessoas por família observou-se maior 

concentração na faixa de 3 a 5 membros (57,1%), seguida pela de 6 a 8 (24,2%) que foi superior 

a de 8 a mais membros (8,0%), e por último de 1 a 2 (10,7%) pessoas.

A respeito dos resultados sobre o nível de instrução dos membros das famílias 

entrevistadas, observou-se que os maiores percentuais foram para as faixas dos que não possuíam 

o 1° grau concluído (26,2%) e pelos sem instrução (25,2%), O mesmo foi observado em relação 

ao chefe de família (pessoa de referência), que apresentou maiores percentuais entre os que não 

possuíam o U grau concluído (30,5%) e pelos sem instmção (28,9%), conforme TABELA l-A 

(no Anexo UI).

A análise dos resultados da ocupação principal das pessoas residentes nos domicílios 

entrevistados, em função do sexo (TABELA 5), demonstrou que o total de atividades sem 

contribuição para a renda familiar (57,7%), era superior a 60,0% para as mulheres e inferior a 
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50,0% para os homens. Por outro lado o percentual total nas atividades remuneradas (42,3%), 

incluindo aposentados e pensionistas, entre as mulheres (34,4%) tiveram uma contribuição menor 

que a dos homens (51,4%).

TABELA 5

Distribuição do ramo de atividade principal das pessoas residentes 

nos domicílios entrevistados em função do sexo - Fortaleza ~ 1997.

Nota: (*) Não considerados na renda familiar (1) Inclusive donas de casa; (2) Inclusive empregador e 
vendedores autônomos; (3) Inclusive empregador e profissionais liberais. (4) Crianças fora da 
escola, com idade inferior a 7 anos.

bbbSbbiíib fOliilB!ulino

mHUI |if|| IBBiIlíi!BBII
Agrícola i 0,1 1 0,1 2 0,11

Aposentado/pensionista 74 8,6 105 10,4 179 9,55

Desempregado (*) 42 4,9 43 4,3 85 4,54

Trabalhador doméstico (*) (T) 1 0,1 207 20,5 208 11,10

Administração pública 45 5,2 25 2,5 70 3,74

Comércio de mercadorias (2) 119 13,8 60 5,9 179 9,55

Prestação de serviços (3) 194 22,4 143 14,2 337 17,98

Indústria 12 1,4 13 1,3 25 1,33

Estudante(*) 263 30,4 271 26,7 534 28,5

Sem atividades(*) (4) 108 12,5 137 13,6 245 13,1

Outro(*) 6 0,7 4 0,4 10 0,53

100 1009 jf||||j|||J|Í|||

Dos 1874 membros das famílias entrevistadas, 483 (25,8%) apresentaram algum problema de 

saúde no mês anterior às entrevistas (TABELA 6), Observou-se que a faixa etária predominante 

foi a compreendida por maiores de 60 anos (48,8%), seguida pelos que estavam situados entre 40 

a 59 anos (32,1%) e finalmente pela faixa dos que tinham idade inferior a 10 anos (29,9%).
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Verifícou-se diferentes proporções no que se refere à relação entre estado de saúde e idade, 

levando em consideração que à medida que avançava a idade dos indivíduos do estudo diminuía a 

frequência da saúde considerada como boa, com aumento das doenças crônicas na faixa 

compreendida entre 40 a mais anos de idade (88,0%).

Ainda em relação a TABELA 6, as crianças com até 5 anos de idade foram as que 

apresentaram maiores percentuais entre os que estiveram doentes uma vez (30,0%) no mês 

anterior as entrevistas, seguida pelas crianças que estavam na faixa compreendida por 6 a 9 anos 

de idade (23,5%) e fínalmente pelos que tinham idade superior a 60 anos (20,3%),

TABELA 6
Jpistribuição do estado de saúde das pessoas que residem nos domicílios entrevistados 

em função das faixas etárias Fortaleza - 1997

O- WS 1'40 íiO 60 a mais
os yyfítà yyímosiyf'

yO l%- úO 2^ >:ÍS| ■O IS

Saúde boa 144 67,6 103 75,7 175 80,6 116 86,0 537 80,6 226 67,9 88 512 2 100 1391 742

Doente 1
64 30,0 32 23,5 39 18,0 17 12,6 107 16,1 60 18,0 35 203 - 354 18,9

|ÍWenfô2 
Síyeaes 3 1,4 1 0,7 3 .1,4 1 0,7 8 12 3 0,9 1 0,6 - - 20 1,1

Doença 
tòiicvdege 1 0,5 I 0,7 10 1,5 43 12,9 46 26,7 101 5,4

íAúeçtfiva

1 0,5 4 0,6 1 0,3 2 12 8 0,4

213 w 100 217 100 w © O
 ■-■■■

100 333 100 O; O <100;

Neste estudo verificou-se, em relação ao estado de saúde e a ocupação dos membros das 

famílias entrevistadas (TABELA 7), que existiam grupos populacionais mais expostos ao risco de 

adoecer do que outros. Os sem atividade e os estudantes, que representam 41,6% das pessoas do 

estudo foram os que apresentaram maiores percentuais entre os que não tiveram problemas de
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saúde, ou quando muito estiveram doentes uma vez (46,0%). Os aposentados (9,55%) obtiveram 

maíor percentual no grupo de doentes crônicos (50,5%). Excluindo os estudantes e os sem 

atividades, observou-se que os trabalhadores domésticos e os prestadores de serviços foram os 

que apresentaram maiores percentuais entre os que estiveram doentes 1 vez, com respectivamente 

13,2% e 13,8%. Vale salientar que no grupo de indivíduos que adoeceram 2 vezes, temos 

também, além dos estudantes e os sem atividade (35,0%), os trabalhadores domésticos e os 

prestadores de serviços com os percentuais de 35,0% e 10,0%, respectivamente.

TABELA 7

Distribuição do ramo de atividade principal das pessoas 
residentes nos Domicílios entrevistados em função do estado de saúde 

Fortaleza ~ 1997

(*) Crianças fora da escola com idade inferior a 7 anos.

Estado .feSató
pçeSt-v Do&

ÍW.IOMc W?
Agrícola 2 0,1 - - - - - - - - 2 0,11

Aposatodo/
Pensionista 91 6,5 32 9,3 - - 51 50,5 5 62,5 179 9,55

Desempregado 65 4,8 17 4,8 .1 5,0 1 1,0 1 12,5 85 4,54

Traballiador 
Doméstico 134 9,6 47 13,2 7 35,0 20 19,80 - - 208 11,10

Administração 
pública 48 3,4 16 4,5 1 5,0 5 5,0 - - 70 3,74

Comércio de 
mercadorias 148 10,6 20 5,6 1 5,0 10 9,9 - - 179 9,55

Prestação de 
serviços 280 20,1 49 13,8 2 10,0 6 5,9 - - 337 17,98

Indústria 20 1,4 5 1,4 - - - - - - 25 1,33
bstudante 430 30,9 91 25,7 5 25,0 7 6,9 1 12,5 534 28,5
Sem 
atividadeC*) 168 12,1 72 20,3 3 15,0 1 1,0 1 12,5 245 13,1

Outro 5 0,4 5 1,4 - - - - - 10 0,53

1391 '.WB W0 1874 ■.Oí
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Analisou~se a distribuição das pessoas ocupadas por classes de rendimento mensal de todos 

% Os trabalhos em salários mínimos. Pelos dados, entre os 483 que apresentaram problemas de 

2. saúde, 354 (59,6%) estiveram doentes uma vez, com rendimento concentrado em até 3 salários 

% mínimos. Entre os 101 que possuíam doença crônica, verificou-se que 55,4% também estavam 

Atuados em até 3 salários mínimos (T/4BELA 8).

TABELA 8
Distribuição do estado de saúde dos membros das famílias do estudo segundo as 

classes de rendimento familiar de atividade principal em salários mínimos 
Fortaleza -1997

V^:VV:/:^étW®:;tíí:ííí

fifWSi®
IIIBMtSII

IBI|||| ||fj|IHI llll IJJII |||||BI ||||j |fB|! IBI lí®
Até 2 449 32,3 127 35,9 5 25,0 38 37,6 1 12,5 620 33,1

;■ 2 -| 3 233 17,7 84 23,7 1 5,0 18 17,8 1 12,5 337 18,0

| 3H 5 248 17,8 55 15,5 6 30,0 7 6,9 2 25,0 318 17,0

| 5 H 6 64 4,6 19 5,4 1 5,0 7 6,9 1 12,5 92 4,9

6 -| 8 75 5,3 18 5,1 1 5,0 5 4,9 - - 99 c o

8-|10 84 6,0 15 4,2 - - 7 6,9 1 12,5 107 5,7

10 -| 15 60 4,3 13 3,8 3 15,0 5 4,9 - - 81 4,3

15)20 58 4,2 7 2,0 - - 4 4,9 - - 69 3,7

20 30 36 2,5 3 0,8 1 5,0 - - - - 40 2,1

Mais de 30 46 "? 3 0,8 - - 5 4,9 - - 54 2,9

)■ Sem rendimento 38 2,7 10 2,8 10,0 5 4,9 2 25,0 57 3,0

1®! 100 |j|jj1® llil IIBiJ■il 8 wo ■Bi llil
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No que se refere à renda da atividade principal em salários mínimos das pessoas nos 

domicílios entrevistados, observou-se que entre os 792 (42,3?/») que possuíam rendimentos 

regulares do trabalho, 368 (46,4%) estavam situados nos que recebiam até 2 salários, seguidos 

por 127 (16,0%) na classe de rendimentos maior de 2 até 3 salários e 103 (13,0%) na classe 

superior a 3 até 5 salários. Verificou-se portanto, que a maioria (62,2%) tinha rendimentos 

concentrados em até 3 salários, quando apenas 7,6% das pessoas do estudo possuíam renda 

superior a 10 salários. Quanto aos sem rendimentos estes representaram 7,2% dos envolvidos na 

pesquisa (TABELA 9).

Foi observado entre as pessoas de referência percentuais mais elevados de rendimentos em 

comparação aos demais membros das famílias, onde 182 (47,4%) deles tinham rendas mensais 

situados em até 3 salários mínimos, enquanto 52 (13,5%) estavam na faixa superior a 10 salários 

(TABELA 9).

TABELA 9
Distribuição das pessoas ocupadas segundo classes de rendimento da 

atividade principal em salários mínimos - Fortaleza ~ 1997.
iéãd das .■vá.;6DisínÍÍ>à

rií.èií sal de;; ■
Híltí IV .S.CS: «M-V. P *■ 1B t ’

Até 2 368 46,4 114 29,7
2 -| 3 127 16,0 68 17,7

3 -| 5 103 13,0 63 16,5

5g 6 21 2,6 20 5,2

6-8 26 3,3 22 5,7

8-| 10 32 4,0 22 5,7

10..1 15 22 2,8 19 4,9

15 -| 20 19 2,4 14 3,6

20 -| 30 11 1,4 6 1,6

Mais de 30 8 1,0 13 33

 Sem rendimento 57 7 o 23 6,0

Nota: (*) Incluídos unicamente os rendimentos do trabalho, sendo excluídos rendimentos que 
provém de aplicações financeiras, vendas ou alugueis e equipamentos etc.



66

Distribuição das pessoas e dos chefes das famílias ocupados nos 
domicílios entrevistados segundo ciasses de rendimento da atividade 

principal em salários mínimos

GRÁFICO 1
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Verificou-se em 285 (74,2%) dos domicílios entrevistados, o número de 2 pessoas com 

renda mensal regular de uma atividade profissional por família, seguidos de 56 (14,6%) com 3 

membros, enquanto que em 36 (9,4%) domicílios foi superior a 3 o número de membros por 

família que possuíam renda regular e assumiam as despesas domésticas. Por outro lado em 7 

(1,8%) dos domicílios do estudo nenhum dos membros possuíam algum rendimento mensal de 

ocupação regular.

Foi analisada a distribuição das famílias por classes sociais, aplicando pontuação da ABA / 

ABIPEME no que se refere aos dados da pessoa de referência quanto: escolaridade e número de 

banheiros, eletrodomésticos, automóveis e empregados. Verificou-se que 247 (64,3%) das 

famílias estavam concentradas nas classes D e E e apenas 7 (1,8%) pertencia a classe a. 

{TABELA 10).



TABELA 10
Distribuição das famíiias em função do nível socioeconômico

Fortaleza -1997

A 7 1,8

B 33 8,6

C 97 25,3

D 138 35,9

E 109 28,4

lOIBiSllllll

Através da distribuição das famílias, valores médio, variabilidade, valores mínimo, máximo 

e mediana das rendas mensais do chefe de família e da família por classe socloeconômica, 

observou-se no grupo pesquisado que foi de R$ 748,79 a renda média mensal dos chefes de 

família (com valor mínimo de R$ 25,00 e máximo de RS 8.000,00) que a renda média mensal 

familiar foi de RS 1.009,70 (com valor mínimo de R$ 45,00 e máximo de RS 14.400,00), 

conforme demonstrado no QUADRO 1-A (no Anexo IV),

Também em relação ao QUADRO l-A (no Anexo IV), verificou-se que os rendimentos 

médios dos chefes de família, nas classes socioeconômicas Ae B (10,5%) foram superiores a 20 

salários mínimos, na classe C (25,8%) ficou situado em 6,7 salários mínimos, na classe D 

(36,6%) em torno de 3,1 salários mínimos e na classe E (27,1%) apenas 2,2 salários.

No que se refere a distribuição do rendimento médio familiar ainda em relação ao 

QUADRO LA (no Anexo fV), observou-se que nas classes socioeconômicas A e B (10,3%) estes 

foram superiores a 20 salários mínimos, na classe C (25,5%) ficou situado em 10,1 salários 

mínimos, na classe D (36,1%) em torno de 4,7 salários mínimos e na classe E (28,2%) apenas 3,8 

salários mínimos.
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Dado o pequeno tamanho da amostra foi testado se existia diferença nestas rendas, 

mediante aplicação do teste de Kruskal-WaUis (QUADRO 2-A - no Anexo IV) tanto para a renda 

do chefe de família (%2 - 155,08; p < 0,01) como para a renda familiar (/2 ~ 173,43; p < 0,01). 

Vale salientar que verificou-se com o referido teste, que tanto para a renda mensal do chefe de 

família como para a renda mensal da família existiam diferenças entre as diversas classes 

socioeconômicas.

Foi verificado ainda, ordem decrescente de rendas entre as classes socioeconômicas A, B, 

C, D, E, tanto para a renda familiar como para a renda da pessoa de referência.

Testando duas a duas as classes socioeconômicas para determinar diferenças em relação a 

renda do chefe de família, observou-se que ao nível de signifícância 5% não existia diferença 

significativa apenas entre as classes A e B. Verificou-se ainda que a ordem do ganho era 

decrescente para A, B, C, D, E, (QUADRO 5-/í -■ no Anexo IV)

Foram também testadas duas a duas as classes socioeconômicas para verificação de 

diferenças em relação à renda familiar. Observou-se que ao nível de signifícância de 5% não 

existiam diferenças apenas para as classes (A, B, C) e (D, E). Verificou-se também que a ordem 

do ganho familiar era decrescente para A, B, C, D, E, (QUADRO 4-A -- no Anexo IV).

4X2. PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO

Entre as características sócio-demográficas, a condição de ocupação é a que melhor permite 

diagnosticar o comportamento das famílias sob este aspecto de acordo com a POF (1996)123. 

Observou-se que nas 384 unidades domiciliares do estudo 72,7% eram próprios 18,2% alugados, 

7,5% cedidos e 1,6% outras condições (TABELA 77).

No que se refere aos domicílios próprios, predominou os já quitados (62,0%) enquanto os 

não pagos atingiram apenas 10,7% destes. Em relação a outra condição de ocupação dos 

domicílios, verificou-se que todos os casos foram referentes a invasões.



TABELA 11
Distribuição dos domicílios por condição de 

ocupação no total de famílias do estudo 
Fortaleza ™ 1997

■aiiigaiBBBliSlllll
Próprio 279 72,7
Alugado 70 18,2
Cedido 29 7,5
Outro 6 1,6

Na distribuição dos domicílios por número de cômodos observou-se que houve 

predominância da faixa compreendida entre 6 a 10 (50,8%) seguida de 1 a 5 (40,9%), enquanto a 

de menor percentual foi superior a 11 (8,3%) cômodos.

A parte principal dos domicílios incluídos no estudo era de alvenaria (99,0%) e de taipa 

(1,0%), cobertos por telhas (99,0%) e de madeira e plástico (1,0%).

Deve ser levado em consideração que ainda existem em Fortaleza, mesmo em menor 

número, domicílios rústicos, construídos de material improvisado, ou seja, madeira aproveitada, 

plástico e taipa. Apesar da maioria das casas serem de alvenaria e cobertas de telhas, muitas delas 

não tinham reboco e piso, fato também relatado pelo 1PLANC.E (1996)46.

O abastecimento de água potável utilizada pelas famílias entrevistadas era efetuado pela 

rede geral de distribuição (78,4%) poço ou nascente (13,3%) e de outra forma (8,3%), sendo esta 

última obtida fora do domicílio por aquisição de água mineral (81,0%) ou por fonte pública tipo 

chafariz (19,0%). Por outro lado o abastecimento de água para as demais utilidades domésticas, 

teve para a rede geral de distribuição um percentual de 83,3%, enquanto para o poço ou nascente 

foi de 16,1% e outra forma 0,5% (TABELA 12).



70

TABELA 12 
Distribuição dos domicílios por 

abastecimento d’água no total das famílias do estudo 
Fortaleza ™ 1997

Abastecimento cTágua
Potável Uso Doméstico

N % N %

Rede geral de distribuição 301 78,4 320 83,3

Poço ou nascente 51 13,3 62 16/1

Outra forma 32 8,3 O 0,5

Total 384 100 384 100

GRÁFICO 2

Distribuição dos domicílios por abastecimento d’água no total 
das famílias do estudo
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Cabe ressaltar que entre os 384 domicílios envolvidos na pesquisa 98,0% possuíam 

banheiro, dos quais 99,0% eram de uso do próprio domicílio. Verificou-se, no que se refere ao 

esgotamento sanitário destes domicílios, que 70,3% possuíam instalações ligadas a rede coletora 

ou através de fossas sépticas, enquanto 23,2% eram de fossas rudimentares, 3,6% não tinham e 

2,9% não souberam responder (TABELA 13).

TABELA 13
Distribuição dos domicílios por esgotamento sanitário em 
relação ao total das famílias do estudo - Fortaleza - 1997

%

Rede geral ou fossa séptica 270 70,3
Fossa rudimentar 89 23,2
Não tem 14 3,6
Não sabe ou outro 11 2,9

100

$

Foi observado quanto ao destino dado ao lixo caseiro pelos domicílios incluídos nas 

entrevistas, que 88,00% eram coletados diretamente, 8,3% eram coletados indiretamente, 

enquanto 3,7% afirmaram ser enterrados ou jogados em terrenos desocupados.

•

'■•.i 4.1.2.1. FARMÁCIAS DOMICILIARES

Por ocasião da investigação das condições sócio-demográficas, foi verificada a prevalência 

da manutenção das farmácias domiciliares. Do total de 384 domicílios entrevistados, 329 (85,7%) 

possuíam farmácias caseiras, armarinhos ou caixinhas de medicamentos, cujo estoque ficou 

situado em 6,0 especialidades farmacêuticas e 28 unidades de medicamentos em média.

Verificou-se, pela distribuição dos domicílios, valores médios, variabilidade, valores 

mínimo, máximo e mediana do total de especialidades farmacêuticas e do total de unidades de 
■ ■



medicamentos por família que enquanto ficavam em torno de 10 o número de medicamentos das 

farmácias caseiras nas classes socioeconômicas A e B, na classe E estes eram inferiores a 5. Não 

foram observadas diferenças nas classes A e B no que se refere à renda do chefe de família e a 

renda familiar, que foram assim consideradas de forma conjunta quando analisou-se o número de 

especialidades farmacêuticas e o número de unidades de medicamentos nas farmácias caseiras 

dos domicílios estudados (QUADRO 5~A - no Anexo /U),

Foi testado se existiam diferenças nas farmácias caseiras das diversas classes 

socioeconômicas aplicando-se o teste de Kruskal-Wallis tanto para o número de especialidades 

farmacêuticas (%2 ~ 26,54; p < 0,01) como para total de unidades de medicamentos (%2 31,69; p

< 0,01). Observou-se então, com o referido teste, que realmente haviam diferenças entre as 

classes socioeconômicas, tanto para o número de especialidades farmacêuticas, como para o 

número de unidades de medicamentos das farmácias caseiras nos domicílios selecionados para o 

estudo (QUADRO 6~A - no Anexo /I7).

Verificou-se ainda, agrupando-se duas a duas as respectivas classes, que o número de 

especialidades farmacêuticas existentes nas farmácias caseiras se diferenciavam 

significativamente (ao nível de significância de 5%) apenas para as classes A/B e as demais 

classes e ainda em ordem decrescente para A/B, C, D, E (QUADRO 7-A - no Anexo IV).

4.2. DESCRIÇÃO DA DOENÇA E ALTERNATIVAS DE ASSISTÊNCIA /k SAÚDE

4.2.1. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE E A PROCURA DE AJUDA

A amostra de pessoas que haviam adoecido, nas quatro semanas anteriores à entrevista, 

abrangia 483 (25,8%) dos indivíduos envolvidos no estudo, dos quais foram selecionados 248 

(51,3%). Cabe ressaltar que este resultado levou em consideração um doente em cada um dos 

domicílios selecionados, elegendo para tal o indivíduo que tivesse adoecido mais recentemente 

no mês anterior à entrevista.

No grupo pesquisado, 122 (49,2%) afirmaram que a doença já havia passado e não mais se 

encontravam em tratamento, enquanto 65 (26,2%) mesmo não demonstrando sintomas de 
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doenças ainda se encontravam em tratamento e 61 (24,6%) ainda apresentavam problemas de 

saúde, dos quais, neste último grupo, 49 (80,3%) se tratavam.

Os motivos mais frequentemente mencionados para a busca de tratamentos foram os 

relacionados aos problemas classificados como gerais, seguidos pelos respiratórios e pelos 

gastrointestinais como pode ser observado na TABELA 2-A (no Anexo IH). Verificou-se que a 

febre estava em 132 (53,2%) casos associada a outros tipos de problemas e em apenas 2 casos 

não associada a outros sintomas, o mesmo ocorrendo aos demais sintomas relatados.

Pela TA BELA 2-A (no Anexo ÍIT) os principais problemas mencionados pelos doentes 

selecionados, obedecendo a classificação adotada, em ordem decrescente, foram: Como 

problemas gerais: ce falei a (55,2%), anorexia (39,9%), dor no corpo (9,7%) e desnutrição (8,5%); 

entre os problemas respiratórios: resfriado (50,4%), bronquite (22,2%); enquanto otite e 

amigdalite obtiveram 8,9% e 8,1% respectivamente; para os problemas gastrointestinais a dor 

abdominal (16,1%), diarréia (13,3%) e vômito (9,7%); cabe ressaltar entre os outros problemas a 

conjuntivite (14,1%) e os neurológicos (6,0%).

Vale salientar que os resultados acima descritos foram obtidos considerando o número total 

de doentes (248), portanto, o percentual total não fecha em 100,0%, dado que 2 ou mais sintomas 

podem ocorrer num mesmo doente.

A distribuição das pessoas em relação ao número de sintomas demonstrou que a maior 

concentração estava situada entre 2 e 3 (54,4%), seguida pela faixa de 3 a 5 (26,6%), conforme a 

TABELA 14

TABELA 14
Distribuição dos doentes de cada um dos Domicílios em estudo em 

função do número de sintomas - Fortaleza -1997

fBIIIBBSIliilfclIliSOlililfi
Menos de 2 6 2,4

2 ——j j 135 54,4

3 H 5 66 26,6
5 H 8 35 14, l

Superior a 8 6 2,4
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Em relação ao tempo de duração dos sintomas ou problemas apresentados pelos 248 

doentes, verificou-se que a maioria (40,7%) ficou situada entre 3 a 7 dias, seguida pela faixa 

superior a 28 dias (27,4%), enquanto que o prazo inferior a três foi de apenas 7,7% (TABELA 

15).

TABELA 15
Distribuição dos doentes de cada um dos domicílios do estudo 
em função do tempo de duração dos principais problemas de 

saúde em dias Fortaleza - 1997

1|III

Menos de 3 19 7,7

3 —j 5 59 23,8

5 .. ] 7 42 16,9

7 H 14 26 10,5

14 H21 24 9,7

21 H28 1 0,4

Superior a 28 68 27,4

Não lembra 9 3,6

248

Dado um total de 286 casos de utilização de tratamentos, observou~se que 236 (79,2%) 

utilizaram pelo menos um tipo de tratamento, sendo que 50 (16,8%) referiram-se a mais de um 

como demonstrado na TABELA 16.

Para o tratamento da doença 286 (96,0%) dos indivíduos buscaram ajuda de alguma 

alternativa de assistência à saúde enquanto que para 12 (4,0%) destes nada foi realizado,
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TABELA 16 
Distribuição da utilização de tratamentos dos doentes de cada um 

dos domicílios pesquisados em relação ao número de tratamentos» 
Fortaleza -1997

Distribuição da utilização de tratamentos dos doentes de 
cada um dos domicílios pesquisados em relação ao 

número de tratamentos

Utilização de tratamento
Número de tratamentos

N ' %

Nenhum tratamento 12 4,0

Apenas um tipo de 
tratamento

236 79,2

Vários tratamentos 50 16,8

Total 298 100,0

GRÁFICO 3

□ Nenhum tratamento □ Apenas um tipo de tratamento □ Vários tratamentos

Entre os que não procuraram tratamentos (12 doentes), os motivos alegados foram em 

ordem decrescente: não se tratar de doença séria (33,3%); problemas financeiros (22,2%); falta de 

médicos e medicamentos nos postos de saúde (22,2%); e o tratamento era ineficaz ou inútil para 

essa doença (5,5%).
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A distribuição dos indivíduos, considerados doentes, que buscaram ajuda em função das 

alternativas de assistência à saúde demonstrou que como primeiro tratamento a maioria optou 

pelos serviços médicos (53,8%) seguida pela automedicaçào (40,3%) e por último para o 

tratamento domiciliar com consulta (5,9%), de acordo com a TABELA 17. Para o segundo e 

terceiro tratamentos dado o pequeno tamanho da amostra, é pouco conclusiva a distribuição da 

frequência por alternativas de assistência à saúde, no entanto vale a pena destacar que a prática da 

automedicaçào não mais foi observada, enquanto aumentou a procura pelos serviços médicos 

ambulatorial e hospitalar (93,5%), com aparecimento da alternativa popular (4,3%) no segundo 

tratamento. Por outro lado no terceiro tratamento apenas foi encontrada procura para serviço 

médico hospitalar (75,0%) e para o popular (25,0%).

TABELA 17
Distribuição das alternativas de assistência à saúde utilizada pelos doentes de 

cada um dos domicílios entrevistados que buscaram ajuda em função dos 
tratamentos realizados - Fortaleza - 1997

Ow IBS

Informal (automedicaçào) 95 40,3 - - - - 95 33,2

Em casa com consulta 14 5,9 1 2,2 - 15 5,2

Profissional médico ambulatorial 79 33,5 26 56,5 - 105 36,7

Profissional médico hospitalar 48 20,3 17 37,0 3 75,0 68 23,8

Popular 0 0 2 4,3 1 25,0 J 1,0

Em relação à distribuição dos indivíduos que estiveram doentes no último mês e que 

procuraram uma segunda alternativa de assistência à saúde em função do realizado no primeiro 

tratamento, observou-se que 67,4% deles tinham se automedicado na primeira opção de 

tratamento, enquanto 26, l% tinham recebido atendimento médico, conforme a TABELA 18.
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TABELA 18

Distribuição dos doentes dos domicílios em função do primeiro 
tratamento dado que foi realizado um segundo tratamento. 

Fortaleza -1997
3U

íBIBlBHMI
Automedicação 31 67,4

Em casa com aconselhamento 3 6,5

Médico ambulatória! 9 19,6

Médico hospitalar 3 6,5

llllllljglflflf

4.2.2. ALTERNATIVAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

4.2.2.L O SETOR INFORMAL

4.2.2.1.L  AUTOTRATAMENTO

Entre os 236 indivíduos que procuraram tratamentos para seus problemas de saúde, 95 

(40,3%) optaram pelo autotratamento como primeira alternativa de assistência à saúde, Uma 

parcela importante destes 88 (92,6%) fez uso de medicamentos industrializados, enquanto apenas 

7 (7,3%) utilizaram em seus tratamentos plantas medicinais, geral mente à base de xaropes e chás,

Não foram observadas diferenças na utilização de medicamentos sem prescrição médica 

entre homens e mulheres neste estudo (%2 ~ 0,01; p = 0,9199), cuja utilização foi de 58 (40,0%) 

para o sexo feminino e de 37 (40,6%) para o sexo masculino conforme demonstrado na TABELA 

19.
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TABELA 19
Distribuição dos indivíduos que optaram pelo autotratamento, como opção de 

assistência à saúde, segundo o sexo - Fortaleza ~ 1997

X2 = 0,01; GX = l;p-0,9199

jiimi
Sim 37 40,6 58 40,0 95 40,3

Não 54 59,3 87 60,0 141 59,7

% A A<236A 100,0

Em relação a idade dos indivíduos observou-se que 71,6% deles tinham até 39 anos, A 

faixa etária de 18 a 39 anos foi a que apresentou o maior percentual de auto medicação, (45,2%), 

seguida pela de 40 a 59 anos (18,0%) e pela faixa dos que tinham até 5 anos (11,6%). Por outro 

lado os que tinham idade compreendida entre 10 e 17 anos e de mais de 60 anos, foram os que 

menos se automedicaram (TABELA 20).

TABELA 20
Distribuição dos indivíduos que se automedicaram no 

primeiro tratamento em função da idade - Fortaleza -1997.

Até 5 11 11,6

6 a 9 4 4,2

10 a 14 5 5,3

15 a 17 5 5,3

18 a 39 43 45,2

40 a 59 17 17,9

>60 10 10,5
fllSiíBJilfIliSBiBlB!
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GRÁFICO 4
Distribuição dos indivíduos que se automedicaram no 

primeiro tratamento em função da idade - Fortaleza -1997

Em relação à escolaridade, observou-se que o grupo que apresentou menor consumo de 

medicamentos sem prescrição foi para o de nível superior (2J%), enquanto que os que mais se 

automedicaram não tinham o Io grau concluído 26 (27,4%) seguido pelos que não possuíam o 2Ü 

grau concluído 20 (2l,l%) e 2° grau concluído a superior incompleto 20 (2l, l%), TABELA 21.

TABELA 21
Distribuição dos que se automedicaram no primeiro

tratamento em função do nível de instrução
Fortaleza -1997

* Crianças fora da escola, com idade inferior a 7 anos

Nível de instrução
Indivíduos que se automedicaram

N %

Sem instrução I6 16,8

Io grau maior (8a série) não concluído 26 27,4

Io grau maior concluído a 2° grau incompleto 20 21, l

2° grau concluído a superior incompleto 20 21,1

Superior completo 2 2 1

Outro (*) U 11,6

Total 95 100,0
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Na menor faixa de renda média familiar, situada em até 5 salários mínimos é que foi 

encontrada a maior freqüência de indivíduos que se automedicaram (49,5%), seguida pela 

superior a 5 até 20 salários mínimos (30,5%), pelo que estava acima de 10 até 15 salários 

mínimos (10,5%), enquanto que a superior a 15 salário foi de apenas 8,5% e os sem rendimento 

,1%).

Quanto às classes socioeconômicas dos pacientes que se automedicaram, observou-se que a 

menor freqüência, 9 (9,4%) estava entre as classes A/B e a maior freqüência 64 (67,4%) entre as 

classes D/E e finalmente 22 (23,2%) na classe C.

A distribuição dos que se automedicaram em relação a ocupação ou ramo de atividade 

principal demonstrou que os maiores taxas de autoprescrição apareceram entre os estudantes 

(26,0%), trabalhadores de serviços (16,0%), aposentados (11,4%) e trabalhadores domésticos 

(10,2%). Por outro lado foi verificado que o menor consumo estava situado entre os empresários 

(5,7%), vendedores autônomos (5,7%), trabalhadores do comércio (4,5%),

Entre os motivos da escolha pela autoprescrição (74,7%) afirmaram ter sido por uma 

. questão de hábito enquanto que a utilização mediante a repetição de receita médica (de 

tratamentos anteriores) foi de 13 (13,7%) e pela falta de acesso aos serviços médicos .11 (11,6%).

Observou-se que 77 (81,1%) dos medicamentos consumidos sem prescrição foram 

comprados, sendo (81,0%) em farmácias ou lojas e em (19,0%) mercearias, No entanto 18 

(18,9%) destes medicamentos não precisaram ser adquiridos, ,em função dos estoques mantidos 

nas farmácias caseiras ou por serem conseguidos com parentes e amigos.

Os medicamentos foram adquiridos em farmácias ou lojas que ficavam na maioria dos 

casos até 200 metros (51,4%) de distância dos domicílios selecionados, onde os consumidores se 

; deslocaram, na maioria dos casos, à pé (61,3%), de ônibus (12,6%), em bicicletas (8,8%), em 

..carros próprios (2,5%) ou pelo serviço de tele-entrega (15,0%).

No que se refere ao autotratamento praticado, 14,9% o classificaram como Insatisfatório, 

enquanto 79,8% consideraram satisfatório e 5,3% muito satisfatório. Observou-se que, mesmo 

■ sendo alta a freqüência dos que afirmaram estar satisfeitos com o resultado do tratamento, um 

Percentual significante (67,4%) dos que procuram uma segunda alternativa de assistência a saúde 

. cm função do realizado no primeiro tratamento, tinham se automedicado, conforme demonstrado 

‘Wriormente na TABELA 18.
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Verificou-se em relação ao tempo de uso que 62 (65,3%) tomaram os medicamentos até 

que passassem os sintomas ou problemas de saúde, enquanto 22 (23,6%) seguiram as orientações 

e prazos estabelecidos nas bulas e 11 (.11,6%) ainda estavam sob tratamento.

A distribuição das famílias, os valores médios, variabilidade, valores mínimos, máximos e 

mediana do total de especialidades farmacêuticas e do número de unidades de medicamentos 

existentes nos domicílios em função da automedicação, demonstrou que em média as farmácias 

caseiras do grupo que se automedicou possuía 26,58 unidades de medicamentos em estoque, o 

mesmo sendo observado em relação a média das demais famílias deste estudo, conforme 

QUADRO 8-A (no Anexo IV).

Ainda em relação ao QUADRO 8~I (no Anexo IV) , verificou-se que as farmácias caseiras 

do grupo que se automedicou possuía em média 6,6 especialidades farmacêuticas, enquanto nas 

demais famílias do estudo a média foi de 5,83.

Verificou-se a existência de diferenças nas farmácias caseiras do grupo que se automedicou 

em relação as demais famílias do estudo, aplicando-se o teste do Kruskal-Wallís, tanto para o 

número de especialidades farmacêuticas (/2 = 0,745; G.l. ~ 1; p ~ 0,388), bem como para o 

número de unidades de medicamentos (%2 = 0,059; G.l. = 1; p = 0,807), de acordo com o 

QUADRO 9-A (no Anexo IV). Assim sendo nada nos levou a crer que o grupo que se 

automedicou possuísse em seus domicílios um maior número de especialidades farmacêuticas (p 

~ 0,388), bem como um número maior de unidades de medicamentos (p 0,807).

4.2.2.1.2. ACONSELHAM.ENTO OU TRATAMENTO RECOMENDADO 

Uma pequena parcela dos doentes selecionados 15 (5,2%) recebereu tratamento domiciliar.

Entre estes 10 (66,7%) foram realizados por conselhos ou tratamentos recomendados de parentes 

ou amigos enquanto 5 (33,3%) se deram sob orientação médica.

Tornou-se pouco conclusiva, entre os que se trataram por aconselhamento, dado o pequeno

tamanho da amostra, a distribuição da frequência por fonte de recomendação, no entanto vale
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Observou-se que houve indicação de medicamentos em 86,7% dos conselhos. A maioria

■■ destes medicamentos foi comprada em farmácias (80,0%), enquanto alguns (20,0%) não

'• sistema de íele-entrega.
■18

Os medicamentos foram tomados, na maioria das vezes, até o desaparecimento dos 

sintomas da doença (80,0%), seguida pelos que cumpriram o prazo determinado na bula dos 

| produtos (20,0%).

Verificou-se também que a maior parte (90,0%) dos doentes deste grupo classificou o 

tratamento recebido como satisfatório e apenas 10,0% como insatisfatório, no entanto verificou

-se que 30,0% (dos 10) que receberam conselhos ou recomendações no primeiro tratamento 

g interromperam e alteraram esta opção de ajuda, procurando por uma segunda alternativa de 

g assistência à saúde.

4.2.2.2. ALTERNATIVA PROFISSIONAL: SETOR MÉDICO

Jg Entre os 178 que estiveram doentes e procuraram por tratamentos na alternativa 

profissional, 105 (59,0%) destes buscaram a atenção médica ambulatorial, enquanto 68 (38,2%) à 

g: atenção médica hospitalar e apenas 5 (2,8%) à atenção médica domiciliar.

Observou-se, no grupo pesquisado, a predominância do sexo feminino 112 (63,0%) entre o 

| total de doentes que buscaram os serviços médicos, o mesmo sendo verificado em relação às 

. áreas ambulatorial 66 (62,9%) e hospitalar 43 (63,2%), TABELA 22.
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pí TABELA 22
Distribuição dos doentes segundo o

JJ|' sexo em função da alternativa profissional
IIRV Fortaleza ™ 1997.

f ffriff frifffri rifff'
; A’ ■:

tf riffff ^íexog ■ f;
f ■■'■fx4iíèi

4 ,f mà
ambul

içãtóf
ÍK&ffA 
átonai/

Átél

hosp

ição 
iiça f .-f ■' 
italáífv

ffffmet
vftfóaní

xç^pff- 
iic&f ;f 
dliárg

iàl%: :'f

AfBb

Masculino 39 37,1 25 36,8 2 30,0 66 37,0

Feminino 66 62,9 43 63,2 3 60,0 112 63,0

Ijll^ 100,0 .MO': ;:1ÒíqA

Jjpf A distribuição dos doentes em estudo, segundo as classes de idade em função da alternativa 

gljy profissional, demonstrou uma maior demanda por serviços médicos nos que estavam situados 

g}f entre 18 a 39 anos (38,2%), seguida pela faixa etária de 40 a 59 anos (I9,7%) e pela superior a 60 

anos (15,1%), enquanto que as menores frequências foram observadas para os que possuíam 
||v idade compreendida em até 9 anos, 25 (14,0%), e entre 10 a 17 anos 22 (12,4%), conforme 
^TABELA 23,

A atenção médica ambulatoríal, ainda de acordo com a TABELA 23, foi a única onde os 

que tinham idade compreendida em até 9 anos 16 (15,2%) foram superiores aos que possuíam 60 

a mais anos 14 (13,3%), Por outro lado, na atenção médica domiciliar houve predominância 4 

(80,0%) entre os que possuíam idade superior a 60 anos, contra 20% com idade inferior a 10 

anos.
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TABELA 23 
Distribuição dos doentes de cada domicílio do estudo 

Segundo as faixas de idade em função da alternativa profissional. 
Fortaleza - 1997.

ição4 A": AAAAtei ação 'A
WS’ K'X..:vWé<

ambul
iica
aioriíitx

ÍÍÇíí
• •*.* •''!; '• *,.*.•* -*

Até 5 10 9,5 6 8,8 1 20,0 17 9,5

6a9 6 5,7 2 2,9 - - 8 4,5

10a 14 8 7,6 3 4 4 - - 11 6,2

15 a 17 5 4,8 6 8,8 - - 11 6,2

18 a 39 39 37,1 29 42,6 68 38,2

40 a 59 22 21,0 13 19,1 - 35 19,7

60 a mais 14 13,3 9 13,2 80,0 27 15,1

Idade ignorada 1 1,0 - - - 1 0,6

105 wo,o 100,0

No que se refere à escolaridade dos indivíduos que procuraram o setor profissional 

provavelmente não existem diferenças entre as áreas de atenção médica ambulatorial, hospitalar e 

domiciliar. Observou-se que maior parte dos doentes não possuía o Io grau concluído 47 (26,4%) 

seguidos pelos sem instrução, 45 (25,3%). Por outro lado foi maior a freqüência dos que 

possuíam o 2° grau concluído na atenção médica ambulatorial, 21 (20,0%) do que na hospitalar 8 

(11,8%), o mesmo sendo observado em relação aos que tinham curso superior completo, já que 

este foi de 4 (3,8%) na área médica ambulatorial e de apenas 1 (1,5%) na hospitalar, conforme 

TABELA 24.
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TABELA 24
Distribuição dos doentes de cada domicílio do estudo segundo o nível de 

instrução em função da alternativa profissional. Fortaleza - 1997.

Nível de instrução

Alternativa profissional

Médica ■ 
ambulatorial

Médica 
hospitalar

Médica 
domiciliar Total

N % N % N % N %

Sem instrução 23 21,9 21 30,9 - - 45 25,3
|° grau maior (8a série) não 
concluído

30 28,6 17 25,0 - - 47 26,4

grau concluído a 2° grau 
incompleto

17 16,2 15 22,1 1 20,0 33 18,5

2° grau concluído a superior 
incompleto 21 20,0 8 11,8 3 60,0 32 18,0

Superior completo 4 3,8 1 1,5 - - 5 2,8

Outro (*) 10 9,5 6 8,8 1 20,0 17 9,6

ÍTotal 105 100,0 68 100,0 5 100,0 178 . 100,0
* Crianças fora da escola com idade inferior a 7 anos.

GRÁFICO 5
Distribuição dos doentes de cada domicílio do estudo segundo o nível de 

instrução em função da alternativa profissional. Fortaleza -1997
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A renda familiar dos doentes, tanto na atenção médica ambulatorial como na hospitalar, 

apresentou maior proporção na faixa dos que percebiam até 3 salários mínimos, com 30 (28,5%) 

e 20 (29,4%), respectivamente, seguida pela faixa salarial superior a 3 até 5 salários, ou seja, 26 

(24,8%) e 16 (23,5%), de acordo com a TABELA 25.

Apesar do pequeno tamanho da amostra, vale destacar também em relação a TABELA 25, 

que na atenção médica domiciliar a distribuição da freqüência por classe de rendimento familiar 

demonstrou que os 5 (100,0%) dos casos foram superiores a 15 salários mínimos.

TABELA 25
Distribuição das pessoas que estiveram doentes no último mês segundo a 
renda familiar em salários mínimos, em função da alternativa profissional.

Fortaleza -1997

atorial

llJljj. ilBIl |jj|jllilillillBOjji|| %
Inferior a 2 18 17,1 10 14,7 - - 28 15,7

2 -.. | 3 12 11,4 10 14,7 - - 22 12,3

3H 5 26 24,8 16 23,5 - 42 23,6

5~| 6 12 11,4 8 11,8 - 20 11,2

6 —j & 6 5,7 9 13,2 - - 15 8,4

8H 10 11 10,5 8 11,8 - - 19 10,6

10—~| 15 11 10,5 3 4,4 - - 14 7,8

15 20 3 2 9 - - 2 40,0 5 2,8

20 H 30 3 2,9 1 1,5 2 40,0 6 3,4

Superior a 30 ? 1,9 2 2,9 1 20,0 5 2 8

Sem rendimento 1 0,9 1 U - - 2 1,9

ÉfcfclífílíllíffBI llllíllIIB iilíl 1003 IIBM 5 ioo,o jljll IBM
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As principais categorias ocupacionais que buscaram ajuda na alternativa profissional, em 

ordem decrescente de dados, foram: 36 (20,2%) estudantes; 35 (19,7%) trabalhadores de 

serviços; 25 (14,0%) trabalhadores domésticos e 25 (14,0%) aposentados ou pensionistas, como 

mostra a TABELA 26.

TABELA 26
Distribuição dos doentes de cada domicílio segundo a 

Atividade principal em função da alternativa profissional. 
Fortaleza -1997

lOIIfiSliSOfl iifI l«||f rnativa profissi illllí
III®
ambulatoriftl

lliíilllilílfll fi®!1BSK IIÜI IIS1I
Autônomo 5 4,8 4 5,9 - - 9 5,1

Aposentado / Pensionista 17 .16,2 6 8,8 4 80,0 25 14,0

Desempregado 3 2,8 4 5,9 - 7 3,9

Trabalhador doméstico 13 12,4 11 16,2 - 25 14,0

Servidor público 4 3,8 2 2,9 - 6 3,4

Militar 2 1,9 - - 2 El

Proprietário de comércio 1 1,0 2 2,9 - - 3 1,7

Trabalhador de comércio 3 2,8 1 1,5 - - 4 2,2

Trabalhador de indústria 3 2,8 2 2,9 - - 5 2,8

Trabalhador de serviços 21 20,0 14 20,6 - - 35 19,7

Estudante 21 20,0 15 22,1 - - 36 20,2

Não exerce atividade 10 9,5 6 8,8 1 20,0 17 9,6

Outro 2 1,9 1 1,5 - - 3 L7

mo íHII fiflí ílBií!®ÍI úôíjA
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Não foram observadas diferenças entre os setores médico ambulatorial e médico hospitalar, 

em função das classes socioeconômicas. Apesar do pequeno tamanho da amostra, vale salientar, 

que em relação às classes socioeconômicas dos doentes que tiveram atenção médica domiciliar, 

os dados ficaram concentrados nas classes B (60,0%) e C (40,0%). Verificou-se ainda pela 

distribuição dos doentes, segundo as classes socioeconômicas em função do setor médico, que 68 

(38,2%) destes pertenciam à classe D, seguidos pelos 55 (30,9%) da classe E e 38 (21,3%) da 

classe C. Por outro lado apenas 14 (7,8%) eram da classe B, enquanto 3 (1,7%) pertenciam a 

classe A, demonstrado na TABELA 27.

Ainda em relação a TABELA 27, observou-se que os percentuais de doentes ocorreram em 

ordem crescente de dados a partir da classe socioeconômica B na atenção médica hospitalar, o 

mesmo ocorrendo na atenção médica ambulatorial, com exceção da classe D.

TABELA 27
Distribuição dos doentes de cada domicílio estudado Segundo as classes 

socioeconômicas em função da alternativa profissional.
Fortaleza -1997.

ídoeconômiea% Uf. .Médíiçíí

SWvf
A 1 1,0 2 2,9 - - 3 1,7

B 10 9,5 1 1,5 3 60,0 14 7,8

C 23 21,9 13 19,1 2 40,0 38 21,3

D 43 40,9 25 36,8 - - 68 38,2

E 28 26,7 27 39,7 - - 55 30,9

105 0®ll! 178

A maior cobertura da atenção médica, 123 (69,1%) coube realmente ao SUS - Sistema 

Unico de Saúde, enquanto que os seguros de saúde e ou medicina de grupo ficaram com 37 

(20,8%). Observou-se pela TABELA 28 que a distribuição dos sistemas de atendimento 
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utilizados na alternativa profissional não se apresentaram semelhantes entre os tipos de atenção 

prestada uma vez que a cobertura dada pelo SUS na área hospitalar foi superior a 80,0% contra os 

62,0% da ambulatorial. Por outro lado a utilização dos seguros saúde ou medicina de grupo na 

área ambulatorial (29,5%) foi superior a hospitalar (8,8%).

TABELA 28
Dísfríbuíção do sistema de atendimento em saúde utilizado pelos doentes em 

cada domicílio do estudo em função da alternativa profissional.
Fortaleza -1997

Profiss

Ambul atorial
ow O:®

Sistema Único de Saúde 65 62,0 58 85,3 - 123 69,10

Seguro Saúde ou Medicina de 31 29,5 6 8,8 37 20,8
grupo

Outro 9 8,5 4 5,9 5 100,0 18 10,1

100,0 100,0 Ow

A respeito dos motivos para escolha das unidades de saúde para realização dos tratamentos, 

foram observadas algumas diferenças entre os setores ambulatorial, hospitalar e domiciliar, 

distribuídos na TABELA 29.

Observou-se pela TABELA 29 que os principais motivos para escolha do local de 

tratamento, no setor médico ambulatorial, em ordem decrescente de dados foram: local de 

tratamento próximo à residência, 43 (28,5%); tratamento gratuito, 26 (17,2%); tratamento eficaz 

e moderno, 20 (13,2%); a boa qualidade do atendimento, 16 (10,4%), e oferece maior agilidade 

no atendimento, 9 (6,0%).

No que se refere ao setor médico hospitalar, em relação a TABELA 29, verificou-se que os 

principais motivos para a escolha do local de tratamento, em ordem decrescente de dados, foram: 

A boa qualidade do atendimento 22 (25,9%); tratamento gratuito, 20 (23,5%); local próximo à 

residência 18 (21,2%); tratamento eficaz e moderno (9,4%),
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Ainda em relação a TABELA 29 notou-se que não foram considerados como motivos 

relevantes para escolha do local de tratamento, por parte dos doentes deste estudo, ir em busca de 

medicamentos 8 (3,4%) , de obter uma receita médica 8 (3,4%) ou pelo fato do tratamento ser 

oferecido a baixo custo 3 (1,3%).

TABELA 29

Distribuição dos doentes de cada domicilio, segundo os motivos para escolha 
do local a ser realizado o tratamento em função da alternativa profissional

Fortaleza -1997

1Í£O -IBW
BBB- BIS%

Tratamento eficaz e terapia moderna 20 13,2 8 9,4 28 11,9

Tratamento gratuito 26 17,2 20 23,5 46 19,5

Cobertura dada pelo Seguro Saúde 
ou Medicina de grupo

4 2,6 8 9,4 12 5,1

Tratamento oferecido a baixo custo 3 2,0 - - 3 u

Próximo à residência 43 28,5 18 21,2 61 25,8

Para obter medicamentos 7 4,6 l 1,2 8 3,4

Para obter uma receita de 
medicamentos

7 4,6 1 1,2 8 3,4

A boa qualidade do atendimento 16 10,6 22 25,9 38 16,1

Maior agilidade no atendimento 9 6,0 - - 9 3,8

Um parente ou amigo trabalha lá 6 4,0 3 3,5 9 3,8

Indicação de amigos 10 6,0 2 2,3 12 5,1

Outros motivos - - 2 2,3 2 0,8

fOftu 100,0

A distribuição do tempo de espera para o atendimento médico (na unidade de saúde) entre 

os doentes deste estudo parece não ter encontrado diferenças quanto à atenção ambulatória! e à 

hospitalar, Maiores proporções foram encontradas, em ordem decrescente de dados, para os que 

afirmaram ter aguardado: entre 15 à 30 minutos, 88 (50,9%); entre I a 2 horas, 34 (19,7%); entre 
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30 minutos à 1 hora, 25 (14,4%); mais tempo 23 (13,3%), enquanto 3 (1,7%) não conseguiram 

recordar o tempo.

Parece não existir diferenças, neste estudo, para o tempo de duração da consulta na atenção 

médica ambulatorial e na hospitalar. Verificou-se então que o tempo de duração, em ordem 

decrescente, foi: 68 (39,3%) entre 5 e 15 minutos; 56 (32,4%) entre 15 e 30 minutos; 32 (18,5%) 

menos de 5 minutos e apenas 14 (8,1%) mais tempo, conforme TABELA 30,

Ainda em relação a TABELA 30 a proporção de consultas com tempo inferior a 5 minutos 

foi um pouco maior na atenção hospitalar 14 (20,6%) em relação a atenção médica ambulatorial 

18 (17,1%). Por outro lado as faixas de tempo situadas entre 5 e 15 minutos, assim como entre 15 

e 30 minutos e por mais tempo, apresentaram maiores percentuais na atenção médica 

ambulatorial em relação a atenção médica hospitalar, com 42 (40%), 41 (34,3%) e 9 (8,6%), 

respectivamente.

TABELA 30
Distribuição dos doentes que receberam tratamento médico Segundo o tempo 

que durou a consulta. Fortaleza ~ 1997.

n ■■■ N IISBII
Menos de 5 minutos 18 17,1 14 20,6 32 18,5

Entre 5 e 15 minutos 42 40,0 26 38,2 68 39,3

Entre 15 e 30 minutos 36 34,3 20 29,4 56 32,4

Mais tempo 9 8,6 5 7,3 14 8,1

Não lembra - - 3 4,4 3 1,7

Total Ifllllll 100,0 1IIMB mo JjfJlg!

Foram observadas 21 (30,9%) hospitalizações entre os 68 doentes que buscaram os serviços 

médicos hospitalares, cuja duração do internamento apresentou maior percentual (12 (57,0%)), 

para até 2 dias, seguido pelo intervalo de 3 a 6 dias (4 (19,0%)), superior a 10 dias (3 (14,3%)) e 

maior que 6 até 10 dias (2 (9,5%)).
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No grupo pesquisado nada leva a crer que existam diferenças quanto a prescrição de 

medicamentos entre a atenção médica ambulatorial e a hospitalar (%2 - 3/19; G.l. = 1; p = 0,07). 

Observou-se que 96 (91,4%) das consultas médicas na área ambulatorial resultaram em uma 

prescrição medicamentosa. Por outro lado, também foi alto, o percentual das consultas médicas 

na área hospitalar que se finalizaram mediante uma receita 56 (82,4%), conforme a TABELA 31.

TABELA 31
Distribuição dos doentes que buscaram a alternativa profissional (médica) em 

função de medicamentos receitados. Fortaleza - 1997.

X,2 = 3,19; G.l. = l;p = 0,07.

Foram receitados 
medicamentos?

Al

Médica' 
ambulatorial

teniativa profissioí 

Médica 
hospitalar

ml

Total

N % N % N . %

Sim 96 91,4 56 82,4 152 87,9

Não 9 8,6 12 17,6 21 12,1

Total 105 .100,0 68 .100,0 ■ 173 100,0

GRÁFICO 6
Distribuição dos doentes que buscaram a alternativa profissional (médica) 

em função de medicamentos receitados

Médica hospitalarMédica ambulatorial
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Não foram observadas diferenças entre a atenção médica ambulatória! e a hospitalar no que 

se refere ao número de pacientes que adquiriram, sem pagamento, os medicamentos que lhes 

foram receitados na própria unidade de atendimento, (%2 - 1,79; G.l. ” 2; p = 0,41). No grupo 

pesquisado, a maioria dos doentes 131 (75,7%) não recebeu ou recebeu apenas alguns dos 

medicamentos que lhes foram prescritos, fato este verificado para apenas 42 (24,3%), como 

demonstra a TABELA 32.

TABELA 32
Distribuição dos pacientes que buscaram tratamento na alternativa 

profissional em função de Terem conseguido os medicamentos receitados no 
local de atendimento. Fortaleza -1997

x2 = 1,79; G.l. = 2; p = 0,41.

Conseguiu os medicamentos 
receitados no local de 
atendimento

Alternativa profissional

Médica . 
ambulatória!

Médica .■ 
hospitalar Total

N . % ■ N % %

Sim, todos 22 21,0 20 29,4 42 24,3

Apenas alguns deles 20 19,0 10 14,7 30 17,3

Não 63 60,0 38 55,9 101 58,4

Total 105 100,9 68 100,0 .' 173 100,0

GRÁFICO 7

Distribuição dos pacientes que buscaram tratamento na alternativa 
profissional em função de terem conseguido os medicamentos 

receitados no local de atendimento.

Sim, todos Apenas alguns deles Não
□ Médica ambulatoríal □ Médica hospitalar
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É bastante provável não existir diferença entre a atenção médica ambulatorial e a hospitalar 

eni função dos pacientes consultados terem comprado os medicamentos receitados (%2 = 0,07; 

q I = 2; p = 0,96), pelo fato de não o conseguirem por dispensação gratuita, nas unidades de 

atendimento.

Verificou-se que 82 (62,6%) compraram todos os medicamentos que lhes foram receitados 

pelos médicos, 26 (19,8%) compraram apenas uma parte deles, enquanto que 23 (17,6%) não 

puderam comprar nenhum dos produtos prescritos, portanto 49 (28,3%) dos doentes deste grupo 

não compraram nenhum ou deixaram de comprar alguns dos medicamentos receitados. Entre os 

motivos relatados o principal foi o financeiro, 43 (87,8%) e o de já possuírem os medicamentos 

receitados (12,2%).

Observou-se que os 108 (62,4%) doentes que compraram seus medicamentos receitados, o 

fizeram em farmácias. Para tal o principal meio utilizado foi a pé 63 (58,3%), em carro próprio da 

família 16 (14,8%), pelo sistema de tele-entrega 14 (13,0%) e de ônibus 11 (10,2%).

Uma proporção importante dos doentes que buscaram a alternativa profissional considerou 

o tratamento e o atendimento recebidos como satisfatório 124 (71,7%) e muito satisfatório, 20 

(11,6%).

Por outro lado, apenas 29 (16,7%) destes doentes classificaram o atendimento e tratamentos 

recebidos como insatisfatórios.

Quanto ao cumprimento farmacoterapêutico verificou-se que entre os doentes deste estudo, 

116 (67,1%) afirmaram que tanto o tratamento como os cuidados tiveram sequência até o fim 

conforme orientação médica recebida. Vale ressaltar, no entanto, que para 48 (27,7%) destes o 

tratamento ainda ocorria, enquanto 9 (5,2%) o haviam abandonado por não terem tido o resultado 

esperado.

4.2.2.3. A ALTERNATIVA POPULAR

Entre os 236 indivíduos dos domicílios selecionados neste estudo, apenas 3 (1,3%) 

buscaram tratamento fora de casa com pessoa que praticava a medicina popular. Dado o pequeno 
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tamanho da amostra, provavelmente, qualquer análise de distribuição de frequência seja pouco 

conclusiva.

Vale ressaltar que foi pelos conhecimentos e confiança na pessoa consultada que os doentes 

3 (100,0%) procuraram a ajuda de curandeiros na alternativa popular.

O tratamento realizado pelo curandeiro foi pago para l (33,0%) e gratuito para 2 (66,7%) 

dos doentes consultados.

Houve indicação de medicamentos para 1 (33,3%) dos doentes que procuraram por essa 

opção de tratamento.

Entre os que buscaram ajuda na alternativa popular, 2 (66,7%) classificaram os cuidados e 

tratamento recebido como satisfatório e 1 (33,3%) como muito satisfatório. Nenhum paciente 

portanto considerou como insatisfatória a referida opção de tratamento.

4.2,3. A DESPESA MÉDIA MENSAL NA ATENÇÃO À SAÚDE

Os resultados aqui colocados contemplam a despesa média mensal com saúde dos doentes e 

das famílias nos domicílios selecionados no que se refere apenas aos gastos com medicamentos, 

seguros de saúde ou medicina de grupo e consultas, tanto isoladamente como agrupadas nas 

diversas alternativas de assistência à saúde.

Considerando apenas os 236 doentes que procuraram tratamentos para seus problemas de 

saúde, temos que: 187 (79,2%) destes tiveram gastos com medicamentos, cuja média mensal 

ficou em R$ 25,65 ou 22,9% do salário mínimo; 37 (15,7%) tiveram gastos com seguro saúde ou 

medicina de grupo, cuja média mensal ficou em R$ 80,76 ou 72,1% ou salário mínimo e apenas 2 

(0,8%) tiveram gastos com consultas no valor médio de R$ 50,00 ou 44,6% do salário mínimo 

nacional vigente conforme TABELA 33 e TABELAS (3-A), (4-A) e (5-A) no Anexa III. Apesar 

de não representarem os maiores gastos, os medicamentos assumiram, provavelmente, grande 

importância na despesa com saúde no grupo pesquisado em função da maior proporção 

apresentada em relação aos demais componentes da mesma.
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TABELA 33

Distribuição da despesa mensal com saúde dos doentes dos domicílios do 
estudo em função dos tipos de gastos. Fortaleza - 1997.

% ■■•SãjájriQ; C 3/ 
mínimo (%)

Medicamentos 187 79,2 25,65 22,9

Seguro saúde 37 15,7 80,76 72,1

Consulta médica 2 0,8 50,00 44,6

Vale salientar que os resultados apresentados na TABELA 33, foram obtidos considerando 

os 236 doentes que procuraram ajuda para os seus problemas ou sintomas e que portanto os 

percentuais apresentados não fecham em 100%, dado que mais de um tipo de gasto pode ter 

ocorrido num mesmo doente.

No que se referem as despesas dos doentes do estudo com saúde em função das alternativas 

de assistência verificou-se que: a automedicação, 77 (43,25%) ficou com o menor gasto médio 

mensal de R$ 13,55 ou 12,1% do salário mínimo; o tratamento domiciliar com aconselhamento 

13 (7,3%) teve gasto médio de R$ 13,76 ou 12,3% do salário mínimo; o tratamento médico 

ambulatorial 75 (42,1%) ficou com o maior gasto médio mensal de R$ 66,56 ou 59,4% do salário 

mínimo juntamente com o tratamento médico hospitalar 39 (21,9%) que teve gasto médio mensal 

de R$ 36,48 ou 32,6% do salário mínimo e finalmente o tratamento popular, 3 (1,7%) teve gasto 

médio de 21,50 ou 19,2% do salário mínimo, conforme TABELA 34 e TABELAS (6-A), (7-A), 

(3-A), (9-A), (10-A) e (11-A) do Anexo IIL
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TABELA 34

Distribuição da despesa mensal com saúde dos doentes dos domicílios do 
estudo em função das alternativas de assistência. Fortaleza - 1997.

iBliMlilt
Automedicaçao 77 37,4 13,55 12,1

Tratamento domiciliar com 
aconselhamento 13 6,3 13,76 12,3

Tratamento médico 
ambulatorial 75 36,4 66,56 59,4

Tratamento médico hospitalar 39 18,9 36,48 32,6

Tratamento popular 3 1,0 21,50 19,2

Os resultados apresentados na TABELA 34 consideraram apenas os 206 doentes que 

procuraram ajuda para os seus problemas ou sintomas e que tiveram despesas nos seus 

tratamentos de saúde, onde vale ressaltar que mais de um tipo de gasto pode ter ocorrido num 

mesmo doente.

Ainda de acordo com a TABELA 34, entre as alternativas de assistência à saúde, o setor 

profissional (atenção médica ambulatorial e hospitalar) é provavelmente o que assumiu maior 

importância na proporção de despesas com saúde 114 (64,0%), com gastos médios mensais de R$ 

58,3I, ou seja, 52,1% do salário mínimo.

Quanto as despesas dos doentes do estudo com o tratamento de saúde em função das faixas 

de gastos, notou~se que: 10,2% gastaram no máximo R$ 2,00; 52,6% gastaram no máximo R$ 

18,00; 72,5% gastaram no máximo RS 37,00 e 92,9% gastaram mais de R$ 58,00, conforme 

TABELA 35.
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TABELA 35

Distribuição dos doentes do estudo em função das faixas de gastos. 
Fortaleza ~ 1997.

0,20 H 2,00 23 10,2 10,2
2,00 —| 5,00 27 11,9 22 1
5,00 — | 8,00 19 8,4 30,5
8,00 H 12,00 21 9,3 39,8
12,00 H 18,00 29 12,8 52,6

18,00 —| 26,40 26 11,5 64,1

26,40 —| 37,00 19 8,4 72,5

37,00 58,00 25 11,1 83,6

58,00 H 100,00 21 9,3 92,9

100 16 7,1 100,0

A despesa média mensal com medicamentos, efetuada pelos 187 doentes (79,2%) do 

estudo, foi maior na alternativa profissional, cabendo à atenção médica ambulatoríal R$ 32,36 

(28,9% do salário mínimo) e à atenção médica hospitalar R$ 29,54 (26,4% do salário mínimo), 

demonstrado no QUADRO 10-A no Anexo IV.

Quanto a alternativa informal, ainda de acordo com o QUADRO 10-A no Anexo IV, os 

gastos médios com medicamentos, no autotratamento, foram de R$ 13,55 (12,1% do salário 

mínimo) e no tratamento domiciliar com aconselhamento, R$ 13,76 (12,3% do salário mínimo), 

apresentando assim valores semelhantes.

Os seguros saúde ou medicina de grupo representaram importante elemento nos gastos com 

saúde tendo uma média mensal de R$ 86,52 na atenção médica ambulatoríal (77,25% do salário 

mínimo), e de R$ 68,00 (60,7% do salário mínimo) na atenção médica hospitalar, no entanto 

apenas 37 (15,7%) dos doentes do estudo realizaram este tipo de despesa, conforme o QUADRO 

10-A no Anexo IV,
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Verificou-se pela distribuição dos doentes em cada domicílio, valores médios, 

variabilidade, valores mínimo, máximo e mediana, e o comportamento dos gastos nas alternativas 

de saúde, que foram observadas diferenças nas classes socioeconômicas A e B. No que se refere a 

renda da família e a renda do chefe de família, que foram assim consideradas em conjunto 

quando analisou-se os gastos nas alternativas de assistência à saúde (QUADRO 11~A no Anexo 

IV).

Quanto ao QUADRO 11-A no Anexo IV, observou-se que na automedicação o maior 

número de doentes e de gastos médios ficaram na classe D. Por outro lado, no setor médico, os 

maiores gastos médios ficaram para as classes A/B e C, apesar de não possuírem o maior número 

de doentes.

Dado o pequeno tamanho da amostra, foi testado se existiam diferenças nos gastos médios 

com saúde dos doentes de cada domicílio do estudo nas diversas classes socioeconômicas, 

aplicando-se o teste de Kruskal-Wallis tanto para automedicação (%2 ~ 0,335; G.l. ~ 3; p = 

0,953), como para tratamento domiciliar com consulta (%2 ~ 5,554; G.l. ~ 3; p ~ 0,135), o 

tratamento médico ambulatorial (%2 12,87; G.l. ^3; p = 0,005) e o tratamento médico hospitalar

(%2 = 4,028; G.l. ~ 3; p ~ 0,258), conforme QUADRO I2~A no Anexo IV

Observou-se pelo referido teste (ainda no QUADRO 12-A no Anexo IV) que:

• Não existiam diferenças significativas nos gastos com o autotratamento, p - 0,953, em função 

das classes socioeconômicas.

• Não existiam diferenças significativas nos gastos com o tratamento realizado em casa com 

consulta, p = 0,135, em função das classes socioeconômicas, embora tenha ocorrido maior 

gasto com a classe AB e C.

• Parece existir diferença significativa, p ~ 0,005, nos gastos do tratamento médico 

ambulatorial em função das classes socioeconômicas onde em ordem decrescente os maiores 

gastos foram para as classes C, B/A, D, E.
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» Não existiam diferenças significativas, p = 0,258 nos gastos com o tratamento médico 

hospitalar em função das classes socioeconômicas, embora em ordem decrescente maiores 

gastos tenham ocorrido para as classes C, B/A.

Notou-se, observando duas a duas as classes socioeconômicas, que os gastos com 

tratamento médico ambulatorial divergiam significai ivamente apenas entre as classes C e E, cuja 

ordem decrescente que o gasto ocorria para as classes C, A/B, D, E. {QUADRO 13-A no Anexo 

IV).

Considerando as famílias dos 384 domicílios selecionados no estudo, observou-se que os 

gastos totais foram de R$ 43,13 ou 38,5% do salário mínimo nacional.

Na distribuição da despesa média mensal familiar por tipo de gastos com saúde, verificou- 

se que coube aos medicamentos os maiores gastos R$ 23,95 (55,5%) ou 21,4% do salário 

mínimo, seguido pelo seguro saúde ou medicina de grupo cujos gastos foram de R$ 18,02 

(41,8%) que corresponde a 16,1% do salário mínimo e pela consulta médica R$ (1,16%) ou 1,0% 

do salário mínimo nacional, conforme a TA BELA 36 e TA BELA 37,

TABELA 36
Distribuição da despesa média mensal familiar em função dos tipos de 

despesas com tratamentos de saúde. Fortaleza - 1997.

GíiM 'trátà

Medicamentos 23,95 55,5

Seguro saúde ou medicina de grupo 18,02 41,8

Consulta 1,16 2,7

Jfllltijllli|||jf
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GRÁFICO 8

Distribuição da despesa mensal familiar em função dos tipos 
de despesas com tratamentos de saúde. Fortaleza -1997.

□ Medicamentos O Seguro saúde ou medicina de grupo 0 Consulta

Quanto a despesa média mensal familiar, em função das alternativas de assistência à saúde, 

notou-se que as maiores proporções de gastos ficaram para o setor profissional cujo gastos 

médios totais foram de R$ 36,03 (83,5%) ou 32,2% do salário mínimo, onde coube à atenção 

médica ambulatorial, R$ 28,04 (65,0%) ou 25,0% do salário mínimo e à atenção médica 

hospitalar R$ 7,99 (18,5%) ou 7,1% do salário mínimo. Quanto ao setor informal os gastos 

médios totais foram de R$ 6,86 (15,9%) ou 6,1% do salário mínimo, sendo que na automedicação 

a média foi de R$ 5,86 (13,6%) ou 5,2% do salário mínimo e o tratamento domiciliar com 

aconselhamento, R$ .1,00 (2,3%) ou 0,9% do salário mínimo. O setor popular foi o que 

apresentou menores gastos R$ 0,24 (0,6%) ou seja 0,2% do salário mínimo nacional segundo a 

TABELA 37.
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TABELA 37

Alternativas de assistência à saúde
Gastos com tratamentos de saúde

Gastos médios (RS) % de contribuição

Informal:

Automedicação 5,86 13,58

Aconselhamento 1,00 2,33

Sub. Total (informal) 6,86 15,91

Profissional:

Médica ambulatorial 28,04 65,00

Médica hospitalar 7,99 18,53

Sub. Total (profissional) 36,03 83,53

Popular 0,24 0,56

Total ' 43,13 100,00

GRÁFICO 9

Distribuição da despesa média mensal familiar em função 
das alternativas de assistência à saúde, Fortaleza -1997.

□ Setor informal O Setor popular E3 Setor médico profissional



DISCUSSÃO

5.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-AMBTENTAL E DE SAÚDE DAS FAMÍLIAS 
DO ESTUDO

5.1 X SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Na maioria dos domicílios entrevistados (93,0%) as famílias eram constituídas por laços de 

parentesco e formadas por 3 a 5 pessoas (57,1%). O número de pessoas por família superior a 

oito membros foi de apenas 8,0%. Para o IBGE (1995)78 e OLIVEIRA (I993)109 vem sendo 

registrado desde 1960 o fenômeno da redução das taxas de fecundidade no país, com maior 

intensidade a partir dos anos 70, onde “a disseminação de métodos anticoncepcionais e o próprio 

processo de urbanização vem contribuindo nesse sentido”.

O alto percentual de pessoas sem instrução neste estudo (25,2%) redimensiona a efetiva 

prevalência do analfabetismo em Fortaleza, o mesmo sendo observado em relação aos chefes das 

famílias, onde 28,9% estavam entre os sem instrução.

A POF (1996)123 e a PNA.D (1996)122 confirmam estes dados quando em diferentes faixas 

mostraram que Fortaleza, dentre as regiões metropolitanas do país, é a que apresentou os maiores 

percentuais de chefes de famílias situados nas faixas dos sem instrução (21,20%), e os mais 

baixos percentuais entre os que possuíam o segundo grau (17,38%) e curso superior (7,39%) 

concluídos.
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Para OLIVEIRA (I993)109 e IBGE (1995)'8, as evidências estatísticas apontam ganhos 

quantitativos com a expansão no acesso e frequência à escola. No entanto, ao longo dos anos tais 

«anhos não impediram o crescimento absoluto do analfabetismo, de forma mais intensa nas 

regiões metropolitanas, impondo desafios não apenas socioeconômico, mas também jurídico- 

político. “A erradicação do analfabetismo, a universalização do ensino fundamental a todos, sem 

limite de faixa etária, e a obrigatoriedade da educação fundamental, definidas como metas a 

serem alcançadas até 1997 na Constituição Federal de 1987 não foram atingidas”109.

Nas atividades ou ocupações com contribuição para a renda familiar as mulheres 

representaram 34,4% e os homens 51,4%. Estes dados foram um pouco inferiores aos da PNAD 

(1996)122, cujas taxas de atividades foram de 72,3% para os homens e 44,6% para as mulheres.

Conforme OLIVEIRA (1993)109 e IBGE (1995)78, as mulheres estão em contínua elevação 

na participação econômica do país, representando 35,6% da população total ocupada em função 

da diversificação dos postos de trabalho femininos onde as mesmas têm acesso a ocupações de 

melhor posição social com visível crescimento das ocupações de nível superior e gerenciais. No 

entanto, são ainda as atividades que demandam baixa qualificação, tais como as ocupações 

manuais, balconistas, comércio ambulante, aprendizes e auxiliares industriais, as responsáveis, 

por mais da metade da representação das mulheres no mercado urbano de trabalho.

Observou-se o estado de saúde das pessoas que residem nos domicílios entrevistados por 

faixa etária, ocupação principal, nível de instrução e classes de rendimentos. A comparação, no 

entanto, dos achados deste estudo, com dados de outras pesquisas, torna-se bastante problemática 

na medida que diferem em vários aspectos, como a composição das populações estudadas, as 

diferentes faixas etárias incluídas, metodologia e instrumentos. Além do mais, não foram 

levantadas as principais causas de doenças pelos grupos da CID (Classificação Internacional 

Doenças), motivo pelo qual utilizou-se de poucas comparações aos dados de outras estudos.

Entre os 483 (25,8%) membros das famílias que apresentaram algum problema de saúde no 

mês anterior às entrevistas, observou-se maior concentração nas faixas extremas compreendidas 

pelos maiores de 60 anos (48,8%) e pelas crianças com até 5 anos de idade (32,4%). Para 

BRINCKS (1995)40, SESA-CE (1996)43, SESA-CE (1991)47, ROCHA e RIBEIRO (1991)126, 

existem diferentes perfis de morbidade nas diversas faixas etárias.

No Ceará, vale ressaltar que, de acordo com a SESA-Ce (1996)45, as neoplasias e as 

doenças cardiovasculares aumentam com a idade, sendo mais predominantes nos grupos de 50 
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anos a mais de idade. A diarréia ocorre com predominância nos menores de 5 anos, que estão 

também mais expostos a doenças infecciosas e parasitárias e do aparelho respiratório. A 

violência, responsável por mortes, lesões temporárias e incapacidades, atinge mais a faixa etária 

de 20 - 29 e de 10 a 19 anos, enquanto os acidentes de trabalho têm maior ocorrência entre os 

grupos etários de 20 ~ 29 e 30 ~ 39 anos.

No que se refere ao estado de saúde e a ocupação dos membros das famílias envolvidas no 

estudo,observou-se que os aposentados obtiveram maiores percentuais no grupo dos doentes 

crônicos (50,5%). Os trabalhadores domésticos (35,0%), estudantes (25,0%), sem atividade 

(15,0%) e prestadores de serviços (10,0%) foram os que apresentaram maiores percentuais entre 

os que estiveram doentes mais de uma vez no mês anterior ao estudo. .Por outro lado, a classe de 

rendimento com maior concentração de doentes foi a situada em até 3 salários mínimos (59,6%). 

As proporções encontradas, neste estudo, sugerem uma possível associação entre o estado de 

saúde da população do estudo em relação à idade, ocupação e renda.

(...) a análise das tendências de morbidade mostra que o meio (noção 
que inclui o modo de vida) é a primeira determinante do estado de 
saude global de qualquer população, ã alimentação, as condições de 
habitação e trabalho, a coesão do tecido social e os mecanismos 
culturais que permitem estabilizar a população desempenham papel 
decisivo na determinação do estado de saúde dos adultos ILLICH 
(19 7 5)77.

A renda da atividade principal da população do estudo, segundo a amostra, apresentou 

maiores participação (62,4%) para os que recebiam até 3 salários mínimos, enquanto que apenas 

7,6% possuíam renda superior a 10 salários mínimos. Ao se comparar os dados encontrados neste 

estudo com os da PNAD (1996)122 parece não existir diferença nas proporções encontradas. Para 

esta pesquisa, no País, apenas 7,9% das pessoas ocupadas possuem renda superior a 10 salários, 

enquanto 52,0% recebem até 3 salários. Na região metropolitana de Fortaleza 54,2% das pessoas 

ocupadas possuem rendimento mensal situado em até 2 salários, enquanto 6,9% têm rendimentos 

superiores a 10 salários mínimos .



Observou-se, neste estudo, diferenças significativas, em ordem decrescente de dados, para 

as classes socíoeconômicas A, B, C, D, E no que se refere às rendas médias do chefe de família 

(y? = .155,08; p = 0,000) e da família (%2 ~ 173,43; p = 0,000). A maior parte dos chefes (63,7%) 

e das famílias (64,2%) estava concentrada nas classes D e E, que apresentaram as mais baixas 

rendas médias, ou seja, inferiores a 4 salários mínimos para os chefes de família e inferiores a 5 

salários mínimos para as famílias. Por outro lado, a menor parte dos chefes de família (10,5%) e 

das famílias (10,3%) estavam nas classes socíoeconômicas A e B que apresentaram as mais altas 

rendas médias, superiores a 27 salários mínimos.

O Brasil possui um péssimo desempenho no que diz respeito às desigualdades de renda cuja 

concentração é ainda mais grave na região metropolitana de Fortaleza, onde o percentual dos que 

recebem até 3 salários (67,5%) ,é superior aos nacionais (52,0%), enquanto os salários superiores 

a 10 (6,9%) ficam em patamar inferior à média nacional de 7,9% .

O perfil da distribuição de renda no Brasil se caracteriza portanto como centralizador, onde 

10% dos ricos se apropriam de 48% do total de rendimentos. A concentração efetiva de renda 

tende ser maior do que a retratada nos dados da PNAD, uma vez que a análise considera apenas 

os rendimentos do trabalho, excluindo os que provêm de aplicações financeiras, vendas ou 

aluguéis de imóveis, equipamentos, entre outros78’109.

Vaie salientar que “os salários mínimos no Brasil (R$ 112,00 na época da pesquisa) são 

insuficientes para cobrir as necessidades básicas com alimentação, transporte, moradia e 

educação”46, e que “a falta de renda gera padrões alimentares deficitários nos aspectos 

quantitativos e qualitativos, levando a destruição do nível de saúde da população”46,47.

5.1.2. PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO

Nas 384 unidades domiciliares entrevistadas, predominaram, em ordem decrescente de 

dados, os domicílios próprios (72,7%), alugados (18,2%), cedidos (7,5%) e outros (1,6%), Deve 

ser ressaltado que entre as outras ocupações todos os casos eram fruto de invasões. Não foram 
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encontradas diferenças quando estes dados foram comparados à POF (1996)123, onde para o 

fBGE os domicílios próprios correspondem a 73,62%, alugados 18,03%, cedidos 7,8% e outros 

(0,55%).

Observou-se portanto que apenas em relação a outra condição de ocupação, os dados deste 

estudo (1,6%) foram superiores acfe do IBGE (0,55%). Provavelmente nas áreas em que a 

pesquisa foi realizada as invasões a terrenos e casas abandonados tenham sido mais frequentes 

em função da falta de acesso ou de condições deficientes de habitação da população de baixo 

poder aquisitivo.

Apesar da maioria dos domicílios selecionados ser de alvenaria (99,0%) e cobertos por 

telhas (99,0%), alguns não tinham reboco e piso, fato também relatado pelo IPLANCE (1996)46. 

Foram encontrados, neste estudo, mesmo em menor número, (1,0%) domicílios rústicos, 

construídos de material improvisado, ou seja, madeira aproveitada, plástico e taipa.

O abastecimento de água potável pelas famílias entrevistadas era efetuado pela rede geral 

de distribuição (78,4%), poço ou nascente (13,3%) e por aquisição de água mineral (8,3%), O 

consumo de água mineral pode, provavelmente, estar associado à falta de credibilidade da 

população quanto a qualidade do serviço da rede de distribuição em aplicar apenas tratamento 

parcial ou nenhum, acarretando maiores riscos de transmissão de doenças.

Comparados aos dados da POF (I996)123, este estudo parece ter proporções semelhantes 

uma vez que 70,0% da população de Fortaleza tem seu abastecimento de água efetuado pela rede 

geral de distribuição.

Nos domicílios envolvidos na pesquisa, apenas 1% não possuía banheiro no próprio 

domicílio. Por outro lado, esgotamento sanitário é motivo de preocupação uma vez que 23,2% 

das fossas são rudimentares, enquanto 3,6% não o possuem e 2,9% não souberam responder.

Os dados da POF (I996)í23 comparados a este estudo não apresentaram diferenças, uma vez 

que neles a região metropolitana de Fortaleza demonstrou a existência em 29,0% dos domicílios a 

fossa rudimentar como sistema de esgotamento sanitário, enquanto 9,7% não souberam informar 

ou realmente não possuíam sistema de esgotamento.

Para ILLICH (1975)77, a atividade de saneamento pode ser considerada a segunda 

determinante do estado de saúde global de uma população, só perdendo para o modo de vida que 
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inclui, como foi anteriormente mencionado, a qualidade da alimentação, educação e as condições 

de habitação e trabalho.

Para OLIVEIRA (1993)109 e IBGE (1996)78, ocorre^ a partir da década de 80 uma sensível 

melhoria nas condições de atendimento da população brasileira em matéria de distribuição de 

água e na coleta de esgoto de lixo, mas muito ainda tem que ser feito no sentido de garantir 

tratamento e destino adequado aos resíduos coletados, para que sejam reduzidos os riscos na 

transmissão de doenças, bem como a prevenção de determinados surtos, a preservação do meio 

ambiente e acidentes naturais109.

A cobertura das redes de distribuição de águas tratadas e de captação de esgotos, somada as 

más condições de saúde e higiene da população, propicia condições ideais para a proliferação de 

doenças de acordo com a SESA (1991 )47, OLIVEIRA (1993)"” e IBGE (1995)78

Para SESA-CE (1996)‘b a “incidência das doenças de veículação hídrica alertam para a 

necessidade de um maior investimento em saneamento básico”.

As hepatites virais apresentaram uma tendência crescente, confirmando sua endemicidade. 

Foram notificados 773 casos em Fortaleza no ano de 1995, com incidência de 39,31 casos / 

100.000 habitantes, atingindo mais o grupo etário de 1 a 14 anos de idade (65%), sugerindo maior 

incidência de hepatite de transmissão fecal-oral”43.

Foram notificados em Fortaleza casos de febre tífóide em 1995, com incidência de 0,2 

casos / 100,000 habitantes. Encontra-se apresentando incidência decrescente, apesar de outras 

doenças de transmissão ligada ao saneamento estarem em ascensão, provavelmente o uso 

indiscriminado de antimicrobianos, que modifica o quadro clínico e altera a reação de Widal. 

Atinge com maior proporção a faixa etária de 15 a 49 anos (52,5%)45.

A monitorizaçao de doenças diarréicas agudas notificou no ano de 1995 200.487 casos. 

Quanto à etiologia dessas diarréias, 35 amostras para pesquisa de V, cholerae deram positivas, 

assegura a baixa, mas ainda existente, incidência de cólera45.

A leptospirose vem sendo um sério problema de saúde pública, caracterizando-se como 

endemia urbana com picos ligados ao aumento da pluviometria associada as más condições de 

saneamento, cuja incidência em Fortaleza foi de 6,6 / 100.000 habitantes. Os casos aconteceram a 

partir da faixa de 5 a 9 anos, se concentrando nos adultos jovens45.
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5.1.2 1. FARMÁCIAS CASEIRAS
a»

Constituída por sobras de tratamentos já realizados e de produtos estrategicamente 

adquiridos para possível uso familiar, a prática da manutenção da farmácia caseira esteve 

presente em 85,7% dos domicílios entrevistados. O estoque médio ficou situado em 6 

especialidades farmacêuticas e 28 unidades de medicamentos, podendo ser considerado reflexo 

de um processo contínuo de aquisição e guarda de medicamentos por parte das famílias deste 

estudo.

Diferenças entre as diversas classes socioeconômicas, em ordem decrescente de dados 

foram observadas, tanto para o número de especialidades como para o número de unidades de 

medicamentos, onde as classes A/B possuíam em média mais especialidades e unidades de 

medicamentos do que as classes C, D e E.

A comparação dos resultados deste estudo a outros realizados no país por BARROS 

(1995)1'1, FRANCO et al (1987)64, VICTORA et al., BARROS e VAUGHAN (1988)IM ficou 

prejudicada principalmente pelas diferenças metodológicas. Apesar de se constituir um 

importante campo de pesquisa, o consumo de medicamentos não vem sendo suficientemente 

explorado dentro de uma abordagem científica como problema de saúde pública no Brasil.

Uma comparação utilizando informações de LAPORTE et al, TOGNONI e ROZENFELD 

(1987)84 para a análise da quantificação do consumo de unidades vendidas e adaptando-as a este 

estudo, também seria problemática em termos do possível consumo das unidades das farmácias 

caseiras. Para esses autores, “uma unidade e uma embalagem de uma especialidade farmacêutica, 

independente de seu tamanho ou dose. Assim, uma caixa de dez drágeas de 5 mg de um 

determinado fármaco é uma unidade, mas também o é uma caixa de 50 drágeas de 10 mg. 

Consequentemente se expressa o consumo total em unidades, este seria o resultado da soma de 

unidades de magnitude distintas” O conteúdo ponderai de uma mesma especialidade pode variar 

num mesmo país ao longo do tempo, ou pode variar de um país a outro fazendo com que as 

variações do número de unidades nem sempre reflitam as variações de consumo.84 Além do mais, 

uma mesma especialidade farmacêutica pode ser encontrada no mercado com várias 

apresentações.84



Vale, no entanto, ressaltar, o estudo realizado por FRANCO et al (1987)64 em população 

residente na cidade de Salvador, cujos domicílios em quase sua totalidade (98,0%) possuíam 

farmácias caseiras, com estoque situado em 9,2 especialidades farmacêuticas em média,

(...) o armazenamento e a troca de medicamentos industrializados e 
prescritos são hábitos comuns no Reino Unido. As pessoas que 
estiveram doentes atuam como médicos, algumas vezes, indicando 
drogas prescritas para si mesmas para amigos, parentes e vizinhos com 
sintomas semelhantes aos seus HELMAN (1994)7'',

Estudo realizado entre moradores de uma determinada rua em Leeds ( Reino Unido) 

revelou que a média de medicamentos armazenados, por pessoa, foi de 25,9 comprimidos ou 

cápsulas prescritas,73

LEFEVRE (1987/ salienta que o medicamento está indevidamente no lugar da saúde, 

fazendo parte da exploração mercantil da doença, A “sociedade moderna consome a fantasia e a 

saúde imediata apoiada pela ciência que fornece o álibi desta fantasia à medida que à nivel do 

racional, do consciente o indivíduo e a sociedade estão consumindo produtos da tecnologia 

científica ”

A manutenção de farmácias caseiras reforça a função simbólica dos medicamentos. Como 

símbolo, o medicamento é visto nas sociedades de consumo, como mercadorias a serem vendidas 

e compradas no mercado, que faz com que seu consumo seja continuamente renovado ou 

produzido. Essa expansão do uso de medicamentos, conforme BARROS (1984, 1995)17,14, 

FRANCO (I987)64, ILUCH (1975)77 reforçou um processo histórico de medicalizaçao sem 

contribuições para melhoria das condições de saúde da população.

5.2. DESCRIÇÃO DA DOENÇA E ALTERNATIVAS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

A utilização de alternativas de assistência à saúde e de medicamentos em um país depende 

muitos elementos, incluindo a percepção da gravidade das doenças pelos familiares, acesso 



aos serviços médicos, legislação, política de saúde, capacitação dos profissionais de saúde, nível 

de instrução e hábitos de consumos da população.

Levando em consideração todos esses elementos, acredita-se que uma comparação dos 

dados deste estudo com os de outras pesquisas torna-se problemática à medida que as populações 

estudadas diferem quanto: a sua composição por faixas etárias; classes socioeconômicas; 

morbidade e acesso aos serviços médicos. Também considerando os métodos, instmmentos e 

técnicas de entrevistas utilizados, assim como o tratamento dado as variáveis do estudo que 

dificultam possíveis comparações entre pesquisas. Pelo exposto, optou-se por uma discussão 

pouco comparativa a dados de outras pesquisas já desenvolvidas,

Na amostra de 1.874 indivíduos, 483 (25,8%) tiveram problemas de saúde nas quatro 

semanas que antecederam a pesquisa, onde foram selecionados 248 (51,3%) para o estudo sobre a 

utilização de tratamentos de saúde entre as diversas alternativas de assistência. Verificou-se assim 

que 96,0% do grupo selecionado buscaram ajuda de alguma alternativa de assistência à saúde.

Observou-se neste estudo que a maioria dos doentes, 236 (79,2%), optou apenas por um 

tipo de tratamento, enquanto que 50 (16,8%) buscaram várias alternativas de assistência à saúde.

Entre os doentes selecionados que procuraram uma segunda opção de assistência à saúde, 

em função do realizado no primeiro tratamento, observou-se que 67,4% destes tinham se 

automedicado, enquanto que 26,1% tinham recebido atendimento médico. A busca por um 

segundo tratamento provavelmente ocorreu em função do primeiro não ter atingido o resultado 

esperado.

(...) em geral as pessoas doentes transitam entre a alternativa informal 
e as outras duas, podendo voltar à primeira, especialmente quando o 
tratamento em uma alternativa não proporciona alivio ao desconforto 
físico ou abalo emocional' sofrido.(...) Ao adoecer os indivíduos quando 
não recorrem a automedicação escolhem a quem consultar nos setores 
informal, popular e profissional para obter auxilio. As escolhas são 
influenciadas pelo contexto em que ocorreu, o que inclui os tipos de 
assistências disponíveis, a necessidade ou não de pagar por estes 
serviços, as condições do paciente de arcar com estas despesas e o 
modelo explanatório que o paciente utiliza para explicar o seu estado 
de saúde HE.LMAN (1994).
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5.2,1. ALTERNATIVA INFORMAL

Entre os 236 doentes selecionados, 105 (44,5%) optaram pelo setor informal como primeira 

alternativa de assistência à saude, dos quais 95 (40,3%) se automedicaram e 10 (4,2%) buscaram 

tratamento com aconselhamento de parentes (80,0%) e de profissionais não médicos (20,0%),

Uma parcela importante entre os que se automedicaram (92,6%) fez uso de medicamentos 

industrializados, enquanto uma minoria (7,3%) utilizou em seus tratamentos remédios caseiros, 

geralmente na forma de xarope e chás oriundos de plantas medicinais. Sabe-se, no entanto, que 

muitas vezes as famílias não fornecem a informação sobre os tratamentos realizados com ervas 

medicinais, motivo pelo qual, provavelmente, este dado esteja subestimado nesta pesquisa.

BRICKS (1995)40, em estudo sobre a utilização de medicamentos em crianças atendidas em 

creches de São Paulo, faz referência quanto ao baixo percentual de utilização de remédios 

caseiros (1,2%). Para a autora “(•••) a medida que a população é ensinada a respeitar o saber 

científico legitimado, os fármacos industrializados vêm substituindo os remédios caseiros, como 

medicamentos mais utilizados na automedicação.”

Prática aceita e legalizada em praticamente todos os países do mundo, a automedicação 

segundo Paulo e Zaníni (1988)120, tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Estudos 

realizados na Europa e EEUU, estimam que 50 a 90% das enfermidades são inicialmente tratadas 

por autoprescrição. Na Espanha a sua prevalência fica em tomo de 40 a 75%, onde 40% dos 

medicamentos utilizados são de prescrição13.

No Brasil, estudos realizados por BARROS (1995)14, CORDEIRO (1988)50, FRANCO et al 

(1987)64, estimam que a automedicação tem uma prevalência de 33 a 40% na população, onde, 
«ponnrln ARRAN H OOdE (\ Q07tS p C A<iTFT al ( I 0O7fht dd 10/, .W mpHiromPntnt nHKvadne

O
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Vale salientar que, do ponto de vista socioeconômico, a automedicação diminui a procura 

por serviços médicos, com conseqüente diminuição dos gastos públicos com saúde120.

No grupo pesquisado não houve diferença estatisticamente significante (%2 ~ 0,01; p ~ 

0,9199) para o consumo de medicamentos sem prescrição médica entre homens (40,6%) e 

mulheres (40,0%).

Estudo realizado por FRANCO et al. (1987)64 em Salvador também não encontrou 

diferença entre o sexo feminino e masculino, para os que fizeram uso de medicamentos sem 

prescrição. Por outro lado, para ARRAIS (1997)8, BARROS (1995)í4 e CORDEIRO (1985)50, a 

automedicação foi mais frequente entre as mulheres.

Entre os indivíduos que se automedicaram, neste estudo, a faixa etária predominante esteve 

compreendida entre 18 a 39 anos (45,2%), seguida pela de 40 a 59 anos, pelas crianças com até 9 

anos (15,8%) e superiores a 60 anos (10,5%). Observou-se portanto, da mesma forma que 

FRANCO et al (1987)M, ARRAIS (1997) e CORDEIRO (1985) que o uso de medicamentos sem 

prescrição era mais frequente entre pessoas com idade entre 15 a 40 anos.

A mais baixa freqüência da automedicação entre crianças e idosos 
indicam, talvez, um maior cuidado da população em geral com os 
processos mórbidos que envolvam as crianças ou os mais velhos ou uma 
maior gravidade das doenças que afligem esses grupos etários. 
FRANCO et al (1987)64

BRICKS (1995)40 observou uma baixa freqüência de utilização de medicamentos sem 

prescrição médica (7,1%) em estudo realizado em São Paulo incluindo 1.382 crianças, no entanto 

VICTORA et al. (198 8)135, em pesquisa desenvolvida com 4.746 crianças em Pelotas, 

verificaram que as mães (32,3%) foram as responsáveis pela prescrição dos medicamentos em 

seus filhos.

BARROS (1995)14 aborda estudo realizado na Espanha, onde 36,0% das crianças que 

tinham até 8 anos de idade haviam sido tratadas sem controle médico prévio. Para este autor 

poucas pesquisas tomaram como centro de preocupação a automedicação em crianças.
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Destaca-se o grupo de nível superior completo como o de menor percentual de consumo de 

medicamentos sem prescrição médica (2,1%), enquanto os que tinham baixa escolaridade (entre 

os sem instrução até o T grau não concluído) apresentaram as proporções mais elevadas (44,2%), 

seguido pelos de nível superior incompleto (42,2%). Segundo FRANCO (1987)64, supõe-se que 

quanto mais alto o nível educacional de um grupo mais ele passaria a consumir medicamentos 

por orientação médica.

A camada de menor renda familiar situada em até 5 salários mínimos foi a que apresentou 

maior percentual (49,5%) entre os que se automedicaram, neste estudo, enquanto que o grupo de 

renda superior a 15 salários foi de apenas 8,5%. Por outro lado, a maior proporção entre os que 

fizeram uso de medicamentos sem prescrição médica estava nas classes socioeconâmicas D/E 

(67,4%) e nas classe A/B 9,4%.

SupÕe-se, de acordo com CORDEIRO (1985)?O, que nesses grupos de classes 

socioeconômicas subordinadas e de baixa renda, a prática da autoprescrição, seja uma forma 

alternativa de contornar barreiras materiais e não materiais de acesso aos serviços de saúde como: 

carência de recursos financeiros para a consulta (se não conseguir pelo SUS) ou transporte, 

impedimento para se ausentar do trabalho, práticas de medicina familiar ligadas ao modo de vida 

das classes socioeconômicas subordinadas.

Com relação ao nível de ocupação principal dos indivíduos que mais fizeram uso de 

medicamentos sem prescrição, foram encontrados os estudantes (26,0%), trabalhadores de 

serviços (16,0%), aposentados (11,4%) e trabalhadores domésticos (10,2%). Estes dados, 

incluindo os estudantes como pessoas provavelmente inativas economicamente, estão em 

concordância com os dados dos indivíduos de baixa escolaridade, com menor faixa de renda 

familiar e de classes socioeconômicas subordinadas, podendo refletir as dificuldades de acesso 

aos serviços de saúde.

No grupo que se automedicou neste estudo, 19,0% adquiriram os medicamentos em lojas 

ou mercearias, que ficavam até 200 metros (51,0%) de distância da maioria dos domicílios, onde 

os consumidores se deslocaram à pé (61,3%) ou utilizaram os serviços de tele-entrega (15,0%). 

Quanto ao tempo de utilização, a maior parte dos que se autoprescreveram fez uso dos 

medicamentos até que passassem os sintomas ou problemas de saúde (65,3%).
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Para ARRAIS (1997)s e ZUBIOLI (1996)139, o crescimento de medicamentos de venda 

livre, asstm como a disponibilidade desses medicamentos em estabelecimentos não farmacêuticos 

é motivo de preocupação. Por outro, lado a má qualidade da oferta de medicamentos, o não 

cumprimento da obrigatoriedade da receita médica, a carência de informações ao paciente por 

ocasião da dispensaçao e o baixo nível de instrução da população em geral, justificam a 

preocupação com a autoprescriçao no Brasil8’14’120439’140.

Aliados ao número excessivo de farmácias e drogarias, em torno de 45 mil (que não 

representa uma cobertura adequada), a falta de rígidos controles dos órgãos de fiscalização, a 

publicidade livre dirigida aos consumidores, o não envolvimento dos farmacêuticos com à 

atenção ao paciente, e a hipervalorização do papel do medicamento (indevidamente colocado no 

lugar da saúde), tornam a prática da automedicação um grave problema no país1’8,14,18’34"17, 
65,84.120,131,139,140

5.2.2. ALTERNATIVA PROFISSIONAL: SETOR MÉDICO

Uma parcela dos indivíduos, em que se definiu a presença de morbidade neste estudo, 

buscou ajuda na alternativa de assistência à saúde profissional (59,0%), com predominância do 

sexo feminino (63,0%).

Para CORDEIRO (198 5)50, “as mulheres apresentam mais queixas sintomáticas e 

frequentam mais as instituições médicas utilizando mais serviços de saúde’7.

O grupo pesquisado variou marcadamente conforme a renda e a classe socioeconômica. A 

maior proporção de doentes que buscou o setor médico (51,6%) possuía renda familiar de até 5 

salários mínimos, enquanto apenas 6,2% estavam em famílias com renda mensal superior a 20 

salários mínimos. Por outro lado, a proporção de doentes nas classes A, B e C foi de 30,8% 

quando nas classesDeE esta foi de 61,7%. Estes diferenciais podem estar associados a variações 

nas incidências das doenças por renda e classe socioeconômica.

A maior cobertura da atenção médica 123 (69,1%) coube ao Sistema Único de Saúde - 

SUS. Os principais motivos para a escolha do local de atendimento levaram em consideração a 



eficácia e qualidade na atenção médica prestada (28,0%), ser próximo à residência do doente 

(25,8%) e ser gratuito (19,5%). Estes dados provavelmente demonstraram que a população do 

estudo sabe o que seria necessário para uma adequada atenção médica e não o fato de ir a procura 

de medicamentos (3,4%) ou de uma prescrição medicamentosa (3,4%). A escolha por serviços 

próximos à residência do doente e gratuitos talvez esteja associada a baixa renda familiar mensal, 

que apresentou maiores proporções no grupo pesquisado, conforme relatado anteriormente.

Para a SESA-Ce (1991)47 a rede assistencial do Sistema Único de Saúde - SUS no Ceará, 

em nível hospitalar, apresenta uma capacidade de oferta de 809,349 internações/ano, sendo o 

setor público responsável por 31,0% desta oferta, ficando o restante, (69,0%) no setor 

complementar (entidades privadas com ou sem fins lucrativos). Possui uma estrutura hospitalar 

que conta com 13.378 leitos, sendo 37,8% na rede pública e 62,2% na rede complementar.

A cobertura de leitos por 1.000 habitantes no Ceará está dentro dos parâmetros da OMS (2 

leitos / 1.000 habitantes), entretanto observa-se em Fortaleza uma maior cobertura (2,9 leitos / 

1,000) em relação aos demais municípios do Estado47.

O SUS, em nível ambulatorial no Estado, apresenta uma cobertura assistencial de 2,4 

consultas médicas habitante / ano, contudo, Fortaleza oferece uma cobertura assistencial acima da 

média (4,3 consultas médicas habitantes / ano), que evidencia a concentração de recursos em 

detrimento das demais áreas47.

Fortaleza apresenta, portanto, uma cobertura de serviços ambulatoriais e hospitalares 

superiores as demais áreas do Estado, mas que não garantem o atendimento das necessidades 

reais de saúde da população, uma vez que as programações das ações a serem desenvolvidas são 

sempre elaboradas com base na oferta de serviços versus disponibilidades de financiamento, 

dissociadas do estudo epidemiológico47.

A maior proporção do tempo de consulta médica foi de até 15 minutos (57,8%), no grupo 

selecionado, enquanto que apenas 8,1% foram superiores a 30 minutos.

Estudo realizado na rede pública de serviços de saúde - SUS, no Ceará, por CARLOS et al. 

(1996)42 em 37 municípios, verificou que o tempo, na maior parte das consultas médicas (54,1%), 

foi inferior a 5 minutos, enquanto que consultas com tempo superior a 30 minutos não tiveram 

nenhum registro.
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Uma proporção importante das que procuraram o setor médico (87,9%) recebeu uma 

prescrição medicamentosa,

Para PAULO e ZANINE (1988)120 “(...) de modo geral 50 a 80% dos pacientes que buscam 

a atenção primária de saúde apresentam remissão de quadro sem necessidade de medicamentos”,

CORDEIRO (1985)30 relata que “cerca de 80% das consultas médicas implicam na 

prescrição de um ou mais medicamentos, sendo comum que a consulta médica seja realizada 

visando a repetição de uma prescrição anterior.”,

PEPE (1994)12! verificou, em estudo realizado no Rio de Janeiro, que foi de 91,6% a taxa 

de prescrição medicamentosa. Para a autora, a prescrição médica é uma das responsáveis pela 

quantidade e qualidade dos medicamentos consumidos. Ela representa para os consumidores a 

iniciação ao uso de medicamentos e ao mesmo tempo a intervenção do sistema de saúde para 

responder as necessidades de saúde da população,

Para CORDEIRO (1985)50, o medicamento tanto institucionaliza o consumo como é um 

instrumento estratégico na relação do médico com o paciente. Permite reduzir o tempo de 

consulta do médico, aumentando a sua produtividade no trabalho, ao mesmo tempo em que é 

estabelecida uma confiança do paciente no diagnóstico representado na prescrição.

Para todos os males há um remédio, uma intervenção técnica capaz de 
solucionar problemas que se traduzem por alterações somáticas. A 
fadiga, o nervosismo, as ansiedades e tensões provocadas pelo 
trabalho, pelas relações sociais, são ordenadas como “doença” pela 
intervenção médica e pela prescrição de um medicamento, que sendo 
específico, diferenciado, materializa um conjunto difuso de queixas e de 
sensações de mal estar.50

O Brasil, segundo ROCHA e RIBEIRO (1991)126, não dispõe de estatísticas confiáveis 

quanto ao número de prescrições por pessoa / ano, nem o custo médio de cada uma.

As estratégias de “marketing”, com suas sofisticadas campanhas de publicidade são 

frequentemente utilizadas pela indústria farmacêutica que, aliada a diversos condicionantes 

sociais, fazem parte dos fatores não médicos que podem influenciar os hábitos de prescrição.
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Os médicos, com freqüência, são pressionados por pacientes e familiares para que 

prescrevam medicamentos126. O acesso ao consumo foi convertido no principal objetivo para 

atingir-se o bem estar e a felicidade. A publicidade farmacêutica enganosa exagera o valor 

terapêutico dos medicamentos, ignorando suas reações adversas para convencer médicos e 

pacientes que o seu consumo está relacionado a maiores índices de saúde, A medicalização da 

vida distorceu o conceito de medicamento que passou a ser o único bem de consumo capaz de

curar ou alterar uma enfermidade ou dor, tornando irrelevante o papel da promoção da saúde e da

qualidade de vida 14,53,120,126,131

Para LÈFEVRE (1987)'S7, (1991)86, no contexto da saúde, nem sempre o uso de 

medicamento é terapêutico, sendo simbólico quando é utilizado por pressão do paciente ou com o 

objetivo de fazer a consulta médica render, ou para contornar a relação médico-paciente, aliada à 

formação do médico que supervalorlza o medicamento no processo de promoção e recuperação 

da saúde.

As altas taxas de prescrição de medicamentos podem ser reflexo, segundo ILLICH (1975)77 

de “uma estrutura social e política destruidora que apresenta como álibi o poder de encher suas 

vítimas com terapias que elas foram ensinadas a desejar.1’

Por outro lado, a influência das indústrias farmacêuticas sobre o médico, tanto para 

informações na área da farmacologia clínica e da disponibilidade de fármacos, como na pressão 

não percebida para que sigam certos padrões de prescrição, acontece por meio da educação 

médica continuada através dos seus representantes como também por meio de patrocínio de 

eventos, de acordo com ROCHA e RIBEIRO (199.I)126 e MONCADA e OLIVA(1996)IM

O papel cia indústria farmacêutica em informar e influenciar o médico 
é realmente efetivo. Através da educação médica continua é que 
ocorrem as mudanças nos hábitos de prescrição, principalmente 
quando para muitos profissionais da medicina a única forma de 
atualização é o contato com o representante da indústria. MONCADA 
e OLIVA (199O)104

Para BARROS (1995)14, "há na verdade um permanente conflito de interesses entre a 

Prioridade que o médico necessita outorgar ao bem estar de seus pacientes e a pressão da
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publicidade que em grau maior ou menor se exerce sobre ele de forma sutil, engenhosa ou de 

maneira mais escancarada...11

No grupo pesquisado, 24,3% receberam gratuitamente nas unidades de saúde - SUS, todos 

os medicamentos prescritos por ocasião da consulta e 62,6% tiveram de comprar todos os 

produtos receitados. Por outro lado, uma parcela importante da população (28,3%) não teve 

acesso aos medicamentos receitados, principalmente por problemas financeiros (87,8%), não 

aderindo ao tratamento indicado.

Os dados encontrados neste estudo, sobre o acesso do grupo pesquisado aos medicamentos 

prescritos, foram inferiores aos encontrados por PE PE (1994)í21. Para esta autora, 74,1% dos 

indivíduos que receberam uma prescrição de medicamentos nos serviços de saúde do Rio de 

Janeiro não conseguiram obtê-los na rede pública. Salienta que dos medicamentos prescritos, 

apenas 11,7% é que poderíam ser adquiridos gratuitamente pelos pacientes.

A proporção dos que não tiveram acesso aos medicamentos neste estudo (28,3%) também 

foi inferior ao publicado pela CEME (52,0%) 24’3'U4. O baixo poder aquisitivo e as condições 

sócio-culturais da maioria da população, associada às dificuldades do financiamento do sistema 

público de saúde, contribuem para que alguns não tenham acesso aos medicamentos receitados.

A situação tende a se agravar levando em consideração o alto preço dos medicamentos que 

inviabiliza a sua aquisição bem como a desativação da Central de Medicamentos e a indefinição 

da continuidade do programa de distribuição de medicamentos essenciais aos usuários do SUS.

5.2.3. A PARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS NAS DESPESAS COM 
SAÚDE

O setor profissional (atenção médica ambulatorial e hospitalar) entre as alternativas de 

; assistência à saúde, foi o que assumiu maior importância nas despesas com saúde por parte dos 

doentes nos domicílios selecionados, cujo total dos gastos médios mensais foi de RS 58,31 ou 

^2,1% do salário mínimo.

Considerando os tipos de despesas entre os doentes do estudo, maiores gastos foram 

observados em relação aos seguros saúde ou medicina de grupo, que tiveram um total médio 

Mensal de R$ 80,76 ou 72,1% do salário mínimo. Cabe ressaltar que por especificação de despesa
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assumiram os medicamentos grande importância, apesar de não apresentarem os maiores gastos 

mensais (R$ 25,65 ou 22,9% do salário mínimo), em função de ter mantido a maior proporção 

(92,1%).

No que se refere às despesas por alternativas de assistência à saúde nos diversos níveis 

socioeconômicos, parece existir diferenças estatisticamente signifícantes (%2 = 12,87; p = 0,005) 

nos gastos dos doentes com o tratamento médico ambulatorial, em ordem decrescente para as 

classes C, A/B, D, E.

Valores de 1990, apresentados porPEPE (1994)121, demonstraram que o Brasil é detentor 

de menores gastos per capita / ano com medicamentos (US$ 11.00 e 0,7% do PIB) em relação aos 

EUA (US$ 28.00 e 0,9% do PIB), Japão (US$ 276.00 e 1,6% do PIB), Alemanha (U$ 149.00 e 

0,8% do PIB), Canadá (US$ 83.00 e 0,6% do PIB) e Espanha (US$ 66,00 e 0,8% do PIB).

Qualquer comparação, no entanto, em relação as despesas com medicamentos, torna-se 

prejudicada em função da não padronização da medida expressada, em valores absolutos, renda 

per capita e percentual do PIB (Produto Interno Bruto).

Para LAPORTE et al. (1989)84, qualquer comparação também se torna prejudicada pela 

variação dos preços dos medicamentos, de um país a outro e dentro do mesmo país ao longo do 

;; tempo.

"Além disso os preços dos medicamentos seguem regras muito mais 
complicadas que os preços de outros produtos, O tipo de sistema 
sanitário, a política de registro de especialidades farmacêuticas, a 
política de patentes e o custo no país de origem são, entre outras, 
circunstâncias que variam de um pais a outro e que logicamente tem 
uma influência direta sobre o preço de venda público ”84.

De acordo com GARCIA (1996)/0, as questões culturais expressam-se com todo o conteúdo 

mágico que o medicamento possui mais todo o “conteúdo idiossincrático das pessoas e dos 

; logares”. Na avaliação dos custos dos medicamentos de uma sociedade, preço e volume 

consumido devem ser considerados conjuntamente.

A indústria farmacêutica, ainda de acordo com GARCIA (1996)70, mesmo numa economia 

7 globalizada, sendo prioritariamente transnacional, não internacionaliza conhecimentos nem 



121

também os seus preços. A diferença em relação aos preços de medicamentos é enorme, 

principalmente pela falta de transparência de seus custos, o que não acontece com outros 

produtos.

As diferenças observadas, nas classes socioeconômicas do grupo pesquisado em relação a 

atenção médica ambulatorial sugerem práticas diferenciadas de consumo de produtos e serviços 

médicos de acordo com as formas de acesso de consumo coletivo de saúde, conforme 

CORDEIRO (1985)3Ü Refletem o sistema de desigualdades sociais da estrutura de classes da 

sociedade brasileira.

O total da despesa média mensal familiar com saúde na população estudada foi de R$43,13. 

Por tipo de despesa, os maiores gastos foram efetuados com medicamentos (R$ 23,95) seguido 

pelos seguros de saúde ou medicina de grupo (R$ 18,02) e consulta médica (R$ 1,16).

Os dados encontrados acima se aproximam aos da POF (1997)123. Para o IBGE, o total da 

despesa média mensal familiar com assistência à saúde foi de R$ 46,07. Por tipos de despesas, os 

medicamentos também apresentaram a maior proporção (R$ 17,76), seguido pelo seguro saúde e 

associação de assistência (R$ 14,02) e consulta médica (R$ 1,13).



CONCLUSÕES

• A mator parte das famílias (64,2%) deste estudo fazia parte das classes socioeconômicas D e 

E e apresentavam as mais baixas rendas médias mensais (inferiores a 5 salários mínimos). Por 

outro lado uma menor proporção de famílias (10,3%) estavam nas classes A e B que 

apresentaram as mais altas rendas médias (superiores a 27 salários mínimos). Observou-se 

uma grande desigualdade na distribuição da renda família no grupo pesquisado, 

caracterizando-se como centralizadora.

« Nos domicílios do estudo, o destino do lixo caseiro coletado indiretamente ou jogado em 

terrenos desocupados (12,0%), bem como o esgotamento sanitário por fossas rudimentares 

(23,2%) ou inexistentes (3,6%), são motivo de preocupação, levando em consideração que as 

más condições de higiene da população propiciam condições ideais para a proliferação de 

doenças.

• Na população pesquisada, 25,8% dos indivíduos apresentaram algum problema de saúde no 

mês anterior às entrevistas, cuja maior concentração nas faixas extremas compreendidas pelos 

maiores de 60 anos e crianças com até 5 anos de idade confirma maiores taxas de morbidade 

entre crianças e idosos.

• A manutenção das farmácias caseiras, constituídas por sobras de tratamentos já realizados e 

de produtos estrategicamente adquiridos para possível uso familiar, foi considerada elevada 

nos domicílios selecionados (85,7%). O estoque médio ficou situado em 6 especialidades 

farmacêuticas e 28 unidades de medicamentos. Diferenças entre as classes socioeconômicas 

foram observadas, em ordem decrescente de dados, onde as classes A / B possuíam em média 

mais especialidades farmacêuticas e unidades de medicamentos do que as classes C, D e E.
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Entre os doentes selecionados para o estudo, 79,2% optaram por um tipo de tratamento, 

enquanto 16,8% buscaram vários meios. Os doentes transitaram entre a alternativa informal, 

profissional e popular, passando de uma a outra, algumas vezes, quando o tratamento não 

surtiu o resultado esperado.

Como primeira opção de tratamento, a automedicação atingiu 40,3%, no grupo pesquisado. 

Foi mais praticada nas classes socioeconômicas, com menor faixa de renda média familiar e 

com baixa escolaridade, talvez como alternativa às dificuldades de acesso aos serviços de 

saúde.

Apenas 14,9% dos que se automedicaram classificaram o autotratamento praticado como 

insatisfatório. Observou-se, no entanto, entre os que procuraram uma segunda opção de 

tratamento, que 67,4% tinham se automedicado anteriormente. Provavelmente a busca por um 

segundo tratamento tenha ocorrido em função do primeiro não ter atingido o resultado 

esperado.

Uma proporção importante dos que procuraram tratamento médico receberam uma prescrição 

medicamentosa (87,9%), Levando em consideração que a maior freqüência no tempo de 

consulta foi para o intervalo “até 15 minutos”, este estudo reforça, de acordo com 

CORDEIRO (1985)30, que o medicamento institucionaliza o consumo, sendo estratégico na 

relação médico-pacíente. Permite que o médico aumente sua produção no trabalho, ao mesmo 

tempo em que estabelece a confiança do paciente no diagnóstico representado na prescrição.

Na população estudada 28,3% dos que procuraram tratamento médico não tiveram acesso aos 

medicamentos receitados, cujo principal motivo foi o financeiro (87,8%), em parceria talvez 

com a baixa cobertura da assistência farmacêutica governamental, uma vez que apenas 24,3% 

dos indivíduos, no grupo pesquisado, tiveram os seus medicamentos prescritos dispensados 

gratuitamente nas unidades do SUS,

A despesa média mensal familiar com assistência à saúde, nos domicílios selecionados foi de 

R$ 43,13 ou 38,5% do salário mínimo, onde, por tipo de despesa, os medicamentos tiveram a 

maior participação percentual (55,5%), ou seja R$ 23,95. Considerando que 64,2% das 

famílias do estudo estavam situadas nas classes socioeconômicas D e ,E, com rendimento 

famliar mensal inferior a cinco salários mínimos, talvez estas despesas com saúde estejam 

proporcionalmente elevadas em relação aos demais gastos domésticos.
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ABSTRACT

This cross-sectíonal study aimed at measuring the participation of medícaments in the 

altematives of residentíal health care in Fortaleza, both in terms of usage and costs. The 

researchers made a random selection of 29 boroughs, 58 subsectors and a representa tive sample 

of 384 households, and applied structured interviews registered in a coded questionnaire to the 

heads of family or main responsible for the Household. The familíes thus included totalled 1.874 

members 25.8% of which had had some kind of health problem in the month preceding the 

interviews, the concentration being larger in the extreme age ranges, that is, > 60 and < 5. Among 

the sick 79.2% had chosen one specífíc treatment while 16.8% had sought several forms of 

informal, professional and popular altematives of health care. Our data show that 40.3% chose 

self-care as a first option, and that among those seeking second treatment 67.4% had tried self- 

medication first. Some 88% of those who chose the professional alternative (consultation with a 

doctor) got medicai prescriptions which in 24.3% of cases were filled at no cost by public health 

Services, while as many as 28.3% could not acquire the prescribed drugs, mainly because of 

financial difficulties (in 87.8% of such cases). The monthly family expense with health care was 

RS 43.13 (38% ofa minimum salary) the larger part of which was spent with medícaments (55%; 

that is, R$ 23.95 or 21.4% of a minimum salary). The researchers found a store of drugs in 85,7% 

of the households, the average of which mounted to 6 pharmaceutical specialities and 28 units of 

medícaments for use in the family.
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QUESTIONÁRIO: A UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO À 
SAÚDE , EM NÍVEL DOMICILIAR, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

(Adaptação da Parte V. da Publicação: Pesquisa Domiciliar sobre Demanda de Atenção 
Médica e Gasto com Saúde a Nível Domiciliar: 1'NICEF / Série Iniciativa Bamako)

PARTE I

L IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DO DOMICÍLIO

DISTRITO REGIONAL:..... {DISTRITO}.............................................................................. □

BAIRRO :.........{BAIRRO}................................................................................................... □□

RUA :................ {RUA}..............................................................................................................□

NÚMERO DA CASA..........(NCASA)........................................................................... □□□

NÚMERO DO TELEFONE...... {NFONE)................................................□□□ □□ □□

NÚMERO DE CONTROLE NO SETOR CENSITÁRIO.........{NCONT}................□□□

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA / DOMICÍLIO.. (NFAMIL)..........□□

NUMERO DO SETOR CENSITÁRIO..... {NSETOR}................................................. [...H.. :□

DOCUMENTAÇÃO

DATA DA ENTREVISTA: (ENTREV) □□ □□ □□
dia mês ano 

NOME DO ENTREVISTADOR {NENTREV}....................................................................

NOME DO SUPERVISOR : ...........(NSUPERV).....................................................................

COMENTÁRIOS DO SUPERVISOR:....................................................................................

____ REGISTRO OE DADOS

DATA DO REGISTRO DOS DADOS : {DATAREG}- LU [JU í.. ILJ

dia mês ano

OPERADOR DO REGISTRO DOS DADOS {NOPERREGí.................................
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PARTE H

2 DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA

Entrevistador, antes de iniciar a entrevista registre o nome do chefe de família :

Esclareça quanto ao objetivo desse estudo e faça as seguintes perguntas ao chefe de 
famdia. Se ele estiver ausente durante sua visita, pergunte à pessoa que exerce o papel 
de chefe de família durante sua ausência.

2a l. O (a) senhor (a) concordaria em colaborar com a nosso estudo, respondendo nossas 

perguntas ?..... jCONCORDA}........................................................................................L„.

1™ Sim (continue ) 2 :Não

2a2. Quantas pessoas existem nesta família9 {NPESSOASí LJL.J

Entrevistador, peça que a pessoa entrevistada leve em consideração:

~ O chefe de família (CF), sua esposa ou companheira, seus fdhos,

- Outros parentes do CF,

- Crianças sob responsabilidade da família,

- Empregados domésticos (que morem com a família).

Vamos examinar una a um todos os membros da família. Para cada um? precisamos 

que você me diga seu grau de parentesco com o chefe de família, idade, sexo, grau de 

instrução, ocupação profissional principal, e se a pessoa esteve indisposta, doente, 

sofreu algum acidente ou fez cirurgia neste último mês.



3

^ntrevístísdor : Preeiwha a segimíte tabela iniciando com as colunas 01 e 02, passando 
em seguida para as linhas I a n, de acordo com o número de pessoas na família

2a3. N om e e so b r en o hb e d os ni e m b ro s d a fa m í I ia (N O M lí S O B R E N |

2a4. GRAU DE PARENTESCO COM O 
CHEFE DE FAMÍLIA

1 Chefe de família
2 - Conjuge
3 =: Filho ou filha do CF
4 - Pai ou mãe do CF
5 - Irmão ou irmã cio CF
6 - Outros parentes do CF,

suas esposas ou maridos
7 - Empregados domésticos
8 ■=" Agregado
9 ■= Convivente
10 = Crianças de criação

2a5, IDADE

Em anos completos

2a6, SEXO

I - Masculino
2' Feminino

2a7. ESTADO CÍVIL

1 ~ Casamento
2 ■= União consensual
3 = Viúvo ou viúva
4 ~~ Separado ou Divorciado
5 - Solteiro
6 - Outros (especificar)...............................

2a8. GRAU DE INSTRUÇÃO

1 = Sem instrução
2 = 1 ° grau me no r comp leto / 1 *’ grau maio r

incompleto
3 - F’ grau completo / 2° grau incompleto
4 -■ 2'! grau completo / superior incompleto
5 - S u p e ri o r com p I e t o / P ó s gr a d nação

2a9, OCUPAÇÃO PRINCIPAL

1 ~ Autônomo
2 Aposentado / pensionista
3 -■= Desempregado
4 - .Dona de casa
5 Funcionário público
6 Militar
7 Profissional liberal
8 ~ Proprietário comércio
9 Proprietário indústria
10 - Pro pri e tá.rio servi ço s
11 = Proprietário rural
12 Trabalhador comércio
13 = Trabalhador industria
14 Trabalhador serviços
15 = Trabalhador rural
16 Estudante
17 Não exerce nenhuma atividade
18 == Outros (especificar)...............................

21110. ESTADO DE SAÚDE DURANTE
O ÚLTIMO MÊS

1 = Saúde boa
2 Esteve doente uma vez
3 = Esteve doente duas vezes
4 - Doença crônica / Degenerativa
.5 - Outro (especificar)



Nome e
Sobrenome

(NOMESQBREN}

Grau de
parentesco
com CF 

[GR AGP A}

Idade
(IDADE}

Sexo 
ísexo}



-r

Estado
Civil 

^ESTCIVIL) 
{OUTCIVIL)

Grau de 
Instrução 

[INSTRUÇÃO}

Ocupação
principal

{OCUPAÇÃO^ 
ÍOIJTOCUPA}

Estado de 
Saúde durante 
o último mês 
;ESTSAl DE;



3. Características da Unidade Domiciliar

3b i. Qual é o tipo de domicílio da família9 fnPDOMIJ
1 — Casa
2 - .Apartamento
3 - Outro (especificar)..................................... (OUTIPO) 

3b2. Quantos são os cômodos da casa ocupadas pela família 9 ÍQUANTCOMO* L ILJ

3 b3. Com que materiais são feitas as paredes da parte principal de se 
(ate 2 escolhas)

1 - Alvenaria [ALVENARIA} 1 - Sim

2 Taipa não revestida [TAIPA} 1 - Sim

3 - Outro material {OUTPA.REDI 1 = Sim

(Estreei ficar).......... 'OI

ju domicílio0

2 - Não

2-Não

2 - Não

ÍTPAREDE 5

í.. í

í j

3b4, De que material é feito o telhado da parte principal deste domicilio ? (até 2 escolhas)

1 - Telha {TELHA} 1 = Sim 2 - Não □

2-Zinco {ZINCO} 1 ■ Sim 2 - Não □

3 - 0 u t ro ma te r i a 1 [0 UT E L H A DO} 1 ~ S i m 2 = Não D

íEsnecificar)........................................... lOUTTELHADl

3b5. Qual a situação da família em relação ao domicílio ? {SITUOOMT}
n.. ;

1 Próprio - já pago (passe p/ 3b í 0)
2 - Próprio ~ ainda pagando (continue)
3 - Alugado (passe p/ 3b9)
4 - Cedido por empregador (passe p/ 3b 10)
5 - Cedido de outra forma (passe p/ 3b 10)
ó ~ Outros (Eíspeci ficar)...................................................{OUTSITU}

3b6. De onde vem a água potável da Família9 {AGUABEBE}
1 - Rede geral de distribuição
2 77 Poço ou nascente
3 - Outro (Especificar).................................................{OUTAGUABEB} 

3b7.De onde vem a água que a família usa para lavar roupas e louça e para tomar banho9L.JL
{AGUAGERAL}

1 = Rede gera.! de distribuição
2 - Poço ou nascente



Neste domicílio, ou propriedade existe banheiro ou sanitário 9 {BANHE
1 Sim (Continue)
2 - Não

Como ê o uso deste banheiro ou sanitário 9 0{USUBANHEj
1 ~ Só do domicilio
2 ■■■■■■■■ Comum a mais de um domicílio

3b 10. De que forma e feito o escoadouro deste banheiro ou sanitário9 {ESCOADOuRO}Lj

1 =; Rede coletora de esgoto ou pluvial
2 .Fossa séptica ligada a rede coletora de esgoto pluvial
3 ™ Fossa séptica não ligada a rede coletora de esgoto pluvial
4 == Fossa rudimentar
5 - Vala
6 - Direto para rio, lago ou mar
7- Outro (especificar)

3b 11 - Que destino é dado ao lixo da família 9 [DESTLIXO’
1 ■= Coletado diretamente
2 = Coletado indiretamente
3 = Queimado ou enterrado na propriedade
4 - Jogado em terreno baldio ou logradouro
5 =: Jogado em rio, lago ou mar
6 - Outro (especificar)................................................... | OUTDESLI1

Farmá cias Domésficas

3c 1. Você tem um armarinho ou caixinha de medicamentos em casa9 (ARMA.RINHOC}L 
l '-■■■ Sim 2 Não

Entrevistador caso afirmativo peça gentiimente para olhar essa caixinha ou armarirsh 
de medicamentos e proceda o preenchimento da Tabela 02.



ErRrevisIador: Preencha a íabda 02 micümdo com as colunas 01 e 02 de acordo com o 
m0me.ro de produtos farmacêuticos existentes na caixinha armarinho de medicamentos 
da famdia.

CODIGOS:

03- FORMA FARMACÊUTICA
1 Comprimido
2 ™ Cápsulas
3 -■ Injetável (Pó / Sol)
4 = Suspensão
5 = Xarope 
ó - Emulsão
7 ~ Pomada / Creme
8 - Outros (especificar).................

04 - LABORATÓRIO 
colocar o nome

05 - QUANTIDADE 
colocar o total em unidades

06 - GRUPO TERAPÊUTICO 
medicamentos que atuam

1 - Sistema Nervoso Central
2 Sistema Card i o vascular
3 ••“ Sistema Respiratório
4 ~ Sistema Muscular Esquelético
5 - Sistema Endócrino
6 - Sistema Digestivo Nutritivo e

metabolismo.
7 Antimicrobíano
8 - Antiparasitários
9 - Outros (Especificar).................

07 - PRAZO DE VALIDADE
1 ~ vencido
2 ~ não vencido
3 ■■= Sem condições de avaliar

08- APARÊNCIA DO PRODUTO
1 - Embalagem Lacrada
2 - Já utilizado, na embalagem,

em boas condições
3 -■ Já utilizado, na embalagem,

com sinais visíveis 
de instabilidade

4 - Já utilizado, fora da embalagem
e em boas condições

5 - Já utilizado, fora da embalagem
e com sinais visíveis de instabilidade

09 - MOTIVO DO USO
1 - Febre
2 - Dor de Cabeça
3 Dor de 'Barriga
4 - Vomitos
5 - Diarréia
6 = Tosse
7 - Falta de Ar
8 ~ Fastio
9 ™ Ferimento, Machucado

10 ■- Dor na Vista, Conjuntivite
11 ~ Dor de Ouvido
12 - Desnutrição
13 Doenças Sexual/Trans.
14 - Hipertensão
15 Diabetes
16 ~ Outro (Especificar)....................

10 - LOCAL DE GUARDA
í - Quarto
2 ~ Cozinha
3 ™ Banheiro
4 = Sala
5 - Outro (Especificar)..........................

H - SINAIS VISÍVEIS DE
INSTABILIDADE

1 -• Sim
2 - Não

12 - ACOiVDICIONAMENTO
1 - Caixa papelão
2 - Caixa metal
3 - Armário
4 =; Saco plástico
5^ Outro (Especificar)..........................
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01 02 03 04 05 06 07 08 09

Nome do
Medicamen to 
(Comercial ou 

Genérico) 
2.;MEI)ICAMENT}

Forma
Farmac.

. {r GRMALA
RMCj 

TjOUT 
í-ORFARj

Labor
Fabric.
5.‘LAB

FAHR1C}

Quant.
(tínkl.)

6RQUANTI
UNID*

Prazo De
ValhL

S’PRAZOf)i:VALi

Apareuc. 
do Prod. 
4IAPAREN 

01 AP}

Motivo Do 
Uso 

10. {MOTIVOU 80 ;■ 
HJÜUTR 
MOTÍVUj-

Local de
Guarda
12JLOCAL 
GUARD}

II {OUTRO
L( VAI ;

;° \
Sinais 

Visíveis de 
Instabili.
I-4 J SINAL.

VÍSfN;

\\

Acondicio- 
namenío

15. lACONDICiON} 
!6. lOUTAOON!')1U

s

Entrevistador, lembre-se de que para cada código 1 registrado na cohma IL você precisará especificar o tipo de instabilidade visível, no rodapé 
desta tabela ou no verso da página.



PARTE IV

4. DESCRIÇÃO DA DOENÇA

Entrevistador, volte à Tabela No. 1 (da pág. 4) com a descrição dos membros da família.

® Se a coluna 10 '‘Estado de saúde durante o último mês'’" incluir apenas o cõdmo l significa 
que ninguém esteve doente durante o mês que passou. Neste caso, vá cliretatnente às perguntas 
6fL ógl, 6hl,6íL6jl e então para as perguntas das partes VII; VHI e IX do questionário 
ignorando a opção de retorno a questão 5e3.

® Se a coluna 10 ‘‘Estado de saúde durante o último mês"’ incluir os códigos 2, 3, 4 ou 5, faça as 
seguintes perguntas :

4d l. Uma ou mais pessoas, adultos ou crianças, estiveram doentes neste último mês.
Você poderia me dar o nome da pessoa que esteve doente mais recentemente? 
....................................................... '........................... [NOMEDOEN]

Entrevistador, miote o nome e volte à tabela 1 d,a pág. 4 parn encontrar o número de ordem 
correspondente a esta pessoa. Repita este processo com todos os outros membros da família 
que estiveram doentes no último mês.

/Igo/w vamos lhe fazer algumas perguntas sabre a doença de (DODIE DA PESSOA. ODE 
ESTEPE DOE DTE MAIS RECEDTEMEDTE). Do momento é mudo importante considerar 
somente os aspectos dessa doença, por isso lhe pedimos, que nesse instem te, vocè tido nos dê 
informações sobre outras doenças.

Ent revi stador, es pec i fíq u e que a doença já passou: [JAPASSOU] 1 - Sim 2 - Não □
pode estar em tratamento; [ESTATRATj 1 - Sim 2 Não □

ou pode não ter sido tratada e ainda ocorre [AINDDOENTE] l ™ Sim 2 ™ Não □

4d2, Durante o último mês, quantos dias (NOME DA PESSOA) sofreu desta doença9 L.Ji. J
[QUANTOÍA]

4 d 3. Q u a. i s fo ram os p r o b .1 e m a s o u s í n t o mas q u e (N 0 ME D A P E S S 0 A) rei a t o u po r ocas t ã o

da doença9 [Mencione cada problema ou sintoma e circule o código correspondente]

1 = Febre {FEBRE) l - Sim 2 - Não 5..
2 ~ Dor de cabeça [DORCAB.ECA] 1 = Sim 2 - Não c

3 - Dor de barriga {DOR.BARR.IGA} 1 - Sim 2-Não t..i. .

4 - Vômitos ■[VOMITO] 1 ~ Sim 2 - Não i:

5 Diarréia [DIARRÉIA] l ~ Sim 2 - Não L

6 - Dor na vista, conjuntivite {CONJUNTIVI}- 1 - Sim 2-Não ;..

7 “ Tosse [TOSSE} 1 - Sim 2 - Não □

8 ~ Falta de ar [FALTADEAR} 1 = Sim 2 - Não L,.



9 - Fastio 1 FASTIO) 1 - Sim 2 >.ão
10 - Ferimento, machucado (FERIMENTO) 1 = Sim 2 Não
1 1 = Desnutrição {DESNUTR1CA} 1 - Sim 2 - Não

12 Corrimemo v. {CORR.I MENTO) 1 - Sim 2 = Não

13 - Perda de visão noturna IP VIS NO Tf. IR} I = Sim 2 - Não

14 - Sangue na urina ÍSANGUEURIN) 1 - Sim 2 - Não

1 5 - Dor de ouvido (DOROUVIDO) 1 - Sim 2 - Não

! 6 - Sangue ou raios de

sangue nas fezes {SANGUEF.EZE} 1 - Sim 2 = Não

17-Outro ÍOUTSINT} 1 ~ Sim 2 - Não

(especificar) (OUTSINTOMJ....................................................................

TRATAMENTO DA DOENÇA

P ara o t ra tamento de st a doença o qu e fo i r ea I i z a d o: . {T R A7' D O |
1 - Nenhum tratamento9 (passe para 5e4)
2 Um tipo de tratamento9 (continue)
3 - Vários tratamentos9 (continue)

Para o tratamento desta doença foi procurada ajuda9 (PROCAJUD)
I - Sim 2 ~ Não (passe para 5e4)

Caso confirmado, que tipo de tratamento procurou para esta doença e no caso 
em que optou por mais de um tipo, em que ordem foram feitos 9

Primeiro tratamento: {PRIMTRAT)

1 - Compra de medicamentos sem receita medica, ou tratamento em casa sem
consulta médica (automedicação)

2 - Tra t amento em casa com consu 11a médica ou de o u tro profissionaI
3 - Tratamento ambulatória! (posto de saúde. Centro de saúde. Clínica Medica

ou Consultório Médico)
4 ~ Tratamento Hospitalar
5- 'Tratamento fora de casa com pessoa que pratica medicina popular 

(Curandeiro, Rezadeira, etc)
ó ~ Partos
7 = Outros (especificar)................................... (OUT.PR.IMT}



H

Segimdo tratamerito: {SEGUNTRAT} L
1 Compra de medicamentos sem receita médica, ou tratamento em casa sem 

consulta medica (automedicação)
2 = Tratamento em casa com consulta medica ou de outro profissional
3 T;; Tratamento ambulatória! (posto de saúde. Centro de saúde. Clínica Médica

ou Consultório Medico)
4 “ Tratamento Hospitalar
5~ Tratamento fora de casa com pessoa que pratica medicina popular 

(Curandeiro, Rezadeira, etc)
6 - Partos
7 - Outros (especificar)..................................... {OUTSEGUT}

Terceiro tratamento (TERCTR.AT1

1 - Compra de medicamentos sem receita médica, ou tratamento em casa sem
consulta médica (automedicação)

2 =: Tratamento em casa com consulta medica ou de outro profissional
3 Tratamento ambulatória! (posto de saúde. Centro de saúde. Clínica Médica 

ou Consultório Médico)
4 ~ Tratamento Hospitalar
5- Tratamento fora de casa com pessoa que pratica medicina popular 

(Curandeiro, Rezadeira, etc)
6 ™: Partos
7 - Outros (especificar)..................................... {OUTTERCTI-

Entrevistador : Se o doente recorreu a vários tratamentos, faça as perguntas 
correspondentes a cada um deles, iniciando com o mais recente e enumerando por ordem de 
tratamento.

Não recorreu ao tratamento

5e4. Caso não tenha havido tratamento, quais foram os motivos ? (código 1 na 

pergunta 5e l)'? (até 2 escolhas)

1 - Não era doença séria {NAODOENSER} 1 - Sim 2 ~ Não L .

2 Por problemas financeiros /

não conseguiu atendimento gratuito fPROBFIN} 1 - Sim 2 - Não L.

3 ~ O posto de saúde, ambulatório, hospital, farmácia, curandeiro ou agente de saúde

comunitário ficavam muito longe da residência (SERVLONG) 1 - Sim 2 Não L

4 - Não é eficaz, o tratamento é inútil para essa doença ■{ INU í 1L} 1 Sim 2 - Não I.

5 Outra {OUTMOTIV) 1 = Sim 2 = Não L..

(especificar)...................... {OUTRMOTI} 1 ™ Sim 2 - Não Lj
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Entrevistíuior vá direüweute às perguntas relacionadas a partos, o pagamento e a 
disposição a pagar e perfil sócio econômico da família.

PARTE VI - ALTERNATIVAS D.E ASSISTÊNCIA À SAÚDE

6. Automedicação ou tratamento em casa sem consulta médica : 

6f'l. No último mês foram utilizados medicamentos sem receita médica9 {AUTMED}

l - Sim (continue) 2 - Não (passe para 63!)

612 Caso afirmativo, quantas vezes9 {QUANTAUTO}

Entrevistador, verifique se 0 código 1 aparece na questão 5e3 para continuar, caso 
contrário passe para a questão 3gL

60. Q uais foram os m01i vos dessa esc0!ha 9 (até 2 esc0lhas) □□
Entrevistador, permita que a pessoa responda e circule 0 código ou códigos que 
correspondam à resposta.

4 - A farmácia vende os medicamentos sem 0 controle

I - Uma questão de hábito {HABITO} l - Sim 2 - Não í.. )

2 - Não se consegue tratamento

médico no Posto de Saude {NAOPOSTO} I - Sim 2 - Não LJ

3 - Devido à distância. {DISTANCIA} I - Sim 2 - Não U

{COMPMEDI}

da receita médica {SEMCONTRO} 1 - Sim 2-Não □
5 = Evita 0 custo da consulta {EVITCUSTO} 1 = Sim 2 = Não □
6 - 0 posto de saúde nao tem medicamentos [FALTMED } I - Sim 2 - Não □
7 - Outros {0UTAUT0M.ED} l - Sim 2 - Não □

(especificar)....................... .... lOUTRAUTOl

6t'4. Você comprou todos, alguns ou nenhum dos medicamentos9

1 - Todos medicamentos (passe para 3c6)
2 := Em parte (continue)
3 - Nenhum (continue)
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6f5.

6f6.

6f7.

6fô.

ófo.

6H0.

6fl 1.

6fl2.

6fI3.

Por qual ou quais motivos você não comprou os medicamentos (ou todos os 
medicamentos) que achava necessário ? (até 2 escolhas)

1 Motivo financeiro ÍPBF1NA.NC!

2 Já tínhamos os medicamentos ( PQTINH A |

3 = Sabíamos q u e n ã o p o d iam o s c o n s egu í - I o s {P Q S A B N AO |

4 - Outro (PQOUTROI
(especificar)............................................. {PQOUTRO1}

1 -■ Sim 2 Não

1 Sim 2 - Não

I - Sim 2 = Não

1 ;= Sim 2 = Não

□ 

c 
n

O ade fo ram co m p r ado s o u ad q ui ri d os os i n ed i c am e n t os9 (O N DC P ROU} 
! =; Farmácia

3 =- ?Mercearia ou supermercado
4 Ou£i'o

(especificar)............................. {O N DOUTRO}

Qual é a distancia entre sua casa e o lugar onde normal mente compra esses

medicamentos? {DISTANC} Km□□□□

C o m q ue freqüé nc i a p roc uro u à farm ác i a (m ercear i a o u o u t ro I ug ar) d u ran te 

este período para comprar os medicamentos9 (FREQFARMC} L;L.

Qual foi o gasto total com os medicamentos9 (GASTOMED) Reais LJLmLiLJLJ

Qual foi o meio de transporte usado para o local de compra9 (MEIOTRANSP j ;...
1 = A pé
2 Bicicleta
3 - Motocicleta
4 Carro próprio
5 Carro aluguel í taxí
6 = Ônibus
7 Outro

(especificar)...................................... (OUTROS T}

Quanto pagou por viagem (ida e volta) entre sua residência e a farmácia, por pessoa9

{QUA.NTOPVI AG' Reais LJL..1 Lí OU

A pessoa que pagou pelo(s) medicamento(s) é um membro da família9 
l - Sim 2 - Não {PAGFAMIL1AI

Caso negativo, qual sua relação com a família9: {R.ELACTAM}
1 - Parente
2 - .Amigo
3 Prefeito
4 vereador ou outro político
9 Outros

(.Especificar)...............................................(O U TRE L}

□
□□
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6C14. O resultado do tratamento foi satisfatório9 {RESULT.RAT| H
1 - Nem um pouco
2 Não muito
3 =: Satisfatório
4 ■■■-'■ Muito satisfatório

6fl5. Por quanto tempo tomou esses medicamentos9 íTEMPOUSO} LJ
1 ~ Pelo tempo indicado na bula do medicamento (passe para 6gI)
2 - Antes de passar ou terminar o período indicado na bula do medicamento (continue)
3 ~ Outro

(especificar)......................................... {OUTEMPUSO f

ófló. O tratamento foi interrompido9 {TRATINT} i Sim 2 - Não í ■
.Porque:

1 ~ O tratamento atingiu o resultado (passe para ógí) {ATINGIURES} D= Sim 2~ Não LJ

2Faltou medicamento (passe para 6gl) {FA.LTMEDICA| □-Sim 2 - Não U

3 ~ Falta de dinheiro / para a duração do tratamento (passe para 6g I) {FALDINHE1R}

1 - Sim 2- Não LJ

4 Alteração no tratamento (continue) -•> {ALTEROUTRO} 1 ~ Sim 2 = Não □

5 ~ Outro {OUTRO} I ■■■■■ Sim 2= Não □
(especificar)........................................... .. ÍOUTINTERROI

6f! 7. Porque o tratamento foi alterado9 {PQFOIALTE} □□
1 Recebeu a visita de alguém em casa
2 = Foi ao posto de saúde, ambulatório, consultório médico
3 Foi ao hospital
4 -- Consultou uma rezadeira ou curandeiro
5 Outro

(especificar)...... ......................................................{PQOUTR |

Trat&mento em casa com consulta médica ou de outro proOssàonal :

Entrevistador, verifique se o código 2 aparece .na questão 5e3 para continuar, caso 
contrário vá direta meu te para a questão 6hL

6g 1. Durante o último mês, ocorreu algum tratamento em casa?
I sim (continue) 2 - não (passe para 6h 1)

{TRATCASAI □
6g2. Quem administrou esse tratamento9 (2 escolhas) □LJ

1 = Um dos membros da família {UMD0SMEMB1 1 - Sim 2 ■■ Não L.

2 - M éd i c o •{ M E DI C 0} 1 '■= Sim 2 - Não i..
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3 = Enfermeira {ENFERMEIRA} l - Sim 2 - Não □
4 - Parteira ! PARTEIRA} l =: Sim 2 - Não L
5 “ Rezadeira /' Curandeira { REZADEIRA } 1 - Sim 2 - Não □
6 Agente de saúde ou age n i e co mu n i t ár i o d e saú d e {A GE N TE* 1 “ Sim 2 - Não r
7 - Outro

(especificar)............
{OUTROPROF}

....................... jOUTROPROFI)
1 - Sim 2 - Não i.

6g3. Quem cia família decidiu trazer esta pessoa para administrar o tratamento em casa9 

ÍQUEMTROUX} 
NOME da pessoa.............................................................................

6g4. O profissional que veio administrar este tratamento em casa foi pago ? {FOIPAGO} r..- 
1 - Sim 2 -■ Não (passe para 6gó)

6g5. Caso afirmativo quanto pagou9 {QUANTOPAG} Reais LJLJLJLJLJ 

ógó.A pessoa que administrou o tratamento em casa indicou algum medicamento9 {INDIMEDfi
i =: Sim 2 - Não (passe para 6g 17)

6g 13. Foram comprados todos, alguns ou nenhum desses medicamentos9{COMPRMED} i..
1 - Todos medicamentos (passe para 6gl5)
2 Em parte ..> (continue)
3 Nenhum (continue)

6gl4. Por quak ou quais motivos não foram comprados os medicamentos (ou todos os

medicamentos) que eram necessários 9 (2 escolhas) □L
2 - Não L1 - Motivo financeiro {MOTFINANQ l - Sim

2 ~ Já tínhamos os medicamentos {JAT1NHAM} 1 - Sim 2-Não l’
3 - Sabíamos que não podíamos consegui-los {NAOCONSEG} I - Sim 2 - Não A

4 - Outro (OUTROCAUSAI I - Sim 2 - Não r.
(especificar)............................................ lOUTCAí ISA5

óg 15. Onde foram comprados os medicamentos9 {ONDCOMPR} □L
1 - Farmácia
2 ~ Mercearia ou supermercado (lojas)
3 - Outro

(especificar)........................................ IO U' f L U G A R |-

6gló. Quando compraram esses medicamentos9 {QDOCOMPR} I.. J
1 - No mesmo dia ou no dia seguinte9
2 - Depois de alguns dias9
3 = Depois de uma semana9
4 Depois de duas semanas9



ógl 7 . Quanto custou esse tratamento ;■

Consulta fCCSTCON9 Reais □□□□□
Medicamentos JCUSTMEDICI Reais □LOQlI

Seguro saude ou medicina de grupo PCUSTPL.AN) Reais □□□□□
Outros (OUTCUST) Reais □□□□□
(Especificar) lOUTRCUSTOl

Entrevistador: caso tenha ocorrido despesas com phwos de saúde, não esqneça que os 
mesmos só poderão estar incluídos em uma das modalidades de tratamento,

6gl8. Qual foi o meío de transporte usado para chegar à farmácia '? {M.EIOTR} L.J
.1 = A pé
2 - Bicicleta
3 Motocicleta
4 ~ Carro próprio
5 =; Carro aluguel / taxi
6 Ônibus
7 = Outros

(Especificar).............................................fOüTROMEIOl

6g19. Quanto pagaram por viagem (ida e volta), por pessoa, entre sua residência e a farmácia9 

{QTOPÁGViAG}- Reais í..R.. íLjUlJ
6g20. Por quanto tempo os medicamentos foram tomados ? {TEMPOTOMOU)

1 Até o fim da doença
2 - Antes da doença passar ou antes de terminar o período Indicado pelo

prescritor
3 ~ Outro

(Especificar)............................................................{OUTRFORMA}

6 g21. A pessoa q ue pago u pelo med i c a m e n t o é u m me m b r o ti a fa rn i l i a9 (PES F AM I LPG | LJ
I - Sim 2 = Não

6g22. Caso negativo, quaI sua re Iação com a famíIia9: {QUALRELA.F} LJLJ

1 ■■■■ Parente
2 - Amigo
3 - Prefeito
4 =■■■ vereador ou outro político
5 Outros

(Especificar)..............................................................IO Ü 4 REL A |
,. r-i

6g2 3. O resultado do trat a mento foi satisfat ó ri o9 {RES F RAIA | >_ ;
1 Nem um pouco
2 ~ Não muito
3 Satisfatório
4 ~ Muito satisfatório
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6g24. 0 tratamento foi interrompido9 {TRAT1NTERI
1 -™ Sim 2 - Não (passe para óhl)

6^25. Caso afirmativo, porque o tratamento foi interrompido'? (até 2 escolhas)

1 O tratamento mão atingiu o resultado esperado (passe p/ óhl)

{NAOATINGR.E} 1 - Sim 2 - Não □
2 = Falta de atendimento médico (passe para óhl)

[FAUT ATENDÍ l ~ Sim 2 - Não □
3 ~ F a It a de d i n h e i r o / p ara a d u ração d o t r at a me n t o (p asse pa ra 6 h l)

{FALTADINH} l = Sim 2 - Não □
4 Alteração no tratamento (continue) {ALTERTRAT} 1 =: Sim 2 Não □
9 - Outro {OUTR1NTEI 1 •“ Sim 2 - Não □

(es p ec i fi car).............................................. {OUTINTER |

6g26. Você disse que alterou o tratamento. Que outra pessoa você consultou9 {QUEMPROC}

1 ~ Ninguém □□□

2 ~ Médico
3 - Enfermeira
4 Parteira
5 - Curandeiro / rezadeira
6 ~ Agente do pronto-socorro
7 - Outro

(es pec i fi car)..................................................... {OU TR A P E S S}

6g27, Esse novo tratamento foi pago ? (NOVOPAGO)
i Sim 2 Não

6g28. Caso afirmativo quanto custou esse novo tratamento?

Consulta {CONSULTA} Reais uLjlJLJLJ

Medicamentos {MED1CAMENT} Reais □□□□□

Seguro de saúde ou medicina de grupo pLANODESAU} Reais □□□□□

Outros ÍGASTOUTRl Reais □□□□□

(especificar).......................... IGASTOUT}

Entrevistador: caso tenha ocorrido despesas com planos de saúde, não esqueça que os 
ntesmos só poderão estar inchiídos em uma das modalidades de tratamento.



Tratamento no.Posto de Saúdt\ funbulatóno, Clínica ou Consultório Médico.

6h 1 ■ Durante o ultimo mês, alguém da família recebeu tratamento médico sem ser hospitalar'7 

l - Sim 2 - Não (passe para 6i 1) (TRATAMBU) L.J

6h2. Caso afirmativo, quantas vezes ? □□
Entrevistador, verifique o código 3 aparece na questão 5e3 para continuar, caso contrário 
passe diretamente à questão óil.

6h3. Você poderia me dizer porque procuraram tratamento neste local? (até 2 escolhas) >—IlJ

Entrevistador, deixe que a pessoa responda e circule o código ou códigos que correspondam 
à resposta,

6h4.

1 ~ Tratamento eficaz / terapia moderna {TRATEFIC} 1 - Sim 2- Não □
2 - Tratamento gratuito {TRATGRAT] l - Sim 2 - Não L..J

3 ~ Custo de tratamento é baixo {CUSTBAIXO) l •• Sim 2 - Não □

4 - Próximo à nossa residência {PROXRESID} 1 - Sim 2 Não □

5 ~ Para obter os medicamentos {O.BTERMED} 1 = Sim 2 - Não

6 = Para obter uma receita médica {OBT.RECEIT} l - Sim 2-Não □

7 ~ A boa qualidade do atendimento {BOM ATENDÍ 1 - Sim 2 - Não □

8 - Um amigo ou parente trabalha ali {AMIGOLA} 1 = Sim 2-Não □

9 = Outro {OUTCAUS} l = Sim 2 - Não □

(especificar) ............................................ .. {OUTCAUSA |

Qual é a distância de sua casa até o local de tratamento9 {QUALDIST} kw □□□□

6h5.

6hó,

Qual foi o meio de transporte usado p/ chegar ao local de tratamento? {T.RANSUSAD} U
1 = A pé
2 - Bicicleta
3 - Motocicleta
4 - Carro próprio
5 -Carro alugado / taxi
6 - Ônibus
7 = Outro

(especificar).......................................................{OU IRANSP)

Q u an t o pagou p el a viagem (i d a e volta) e n t r e su a c asa (o u baí rro) e o local de

tratamento, por pessoa ? {Q1OPGVG} Reais lJljlJCl.. I



6h7. A. consulta foi paga ? {CONSPGi
1 sim (passe para 6h9) 2 ™ não (continue)

6hS. Por que a consulta médica não foi paga ? {PQCONSPG}
1 Atendimento pelo Setor público
2 = Coberto por Seguro saúde ou Medicina de grupo
3 Outro

(Especificar)................................................ jOUTIPO}

6h9. Quanto custou este tratamento

Consulta {CUSTCONSUL}

M ed i ca men t o s {C U S T M E DIC A}

S eg u ro sa íi d e o u m ed i c i n a d e gru p o {C U S T P L A S A U}

Outros {CUSTOUTR}
especificar)......... {C U SOUT R}

□

.Reais íJDDlJu
Reais □□□□□

Reais L.JI.. H.. llJ[J

Reais □□□□□

Entrevistador: caso tenha ocorrido despesas com planos de saúde, não esqueça que os 
mesmos só poderão estar inchiídos em uma das modahdades de tratamento.

6hl0. Quanto tempo esperou para ser atendido9
1 == Entre 15 minutos e meia hora
2 “ Entre meia hora e uma hora
3 ’■= Entre uma e duas horas
4 ™ Mais tempo

(especificar)............................................

óh 11. Quanto tempo durou a consulta9 ]
l.=; Menos de 05 minutos
2 Entre 5 e 15 minutos
3 Entre 15 e 30 minutos
4. Mais tempo
(especificar).................................................

{ESPERATEN}

{MAISTEMPO}

{TEMPCONS}

{MAISTEMP}

6 h 12. Fo ram rece itados med i carne nto s9
1 - Sim 2 - Não 

óh 13. Você conseguiu todos os medicamentos que receitaram no local de atendimento9
(CONSEGMEDI

1 - Sim, consegui todos os medicamentos receitados (passe p/ 6h 19)
2 — Consegui apenas alguns dos medicamentos receitados (continue)
3 ~ Não consegui nenhum dos medicamentos receitados (continue)
4 Outro,

Especifique.......................................................... {OUTCAS}
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6h 14. Você comprou todos, alguns ou nenhum desses medicamentos9 {COMPROU j L..
I - Todos ( passe para 6h 16) 
2™ Em parte ( passe para 6h 16)
3- Nenhum (continue)

6h15. Por qual ou quais motivos você não comprou os medicamentos receitados pelo 
médico? (NAOCOM.PRA) L_

1 = Motivo financeiro
2 ^ Já tínhamos os remédios
3 = Sabíamos que não podíamos consegui-los
J^Outros

(Especificar)............................................{OUTMOTI}

6hl6. Onde foram comprados ou adquiridos os medicamentos9 {ONDADQUTR; I. k..J
1 ~ Farmácia
2 ~ Mercearia ou supermercado (lojas)
3 ~ Outro

(especificar)........................................ * O UTRAQ UIS}

6h 17. Qual foi o meío de transporte usado para chegar a farmácia ? {TRANSUSA} U
1 A pé
2 = Bicicleta
3 '■'•= Motocicleta
4 Carro próprio
5 Carro aluguado / taxi
6 - Ônibus
7 = Outro

(Especificar)..............................................{OUTTRA.NS}

6 h 18. Q u an t o pago u pel a vi agem (ida e vo 11 a) e nt r e s ti a casa e o focal d e co m p r a ? {P G VI AG E M | 

Reais □□□□□

6 h 19. Q u a n d o c o m p r o u esses med i c a m e n t o s9 {Q DC O MP} L J
1 No mesmo dia ou no dia seguinte da consulta9
2 = Depois de alguns dias9
3 Depois de uma semana9
4 Depois de duas semanas9

6h2(). Por quanto tempo estes medicamentos foram tomados 9 {PQTETOMOU} L.J
1 - Até o fim do tratamento
2 = Antes de passar, ou terminar o período indicado pelo prescriior
3 Outro

(Especificar)................................................................ (OUTEMPO)

6h21. A p ess o a q u e p ago u p elo med i c a m e n t o é u m m e m b r o d a f a m i I i a9 {PGPORF AM} L J
M Sim 2 ™ Não (continue)



21

Oh.22. Caso negativo, qual sua relação com a família9 QLEFAM!
.1 Parente
2 Amigo
3 = Prefeito
4 =: vereador ou outro político
5 ~ Outros

(Especificar)................................................................. .... {OUTREL}

6h23. 0 atendimento e o tratamento foram satisfatórios 9 {TRATBOM
1 = Nem um pouco
2 = Não muito
3 ~ Satisfatório
4 ~ Muito satisfatório

61124. Os cuidados e tratamento tiveram sequência até o fim 9 {TRATEFIM}
1 = Sim (passe para 6i 1) 2 Não (continue)

6h25. Caso negativo, quais foram os motivos9 (até 2 escolhas)

I Q tratamento não atingiu o resultado

esperado (passe para 6i 1) fNAORESUL} l ■= Sim 2 Não L.J

2 ~ Falta de tratamento (passe para 6i 1) {FAATENDIM} 1 Sim 2 Não

3 ~ Falta de dinheiro / para a duração do

tratamento (passe para 6i 1)

4 ~ Alteração no tratamento (continue)

5 ~ Outro
(especificar).......................................

JFALTDINHE) 1 = Sim 2 Não □
{TRATALTE) 1 Sim 2 - Não □
ÍOUTPROBL) 
(OlíPROBLE)

1 Sím 2 - Não □

6h26. Você disse que alterou o tratamento. Que outra pessoa consultou9 {QUEM ALT}
1 =■ Ninguém
2 - Médico
3 ■- Enfermeira
4 - Parteira
5 -■ Curandeiro / rezadeira
6 ~ Agente comunitário de saúde
7 ~ Outro

(especificar)...................................................... (OUTPROFI)

Atendimento hospitalar

6i I. Durante o último mês, vocês procuraram tratamento no hospital9 {TRATHOSP} 
1 ™ Sim 2 Não (passe para 6j I)

6i2. Caso afirmativo, quantas vezes9 {QTASVEZ} □□



Enírevislador, vesifique se o código 4 aparece na questão 5e3 para continuar, caso 
contrário passe diretamente à questão 3j L

6i3. Porque procuraram tratamento neste locai ?(<ité 2 escolhas) lJU

Entrevistador, deixe que a pessoa responda e circule o código ou códigos que correspondam 
à resposta.

I - Cobertura dada por seguro saude ou medicina de grupo

(COBPLASAU) 1 - Sim 2 - Não LJ
2 - Tratamento eficaz / terapia moderna {TRATMODER} 1 - Sim 2 - Não □

3 - Tratamento gratuito (TRATGRATU) 1 - Sim 2 Não □

4- Custo de tratamento é baixo ICUSTOBALX] I -■ Sim 2 - Não □

5 = Próximo a nossa residência íPROXIMO) 1 - Sim 2 - Não □

6 - Para obter os medicamentos ÍOBTMEDIC) 1 - Sim 2 - Não □

7 Para obter uma receita medica {OBTRECEÍj 1 - Sim 2 - Não □

8 - A boa qualidade do atendimento {Qualidad; 1 - Sim 2 - Não □

9 - L’m amigo ou parente trabalha ah (PARENTLA) 1 - Sim 2 - Não □

10 ~ Outro {OUCAlJS} 1 - Sim 2 - Não □
(especificar)...................................... ...... (OUCAUSA)

Qual é a distância de sua casa até o hospiital? {QUALD1STAI km ÚUI.. 1 L_j

Q u a 1 fo i o meio d e transporte u s a d o p a r a chegar ao hospital1 2 3 4 5 * 7 * 9 (TRANSPÜSA| □
1 A pe
2 - Bicicleta
3 - Motocicleta
4 Carro próprio
5 ~ Carro alugado / taxi
ó Ônibus
7 - Outro 

(especificar).......................................................(OUTRANSUSA)

óió. Quanto pagou por viagem (ida e volta)até o hospital por pessoa '■ (QTPGVIA)

Reais □□□□□

6i7. Quanto tempo esperaram para ser atendido9 (TEOESPATENJ Ü
1 ;= Entre 15 minutos e meia hora
2 ::::: Entre meia hora e uma hora
3 = Entre uma e duas horas
4" Mais tempo

(especi ficar)................................................. IM AISTEM}



Quanto tempo durou a consulta9 iTPDURCONS) U
1 ~ Menos de 05 minutos
2 ~ Entre 5 e i 5 minutos
3 Entre 15 e 30 minutos
4 ■= Mais tempo

(especificar)....................................... ....... (MAISTEI

Quantos dias ficou no hospital9 (DIASHOS.PIT) □□
6110. O t r a tamen to reaIizado no ho s p i t a 1 fo i gra t u i t o0 {TH O S PGR Al’ ) L J

1 ■= Sim (passe para 6 í 12)
2 Em parte (continue)
3 ~ Não (continue)

6i 1I. Quanto foi pago pelo atendimento hospitalar? (passe para 6Í13)

Atendimento recebido / conscdta {ATENRECEB) Reais ULJljÜLJ
Estadia {ESTADIA) Reais ÜL..iLJLJLJ
Exames (EXAMES) Reais □□□□□

Medicamentos {. MEDICA/) Reais UULjLJlJ
Alimentação {ALIMENTA} Reais ULJULJLd

Plano de saúde (PLSAIJDE) Reais □□□□□

Outros {OUDESHOS) Reais LJlJí.. iúLd
Especificar)............................. .......... {OUDESHOSP}

Entrevistador: caso tenha ocorrido despesas com pianos de saúde, não esqueça qoe os 
mesmos só poderão estar incluídos em uma das modalidades de tratamento

6 i 12. Po rq ue o t ra t ame n t o hosp i t al ar não fo i p ag o ’ ? {'I' RH O S.P N G}
1 = Atendimento pelo Setor público
2 Atendimento coberto por seguro saúde ou medicina de grupo
3 - Outro

(Especificar).................................................. {OUCAUSAO 1}

6i 13. Foi dada alguma receita médica por ocasião da aíta/saída'7 {RECR.ECEIT } 
i Sim 2 ■= Não (passe para ói24)

ói 14. Foram comprados todos, alguns ou nenhum desses medicamentos? {FOR AMCOMPl 
1 = Todos medicamentos (passe para 6i 16)
2=\Alguns (passe para 6i 16)
3 Nenhum (co n ti nue)



•feí

Por quais motivos não foram comprados os medicamentos receitados pelo médico?
1 = Motivo financeiro
2 Já tínhamos os medicamentos
3 = Sabíamos que não podíamos conseguidos
4 ? Outro

(especificar)

(PQNAOCOMP)

{PQNCOUT}

6í 16. Quanto pagou pelos medicamentos9 {QTOPGMEDj Reais

■Onde você comprou ou adquiriu os medicamentos receitados?
1 - Farmácia
2 ~ Mercearia, lojas, supermercados
3 Outro

(especificar)...,

[ONDCOMPRJ □□

(ONDOUTROi

6Í18. Qual foi o meio de transporte usado para chegar à farmácia 9 {MEIOTUSAD} LJ
1 A pé
2 Bicicleta
3 = Motocicleta
4 Carro próprio
5 Carro alugado / táxi
6 Ônibus
7 ™ Outro

(Especificar).................................................... {OUTROT.R}

Quanto pagou por viagem (ida e volta) até o local de compra? {QTP AG VI AG |

ReaisEODOD

Quando compraram estes medicamentos após saír do hospi t al? {QDCOMP.MD}
1 = No mesmo dia ou no dia seguinte?
2 ~ Depois de alguns dias9
3 - Depois de uma semana9
4 - Depois de duas semanas9

□

A pessoa que pagou pelos medicamentos é um membro da família ? {M.BFAM.IPG} 
1 Sim 2 ~ Não

Caso nega t i vo, es p ec i ficar sua re I ação coma fam í I i a: {QL RE L A C}
1 - Parente
2 Amigo
3 ~ Prefeito
4 Vereador
5 = Outros

(especificar)........ ....{OUTRELOl |



O atendimento oferecido no hospital foi satisfatório7 
I ’■= Nem um pouco

Não muito
Satisfatório
Muito satisfatório

{ATENDSAT)

6i'24. O tratamento recebido no hospital foi satisfatório7 
Nem um pouco
Não muito
Satisfatório
Muito satisfatório

6i25.

6126.

Os cuidados e tratamento tiveram sequência até o fim 7
I = Sim (passe para3g I) 2 ~ Não (continue)

. [TRATALTE011
2 - Nào (passe para 6j I)

iÍCLHDSEQUI

Caso negativo o tratamento foi alterado 7 
1 ~ Sim (continue)

Caso afirmativo, quais foram os motivos7
1 ~ O tratamento nào atingiu o resultado esperado 

Falta de tratamento
Falta de dinheiro / para a duração do tratamento 
Outro
(especificar).......................................................{OU

r L{MOTÁLTERI

Você disse que o tratamento foi alterado, Que outra pessoa consultou? {PESCONSUJlJ
1 ~ Ninguém
2 Médico
3 ~ Enfermeira
4 = Parteira
5 = Curandeiro / Rezadeira
6 " Agente comunitário de saúde
7 - Outro

(especificar) {OUTPROFIS}

Este novo tratamento foi pago? I - Sim 2 -■ Não {NOVTRATPG} 

Quanto este novo tratamento lhe custou7

- Consulta {CONSULT.I Reais □□□□□

~ Medicamentos {MEDICAM | Reais □□□□□

- Seguro saúde ou Medicina de grupo {PLDESAUD} Reais □□□□□

- Outro {OUTCUSTO} Reais □□□[!]

Entrevistador: caso tenha ocorrido despesas com planos de saúde, não esqueça que os 
Mesmos só poderão estar incluídos em uma das modalidades de tratamento



1 rataineiito ISQ12L-dlíJ..N41sg.. cPessoíü que Pratsca â Med icm a Popular (Çuraqde n'0. 
Rezadeira, etc),

□
6j I Durante o ultimo mês, vocês procuraram tratamento com um curandeiro, rezadeira, pai de 

santo ou pessoa que pratica a medicina popular {MEDPOPULl
I Sim 2 ■- Não (passe para seção VU e VIII sucessivamente.)

6j2. Caso afirmativo, quantas vezes ? □□ÍQTASVZ)

Entrevistador, verifique se o código 5 .aparece na questão 5e3 para contimiar, caso 
contrário passe diretamente à questão 4a,

6)7.

6)3. Você pode me dizer porque escolheram este tratamento'- (at é 2 escolhas) □□□
Entrevistador, deixe que a pessoa responda e drcule o código ou códigos que correspondam
à sua escolha.

1 - Tratamento eficaz / medicina popular {TEFICAZ} l - Sim 2-Não □

2 - Proximidade a meu povoado (bairro) {PROXCASA} 1 - Sim 2 Não □

3 - A boa qualidade do tratamento ÍBOAQUALJ 1 - Sim 2- Não LJ

4 “ Concorda em tratar fiado ■{ FIADO |- .1 “ Sim 2 = Não □

5 ™ Os conhecimentos e a confiança da

pessoa consultada {CONHANCAÍ 1 = Sim 2 - Não □

6 ~ Outro 'OUTESCJ 1 Sim 2 - Não □
(especificar).............................. (OUESCOÍ

6)4. A que distância fica esta pessoa da sua casa1? {D1STCASA) km LJLJlJU

6)5. Quantas vezes consultou o curador devido a esta doença'- □ □
6)6. 0 tratamento foi pago ? {TRFOIPAG} □

1-SÍm (continue) 2-Não ( Passe para 6)9)

Caso afirmativo, qual foi o custo do tratamento administrado por esta pessoa ?

ICUSTRATA | Reais l.. 1 L_J LJ□..J

6)8. {COMOPGOU}
3 = ambos (dinheiro e mercadorias)

(continue)

6)9.

Como foi pago o tratamento ?.
I - dinheiro 2 -- mercadorias
(passe para 6)9) (continue)

Q ua I fo i o ni e i o de t ra nspo rt e u sado p ara c h ega r a o cu r a d o r? {Q I../I' R A N l J S A J
1 ~ A pé
2 - Bicicleta ou
3 - Motocicleta

L..J



4 - Carro próprio
5 •“ Carro alugado / taxi
6 -- Ônibus
7 - Outro

(especificar)............ iOTMEIOUSA)

ójlO. Quantas pessoas precisaram interromper o trabalho devido a este tratamento9 L

(QTINTTRA) 

6j U. Quanto pagou por viagem (ida e volta) entre sua casa e o curador, por pessoa9 

,’PGVIAG) Reais □□□□□ 

rO curador indicou algum, medicamento9 {CURINDMED}
1 Sim (continue) 2 Não (passe para 6j21)

Foram comprados todos., alguns ou nenhum desses medicamentos ? (CPR.OÜ'MED'1 !.
1 ~ Todos os medicamentos (passe, para 6j l5)
2 Em parte (continue)
3 Nenhum (continue)

< . I—I r~'l
Por qual ou quais motivos os medicamentos não foram comprados9 (PQNAOCPRI Ui.. i
1 ” Motivo fmanceiro
2 •- Já tínhamos os medicamentos
3 - Sabíamos que não podíamos consegui-los
4 “■ Outro

(Especificar).,.. ..... {PQNCPROUTJ

Onde foram comprados os medicamentos ? ÍONDCPROU)
1 Farmácia
2 - Mercearia ou supermercado (lojas)
3 Outro

(especificar)........ .... 'ONDEOUT1

Qual foi o meio de transporte usado para chegar ao local de compra?
1 ™ A pé
2 ~ Bicicleta ou
3 •- Motocicleta
4 ~= Carro próprio
5 -= Carro alugado / taxi
6 -- Ônibus
7 = Outro

(especificar)..... ..... {OUME1OUS}

{QTOPGMED}

A pessoa que pagou pelos medicamentos é um membro da família0
1 - Sim 2 =■■ Não

(TRLÍSADCPR) LJ

Reais □□□□□

(PESFAPG) Lj



Caso negativo, qual sua relação com a família
1 Parente
2 Amigo
3 Prefeito
4 Vereador ou outro político
5 - Outros

(especificar)..............................................................

(QU ALRE.LF}

{OUTRE.L}

O atendimento e tratamento oferecidos pelo curador foram satisfatórios 9
1 Nem um pouco {ATENDCSAT}
2 Não muito
3 Satisfatório
4 Muito satisfatório

Os cuidados e tratamento tiveram sequência até o fim da doença ? |TVSEQFIM| lJLJ 
I - Sim (passe para 4a) 2 ~ Não

□□Caso negativo, quais foram os motivos ? (até 2 escolhas)

1 0 tratamento não atingiu o resultado esperado {NAORESESP} 1 Sim 2 - Não

2 Falta no tratamento {FALTAATEND} 1 - Si nr 2 - Não

3 F a 1t a d e d i n he i r o / p a ra a d u r aç ão d o i r a t a m e n t o {F AL' f A.D IN } 1 -• Sim 2 - Não

4 Alteração no tratamento (continue) (ALTER AC AO} 1 ~ Sim 2 • Não

5 - Outro -‘OUTCAUj 1 Sim 2 - Não
(especificar).......................................... ....... (0UTRACA1

□
□
□
□

Você disse que o tratamento foí alterado. Que outra pessoa consultou? (QUEMCONS} I... I
1 -- Ninguém
2 - Médico
3 -■ Enfermeira
4 = Parteira
5 - Curador
6 - Agente do pronto-socorro
7 Outro

(especificar)..................................... ..................fOUTPCONS}

Quanto este novo tratamento lhe custou9

- Consulta {CÔNSUL} Reais □□□□□
- Medicamentos (MEDICAM) Reais □□□□□
- Seguro saúde ou Medicina de grupo (PLASAUD) Reais □□□□□
- Outros (OUTCUST01) Reais □□□□□
(Especificar)............................ JOUTCUS}
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Entrevistador: caso tenha ocorrido despesas com planos de saúde, não esqneça que os 
mesmos só poderão estar incluídos em uma das modalidades de tratamento.

Partos

6(1. Durante o último mês, houve algum nascimento na família ’"■ [HOUVPART j LJ
1 - Sim 2 Não (Passe para parte VII)

Entrevistador : Se houve mais de mn parto, faça as seguintes perguntas para a úitima 
nndher que deu à hrz.

612. Aonde foi feito o parto desta criança9 (LOCALPAR}

1 - Maternidade ou Hospital público
2 Casa de parto
3 :::: Maternidade, Clínica ou Hospital particular
4 - Em casa
5 - Outro

(especificar)................................. [OULOCPAR}

613. Porque escolheu este local para fazer o parto9 (até 2 escolhas)

614.

1 Por ser perto de casa (PERTOCAS)

2 Pela qualidade do atendimento {QUALIDADÍ

3 - Por não ser caro ÍNAOCARO]

4 Por uma questão de hábito {PORHABITI

5 - Po r co nfi a nça na paileira {CONFIANCj

6 - Por não ser pago {NAOPAGO}

7 - Por causa do meu seguro saude ou

medicina de grupo {PLSAUDEj

8 Outro (OUTROCAS |
(especificar)................................ .. (OUTCASESC)

Qual foi o resultado deste parto9 'RESPARTO

1 - Sim 2 - Não Lu

1 - Sim 2 Não L.j
I ™ Sim 2 - Não Lu

1 ™ Sim 2 =::: Não Li

1 Sim 2 Não í ;

I Sim 2 = Não L;

1 - Sim 2 = Não LJ

1 - Sim 2 ~ Não L.J

1 = Nascimento de criança viva
2 Nascimento de criança morta
3 - Aborto espontâneo
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615. Quem ajudou durante esse parto9 {AJUDPART} Hlj
1 = Médico
2 ~ Enfermeira
3 Parteira
4 Membro da família
5 - Ninguém
6 - Outro

(especificar).............................  (OUTROPRO|

616. O atendimento realizado durante esse parto foi gratuito 9 {ATE.NDGRA.Tj I.. :
í = Sim (continue)
2 =: Em p art e (passe para 618)
3 Não (passe para 618)

617. Por que esse parto foi gratuito? JPQGRATJ LJ
1 Atendimento pelo Setor Publico
2 Atendimento pelo Seguro saúde ou Medicina de Grupo
3 ~ Outros

(.Especificar)............................................ { O UTG R AT 1

618. Quanto foi pago no atendimento recebido '■

l ;= Tudo {PGTUDOI Reais L.JlJlJLiU
2 :: Serviços (SERVIÇO; Reais L.JÜÍ..n..Lj

3 - Medicamentos {MEDCAMENj Reais LJlJí. íLJLJ
4 - Exames (.EXAMES) Reais □□□□□

5 = Esiadia (ESTADj Reais □□□□□

6 Alimentação {ALIMENTj Reais □□□□□

7 PIa.no de saude fPLASAU] Reais Ui.. iLJLJLJ
8 Outros

(Especificar)............
(Oütgast;

....... JOUTGASTO}
Reais LJLjLjLn.. i

Entrevistador: caso tenhn ocorrido despesas com planos de saúde, não esqueça que os 
mesmos só poderão estar incluídos em uma das modalidades de tratamento,

619. Foi receitado algum medicamento para tomar em casa 9 {RECMEDIC; L.J
I. - Sim 2 - Não

6110. Foram comprados todos, alguns ou nenhum desses medicamentos ? (COMPR.MEDO I} L.J

1 Todos (passe para 6112) 2 Alguns (passe para 6112)
3 Nenhum (continue)



6112.

6114.

6H L Por quais motivos não foram comprados os medicamentos receitados 9(MOTNCOMP|t
1 Motjvo financeira
2 :r-'; Já tínhamos os remédios em casa
3 Sabíamos que podíamos consegui-los
4 = Outros

(ENpeci ficar).....

Quanto pagaram pelos medicamentos9 ÍQTOPG)

(OUMTNCPR)

□□□□□Reais

Onde fo r a i n c o m p r ad o s o u a d q u i r i d o s o s m e d i c a m e n t o s 9 | O N D E C P R O u 1
1 farmácia
2 Mercearia., supermercados, lojas
3 Outro

(Especificar)... .... (OUTRMOTI)

O tratamento recebido neste parto foi saiisfatori o9 lTRATPARTS I
1 Nem um pouco
2 Não muito
3 Satisfatório
4 = Muito satisfatório

□

□

6115, Os cuidados tiveram sequência até o fim ’■
1 = Sim 2 - Não

(CUIDSEQI □□
6116. Caso negati vo, quais foram os motivos9 (até 2 escolhas) □□

1 0 tratamento não atingiu o resultado esperado {R.ESNESP} I Sim 2-Não □

2 Falta de atendimento {FATEND} 1 Sim 2 = Não Li

3 Falta de dinheiro p/ a duração do tratamento {FDINH} 1 - Sim 2 - Não U

4 Alteração no tratamento ÇfRATALT} 1 Sim 2-Não □

9 - Outro
(especificar)..................................

lOUTIPOl 
fOUTI'P|

1 - Sim 2 = Não □

6117. Foi feito o acompanhamento pré-natal antes deste parto9 (PRENATALj
1 - Sim (continue) 2 = Não (passe para 6119)

□
61 i 8. Caso afirmativo, quantas consultas? (QTASCONSi □□
6119. Caso negativo, por quais motivos9 (2 escolhas) □ □

l Mu i t o ca ro {C .A RO 1 í := Sim 2 = Não □

2 As consultas ficavam muito longe do ou bairro {LONGCASA} 1 Sim 2 = Não □
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3 Não confiava nas pessoas responsáveis; pelo atendimento I Sim 2 - Não 1.. i

{NAOCONFI

4 '■= Não sabía da existência do pré-na tal ÍNAOSABIA1 1 =; Sim 2 - Não □
5- Essas consultas não eram importantes (NERAIMPORI 1 - Sim 2 - Não □
6 -= Outro ÍOUTMOT) 1 Sim 2 - Não □

(especificar).................................... .. (OUTRMOl

6120. Foi feito o acompanhamento pós-natal 9 [POSNATALJ □
.1 ::rj Sim 2 = Não

6.121. Caso afirmativo, quantas consultas9 (QTPOSNAT1 □□
612 2. C aso negat i vo, po r q u a i s m o t i v o s ? (2 e sc o 1 h as) □□

1 Muito caro ÍMIÚCARO* 1 Sim 2 = Não □
2 As consultas ficavam

muito longe do bairro {LONGECAS} 1 - Sim 2 Não □
3 = N ão co n íi a va n a s p e s so a s q u e a t e nd i a n i {N C 0 N F P E S} 1 Sim 2 ~ Não □
4 ■= Não sabia da existência do pós-natal 'NSABIAEX} 1 = Sim 2 Não □
5= Essas consultas não eram importantes {CONSNIMP} 1 - Sim 2 - Não □
6 Outro {OMOTIV) 1 Sim 2 Não □

(especificar)............................................. (OMOTIVO)

PARTE VH

7. O PAGAMENTO E A DISPOSIÇÃO A PAGAR

7ml. No momento da doença, os custos de transporte, medicamentos, consultas, etc. 

impediram a procura de tratamento9 {CUSTIMPED}
1 = Não
2 Em parte
3 = Sem dúvida

7m2, Você estaria disposto(a) a pagar pelo atendimento e medicamentos no

setor publico de saúde 9 (DISEPAGl Lj

1 = sim 2 = Não (passe para Sn 1)
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7in3. Sob quais condições você estaria disposto a pagar pelo atendimento e 

medicamentos no posto de saude9 (2 escolhas)

1 Sob nenhuma condição

□□
(NCONDIC AO] 1 - Sim 2 - Não □

2 ■= Sob a condição de que haja remédios à disposição{HAJAREMD] 1 Sim 2 - Não ’.. j

3 “ Sob a condição de haver uma melhoria

na qualidade do atendimento médico {ME.LHATEN.D| 1 ™ Sim 2 =: Não LJ

4 Sob a condição dos preços serem razoáveis íPRECRAZOl I - Sim 2 Não U

5 “ Outro IOUTCOND] I - Sim 2 ™ Não Ü
(especificar)........................................................... (OCONDIC AO |

Qual a forma de pagamento que você prefere9 {FORMAPG} U
1 ~ Pagamento na hora do atendimento

(Todas vezes que recorrer ao auxilio médico)
2 - Pagamento único (urna vez ao ano)
3 - Pagamento uma vez por ano e na hora do atendimento
4 - Pagamento mensal
5 - Outras soluções

(especificar)...................................................... {OUFORM APG j

Caso suas condições fossem atendidas, quanto podería gastar em auxilio médico por ano 
ou por mês9

| GASTOano;

{GA.STOMES}

por ano Reais I. JLJLJLJLJ 

por mês Reais LJlJuLJLJ

Caso suas condições fossem atendidas, a quem deveria caber a responsabilidade

da administração do serviço de saúde9 {RESPOADM} lJLJ
1 ■= Equipe responsável pelo atendimento médico
2 Representantes da comunidade
3 - Representantes do Governo
4 ~ Outro

(especificar)...................................................... ]OUTRESP}
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PARTE VIII

8. FERFIL SOCTOECONÔMICO DA FAMÍLIA

Co incluímos a parte do levantamento que se refere ao atendimento médico. .Agora eo 
gostaria de fazer algumas perguntas que nos ajudarão em nossas estatísticas. Garanto qtse 
as informações dadas serão usadas apenas com finalidade de pesquisa e nunca serão usadas 
para qualquer outro fim.

Despesas Domésticas :

8n I. No mês passado, quanto você estima ter gasto em produtos alimentícios usados para o

preparo das refeições em casa? {GASTAL1MC i Reais =.. LJLjLJlJ

8n2, Qual foi o gasto em refeições preparadas fora cie casa neste ultimo mês 0

(GASTREFE I Reais □□□□□
8n3. Quanto a família gastou em roupas e sapatos nos últimos três meses9

(GASTVESTj Reais □□□□□

Entrevistador, a próxima pergunta (8n4) só deverá ser feita àqueles que são inquilinos, isto 
é, as famílias onde consta o código 03 na questão 3b5.

8n4. Quanto a família pagou em aluguel no mês passado9 IGASTALGI Reais L.JI.. íLJl.. K.. i

8n5. Quanto a família pagou em prestação mensal do imóvel o mês passado9

{GASTPRESC} Reais □□□□□

8n6. Qual foi o gasto da família com manutenção e higiene nos últimos três meses9

{GASTHIG} .Reais □□□□□

8n7. Quanto a família gastou em transporte no último mês? {GASTTRANI Reais L.it..JLil :L:

8n8. Quanto a família gasta com a educação de suas crianças por mês9

(despesas escolares) ÍGASTEDUC} Reais LkjÚLJlj

8n9. Qual foi o gasto em salários pagos aos que trabalharam para vocês no último mês?

(GASTEMPR) Reais □□□□□

8n 10. Qual foi gasto na aquisição de água, qualquer que seja sua fonte, durante os

últimos 30 dias? {GASTAGUA} Reais □□□□□

Sn II. Qual foi o valor da última conta de luz? {GASTLUZ| Reais í ILjLJLjLj 
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8nl2. Quanto a família gastou em tenha, carvão, ou gás durante o mês que passou? 

{GASTGAS} Reais □□□□□

8nl3. Em média, quanto foi o gasto com combustível do(s) automóvel(is) durante o 

mês que passou 9 ;GASTCOMB} Reais EJLÍLJLJl I

8nl4. Quanto a família gastou em recreação tal como filmes, esportes, jogos etc. 

durante o úítimo mês? {GASTRECR} Reais LjLjLJl ÍL.J

8nl5, Quanto a família gastou em reuniões familiares ou religiosas (casamento, batismo, 

falecimento, ) durante os últimos seis meses9 {GASTREUN} Reais ÚLJí .íLjLJ

8n16. Qual foi o gasto pela família em imposto de renda e demais impostos ou multas 

no decorrer dos últimos três meses ? {GASTIMP} Reais LJL LdLJí I

8nl7. A família teve outras despesas que não foram mencionadas aqui9 {OUTGAST} l.. I
l ~ Sim 2 ™ Não (passe para 6m I)

8n 18. Caso afirmativo, pode me explicar quais despesas foram9 {QUA.ISGAST}

8nl9. Estas despesas foram: {DESPFOR} Li
1 " Ocasionais9
2 - Semanais9
3 - Mensais9
4 - A cada três meses9
5 - A cada seis meses9
6 ;= Anuais9

8n20, Pode me indicar o valor destas despesas9 {VLRD.ESPJ Reais LjI. IlJlJl.. I

8n2l. E q u i p a m e n t o s doméstico s :

TABELA V. >
ITENS QUANTIDADE

Jlãdío {RADIO} {RADQUANT}
-Aspirador (ASPIRADOR} {ASPQUANT}
Máquina de lavar roupas {MQLAVRÕUi {MQLAVQUANT}

Jele vi são a cores (TVCÕRES) {TVCOQUANTf
jÃutomóvel {AUTOMOV} (AUTOQUANTI
Ap. de vídeo cassete /VCR ‘VIDEOCASI {VIDEOCAS}

^Geladeira {GELADEIRA} {GELÃQUÁNTI

Sn22. Qual o nível de instrução do Chefe de família ? {INSTCHEFE)



Entrevistador deixe que a pessoa responda e circule o código que corresponda à sua escolha

1 - Sem instrução
2 ~ 1° grau menor completo / U grau maior incompleto
3 r grau completo / 2° grau incompleto
4 = 20 grau completo / Superior incompleto
5 Superior completo / Pós-graduação

8n23. Quantos são os banheiros que existem em casa 9

8 n24. Q u an t o s e m p regad o s d o mé s t i c o s a fam dia possu iJ ■

8 n2 5. N í ve l só c i o econômi co (ABIPEM E)

■ 2 B 3 • C 4 - D

Características de Trabalho e Rendimento da Família

Sol. A família ou seus membros economizam dinheiro9 
l Sim 2 = Não (vá para 8o5)

{QTOSBANHCI □□

{QTOSEMPRj □□

(NtVSOECOí C

5 -E

{econdinh; U

8o2. Caso afirmativo, de que forma é feita a maior parte das economias? (2 escolhas) i.. Lx J

l Conta bancária {CONTABANO) 1 Sim 2 - Não □
2 Poupança {POUPANÇA! 1 Sim 2 7 Não □
3 = Fundos públicos

(papéis de crédito garantidos p/Estado) (FUNDOS.PI .1 - Sim 2 -- Não □
4 ~ Dinheiro guardado dentro de casa (DINHCASA) 1 • Sim 2 - Não □
5 ~ Compra cie terra ou animais {CPTERAN) 1 ™ Sim 2 - Não □
ó - Envio de dinheiro para os parentes {.D1NHPARE) 1 = Sim 2 - Não □
7 - Outro {OUTCON} .1 ~ Sim 2 = Não □

íesneci Ficar) .............................. . tOUTECONOl

Com que frequência você economiza dinheiro? {FREQ)ECON | □
1 = Ocasionalmente
2 Reguíarmente {especi ficar)................. ......................... {REGULAR |

8o4. Quais são os principais motivos que levam você a fazer economias9 (2 escolhas) ÜuLJ

1 No caso de necessidade (NECESSID) I ~ Sim 2 Não LJ

2 = P ara d es p e s a s fu t u r a s d a fa m i I i a ■{ D E S F LJ I1 F AM}

3 =: Para a educação das crianças {E.DUCCR.I A |

1 =: Sim 2 - Não LJ

1 Sim 2 - Não U
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4 i;:: Para p ag ar n ma d i v i d a

6 Compromissos da família

7 Para aj udar paren tes

profissional p r i n c i p a l9

8 Outro
(especificar).

{PGDIVIDA} 1 =; Sím 2 = Não U

5 = Para pagar o atendimento médico em caso de doença{DOENÇA| l - Sim 2 Não i...;

{COMPROFA}

(AJUDEAR}

{OUT.MECON}
{OIJECONOM}

I = Sim

2 - Não

2 - Nào

2 - Não

□
□
□

Fiz perguntas sobre as despesas gerais da família. Agora, vou fazer algumas perguntas sobre a 
renda de cada membro da família, .4s respostas que rne der serão confidenciais

8o5. Quantos membros da família recebem uma renda regular de uma atividade

(QTRENREGf

Entrevistador, faça uma lista completa destas pessoas,

8oó. No mès passado quanto ganharam as pessoas que trabalham na família 9 
Para cada uma delas, você podería me dar o nome e a quantia recebida9

TABELA No. 5

3 s
N

; 01
Numero de

. ordem

02

Nome

03
Atividade Princi pai

04
Quantia recebida em 

Reais
I
Ã ■V

l m {NOME 1} (AT.IVPR1NC 1} (QUTREC1!

□ □□□□
g 
m
w

1 □□ (NOME2) {ATIVPRINC2} {QUTREC2J

□ □□□□
w
g
‘■O

|le
_

(NOME3| ■{ AT1VPRINC3} ÍOUTRECo |

□ □□□□
J □□ {NOME4} {ATÍVPRINC4} ‘QUTREC4;

□ □□□□
1 □□ {NOMES} {ÀTIVPRINC5) ÍQUTREC5)

□□□□□
v,_foD (NOMEó} {ATIVPRINC6} {QUTREC6J

□ □□□□
1 Cj

{NOME7) {ATIVPRINC7} ÍQUTREC7;

□ □□□□
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CÓDIGOS :

1 - S im

8o9. Caso afirmativo., quantos?

ATIVIDADE PRINCIPAL (03)
1 = Autônomo
2 =: Aposentado / pensionista
3 ~ Desempregado
4 - Dona de casa
5 - Funcionário público
6 = Militar
7 = Profissional liberal
8 Proprietário industria
9 ■= Proprietário serviços

.10 - Proprietário comércio
1 I Proprietário rual
12 Trabalhador comércio
13 Trabalhador industria
14 = T r a b a I h a cl o r s e r v i ç o s
15 ~ Trabalhador rural
16 Não exerce nenhuma atividade
17 Estudante
18 :;rj Outros (especificar)..............................

Qual foi a renda do Chefe de família no mês passado'7 {RENDCHFA.M}ReaisLjLjL.JuLj

Entrevistador, para a próxima pergunta, peça que a pessoa sendo entrevistada enumere 
inclusive as crianças com suais de 8 anos que possam ter algum tipo de atividade ou 
pequeno emprego.

8o8. .Algum membro da família tem uma atividade profissional secundária ?
(TEM ATI VS)

□

(QUTREC201} □ □
Entrevistador, faça uma lista completa destas pessoas.

8o 10. Para cada unm delas, você podería me dar o nome, a atividade secundaria que 
exerce a frequência com que a renda é recebida, o tempo que é dedicado a essa 
atividade e a quantia recebida?

TABELA NO. 6

01
Litnero de
ordem

02

Nome

03
At ividade Secttndaria

04
Quantia recebida 

em Reais

□□ (NOMESEC!} {ATIVSECUNI | [RENSECU

□ □□□□
üü {NOM.ESEC2J (ATIVSECUN2J {RENSEC2I

□□□□□
m {NOMESEC3} {ATIVSECUN3} (RENSEC3Í

□□□□□
ün {NOM.ESEC4} {ATIVSECUN4} (RÊNSEC4)

□□□□□
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CODIGOS :

A TI V l D A D Ei S ec u n d a r i a (0 3)
1 Salarial
2 Agrícola

Sol I. Algum membro da família tem outra fonte 
1 - Sim 2 Não

8 o 12. Caso a fi rm a t i vo, q uan tos9

8o 13. Você podería fornecer uma lista destas 
renda, e a quantia recebida?

3 Comercial ou vendas
4 Negócios
5 Outros (especificar).........................

de renda9 {OFONREND}

{QUTREC30I |

jessoas incluindo o nome, a fonte desta

□
□Lj

TABELA NO. 7

Ti
$iniero de
| ordem

02

Nome

03
Fonte de Renda 

Adicional

04
Quantia recebida em 

Reais
np {NOMEAD1CQ jFONTADICl} IRENDADC11

□ □□□□
fn:. ;S LjLJ%
8

{N0MEADIC2} ÍFONTADIC2] (RENDADC2;

□□□□□

i... .
(NO.MEADIC3 i JF0NTADIC3I {RENDADC3} 

□□□□□

1 n;. ;
í

{NOMEADO} {F0NTADIC4} {RENDADC4}

□□□□□

lr;n
<Jb

{N0M.EADIC5} (FONTADIC5I (RENDADC5;

lJDDDlJ

Í
 CÓDIGOS:

FONTE DE RENDA (03):

I Aposentadoria
2 Pensão

A 3 Presente de parentes
4 4 Aluguel■A „

. i■ 5 De vo Inção de emp rés ti mo
6 D t n he i i*o d e aígu m fu nd o p ú b I i c o

oi 7 Direito familiar
8 ~ Outro (especificar)....................................

■| Entrevistador, agradeça a família pdo tempo que dedicaram para responder às perguntas,





DIPEQ/CE-SDDÍ Plan .1
POPULAÇÃO DL FORTALEZA POR BAIRROS 
CENSO - 1901

ANEXO II

BAIRROS POPULAÇÃO DOM, OCUPADOS POE/DOM. OCUP.
AEROLANDIA 11.481 2.692 4.26
AEROPORTO (Base Aérea) 7.241 1.493 4.84
ALAGADIÇO 12.328 2.758 4.46
ALAGADIÇO NOVO 6.060 1.315 4,60
ALDEOTA 33.042 7.596 4.34
ALTO DA BALANÇA 14.649 3.352 4.37
ÁLVARO WEYNE 25.448 5.522 4.60
AMADEU FURTADO 11.627 2.493 4,66
ANCURI 12.407 2.691 4.61
ANTONÍO BEZERRA 25.127 5.461 4.60
ARRAIAL MOURA BRASIL 2.837 682 4.15
AUTRAN NUNES 20.947 4.442 4.71
BARRA DO CEARA 50.791 11.210 4.53
BARROSO 14.366 3.035 4.73
BELA VISTA 15.171 3.319 4.57
BENFICA 14.323 3.383 4.23
BOM FUTURO 6,878 1.563 4,40
BOM JARDIM 15.832 3.495 4.52
BONSUCESSO 29.176 6.452 4.25
CAIS DO PORTO 26.088 5.636 4.62
CAJAZEIRAS 6.214 1,581 3.93
CAMBE BA 4.314 839 5.14
CANINDEZINHO 11.664 2.591 4.50
CARLITO PAMPLONA 20.516 4.702 4.36
CASTELÃO 2.815 595 4.73
CENTRO 30.563 8,313 3.67
CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 14.491 3,071 4.71
CIDADE 2000 8.283 1.926 4.30
CO AÇU 1.728 383 4.51
COCO 9.335 2.033 4.59
CONJ. CEARÁ I 23.953 5,045 4.74
CONJ. CEARA II 21.224 4.494 4.72
CONJUNTO ESPERANÇA 12.405 2,777 4,46
COUTO FERNANDES 4.098 850 4.82
CRISTO REDENTOR 31.241 6.467 4.83
CURIO 6.240 1.324 4.71
DAMAS 8,721 2.121 4.11
DEMOCR.ITO ROCHA 1 1,762 2.026 4.42
DENDE 1.743 360 4.84
DIAS MACEDO 8.840 2.000 4.42
DOM LUSTOSA 11,700 2.538 4.60
DUNAS 483 UI 4.35
EDSON QUEIROZ 23.204 4.467 4.67
ENG. LUCIANO CAVALCANTE 8.029 1.682 4.77
ESTÂNCIA (Dionísio Torres) 15.015 3.307 4,54
FARIAS BRITO 13.353 3.119 4,28
FÁTIMA 24.507 5.609 4.36
FLORESTA 18.925 4,143 4.56
GENIBAU 22.716 4,904 4.63
GRANJA LISBOA 32.976 6.928 4.75
GRANJA PORTUGAL 48,881 10.264 4.76
GUAJERU 3.856 826 4,66



DIPEQ/CE-SDDI Plan 1
POPULAÇÃO DE FORTALEZA POR BAIRROS 
CENSO - 1991

BAIRRO POPULAÇÃO DOM. OCUPADOS POP./DOMLOCUP.
GUARARAPES 1.870 365 5.12
HENRIQUE JORGE 21.039 4.561 4.61
ITAOCA 15.856 3.652 4,34
ITAPERI 13.378 2.847 4,69
JACARECANGA 14.946 3,495 4.27
JANGURUSSU 26.469 5,365 4.93
JARDIM AMERICA 12.026 2,691 4.46
JARDIM CEARENSE 6,636 1.440 4.60
JARDIM DAS OLIVEIRAS 22.780 4.869 4.67
JARDIM GUANABARA 14.934 3.274 4.56
JARDIM IRACEMA 26.934 5.947 4,52
JOÀO XXI.ÍI 19.4.1 1 4,102 4.73
JOAQUIM TAVORA 25,016 5.781 4,32
JOCKEI CLUBE (São Cristóvão) 17.072 3,707 4.60
JOSÉ BONIFÁCIO 10.879 2.536 4.28
LAGOA REDONDA 8.743 1.877 4.65
LAGOA SAPI.RANGA (Coite) 9.130 L889 4.83
MANOEL SÁTIRO 29.213 6,330 4.6 1
MARÀPONGA 5.442 1.145 4.75
MATA GALINHA 3.085 661 4.66
MEIRELES 23,992 5.710 4.20
MESSEJANA (Sede) 36,311 7.847 4.62
MONDUBIM (Sede.) 37,721 8.233 4.58
MONTE CASTELO 13.766 3.007 4.57
MONTES E 24,864 5.613 4.42
MUCUR1PE 10.223 2.275 4.49
PADRE ANDRADE (Cachoeirinha) 13,325 2.912 4.57
PAN-AMERICANO 8.647 1.907 4.53
PAPICU 18,316 3.936 4.65
PARANGABA 28.147 6.204 4.53
PARQUE ARAXÁ 6.540 1.532 4.26
PARQUE DOIS IRMÃOS 11.720 2.515 4,66
PARQUE IRACEMA 3.102 652 4.75
PARQUE MANIBURA 4.026 785 5.12
PARQUE PRESIDENTE VARGAS 2.875 595 4.83
PARQUE SANTA ROSA (ApoioXI) 7.780 1.654 4.70
PARQUESÀOJOSÉ 11. (15 2.437 4,56
PARQUELÀNDÍA 14.786 3,288 4.49
PARREÀO 8.577 1,816 4.72
PASSARÉ 13,049 2.892 4.5.1
PAUPINA H.688 2,544 4.59
PEDRAS 1.582 331 4,77
PI Cl (Parque Universitário) 23.025 5.086 4.52
PIRAMBU 20.448 4,345 4.70
PRAIA DE IRACEMA 3,249 780 4.16
PRAIA DO FUTURO I 1.717 473 3.63
PRAIA DO FUTURO II 2.742 642 4.27
PREFEITO JOSÉ WALTER 27.603 5,794 4.76
PRESIDENTE KENNEDY 22.085 4.831 4.57
QUITINO CUNHA 35,464 7.392 4,79
RODOLFO TEOFILO 20.015 4,457 4,49
SABIAGUABA 619 132 4.68



DIPEQ/CE-SDDI Plan l

CENSO - 1991

BAIRROS POPULAÇÃO DOM, OCUPADOS POIL/DOM.OCUP.

SALINAS 2.278 451 5.05
SÃO JOÃO DO TAUAPE 29.238 6.494 4.50
SERRINHA 23.746 5.234 4.53
SIQUEIRA 4.536 961 4.72
VARJOTA 7.934 1.948 4.07
VICENTE PINZON 26.615 5.553 4.79
VILA ELLERY 7.365 1.589 4.63
VILA PERY 18.956 4.055 4.67
VILA UNIÃO 14.846 3,266 4.54
VILA VELHA 35.858 7.597 4.72





TABELA 1-A

Distribuição dos membros das famílias e da pessoa de referência 
(chefes) dos domicílios entrevistados em função do nívei de instrução 

Fortaleza - 1997

* Crianças fora da escola, com idade inferior a 7 anos.

Nível de instrução

Número de 
membros Número de chefes

N 1 % ri''.- N i r %

Sem instrução 473 25,2 111 28,9

4"! série do i" grau cursada a 8“' serie do P’ grau não 
concluída 492 26.2 I 17 30,5

V' grau completo a 2'1 grau incompleto 300 16,0 52 13,5

2Ü grau concluído a superior incompleto 301 162! 77 20,1

Superior completo 63 3,4 27 7,0

Outrof*) 245 13,1 - -

Totai \;sc /Ç / 1874 100% 384 100%



TABELA 2~A 
Distribuição dos indivíduos de 

cada um dos Domicílios que tiveram um doente 
no último mês associados aos principais problemas mencionados 

Fortaleza - 1997

Grupo de probkmas
Indivíduos doentes observados no estudo

%

Gerais:
Febre(*) 2 0,8
Perda da vísao noturna II 4,4
Anemia 6 2,4
Cefaléia 137 55,2
Anorexia 99 39,9
Desnutrição 2I 8.5
Dor no corpo 24 9.7

Gastrointestinais:
Diarréia Jú 13,3
Vôrnito 24 9,7
Parasitose 3 l,2
Dor abdminal 40 16J

Respiratórios:
Resfriado 125 50,4
Bronquite 55 90 O

Otite 22 8.9
Amigdalite 20 8J

Cutâneos:
Ferim en to, mac hucado 8 3,2
Mi cose l 0,4

Outros:
Conjuntivite 35 I4,l

Dor de dente l 0,4

Ortopédicos 7 2,8

Neurológico 15 6,0

Gentio urinário 6 2,4

Hipertensão 7 2,8

Diabetes I 0,4
Nota: (*) em 132 casos (53.2%) a febre csíava associada a outros problemas.



Número de pacientes, média, mínimo, máximo e valor mediano dos gastos 
totais com o tratamento de saúde e medicamentos - Fortaleza -1997.

Faixa de gastos 
totós ■

7;W Média Mínimo
mi. C
Hwmo Mediana

Gastos totais 24 1,13 0,20 2 00 1,00
0,20 -..4 2,00

Medicamento 24 1,13 0,20 2,00 1,00

Gastos totais 27 3,85 2,60 5,00 4,00
2,00 ..-| 5,00

Medicamento 27 3,77 1,20 5,00 4,00

Gastos totais 19 7,07 6.00 8,00 7.00
5,00 ..- 8,00

Medicamento 19: 6,99 5,00 8,00 7,00

Gastos totais 21 10,66 9,00 12,00 10,00
8,00 —; 12,00

Medicamento 21: 10,66 9,00 12,00 10,00

Gastos totais 25 15,98 12,80 18,00 15,95
12,00 18,001 Medicamento 25 15,89 ■ 12,80 18,00 15,25

Gastos totais '7? 22,38 18,50 26,40 21,60
! 8,00 —i 26,40

Medicamento 22 22.14 18,50 26,40 21,60

Gastos totais ! 5 31,73 27,00 37,00 30,00
26,40 -M 37,00

Medicamento (5 24,60 2,00 35,00 30,00

Gastos totais 12 48,24 40,00 55,00 48,00
37,00 ... 4 58,00 ■ ■■ ■■ ■ ■ ■. :

Medicamento on 43,42 11,00 55,00 48,00

Gastos totais 12 81,07 62,00 100,00 80,70
58,00 -M 100,00

Medicamento mg ■-,48,25,;' 7^7,00^3; m100,00 33,50

Gastos totais 10 237,60 106,00 417,00 186,50
> 100,00

Medicamento 10 104,31 20,00 200,00 ' 95,00/M:

Gastos totais 187 41,31 0,20 417,00 16,45
Total

Medicamento 24 25,65 0,20 200,00 15,00
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Tabela 4-A

Número de pacientes, contribuição com os gastos de saúde em relação aos 
gastos totais com saúde, média, desvio padrão, mínimo, máximo e vator 

mediano dos gastos totais com o tratamento de saúde e planos totais de saúde 
- Fortaleza 1997.

Faixa de gastos 
tOtólS N Média Desvio 

padrão Mínimo Máximo Medi asa a

26,40 — 37,00
Gastos totais

Plano de saúde

7

7

34,17

28,86

3,67

7,97

26,43

14,00

37,00

4:t37,Ó0G

35,51

i 30;9Ói:

37,00—1 58,00
Gastos totais 5 51,20 5,59 46,00 58,00 50,00

Plano de saúde 5 49,00 9,17 ■ 35,00 7^58,004 50,00

58,OO—| 100,00
Gastos totais 10 82,48 13,17 62,77 100,00 81,50

Plano de saúde 10 59,98 17,54 45,00 100,00 G:52;5Óó

> 100,00
Gastos totais 16 225,90 108,00 106,00 417,00 167,70

Piano de saúde 16 129,62 96,82 26,00 350,00 109,00

Total
Gastos totais

Plano de saúde

37

37

127,40

80,76...... ■ ■

108,91

74,92

26,43

14,00

417,00

350,00

84,00

■■■j'i53,00-ú

Tabefe

Número de pacientes, contribuição com os gastos de saúde em relação aos 
gastos totais com saúde, média, desvio padrão, mínimo, máximo e vator 
mediano dos gastos totais com tratamento e consulta - Fortaleza - 1997.

Faixa de gastos 
totais N Média ; Desvio 

t padrão Mínimo Máximo Mediana

58,00—[ 100,00
Gastos totais 3 81,67 7,64 75,00 90,00 80,00

Consulta 3 50,00. i : 10,00 40,00 60,00 50,00

Total
Gastos totais 81,67 7,64 75,00 90,00 80,00

Consulta ••• n 50,00 1 10,00 40,00 60,00 50,00
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Tabela 6-4
Número de pacientes, média, desvio padrão, mínimo, máximo e vaior 

mediano dos gastos totais com o tratamento de saúde e automedicação - 
Fortaleza -1997.

Faixa de Gastos I
Totais | lio' Média

Desvio 
padrão

Mínimo . Máximo Median
a

Gastos totais 16 1,06 0,53 0,20 2,00 1,00
0,20 —I 2,00

Automedicação 16 1,06 0,53 0,20. . 2,00 1,00

Gastos totais 12 3,74 0,97 2,60 5,00 3,65
2,00 —{ 5^00

Automedicação 12 ^<■3,6247 0,94 2,60 5,00 3,25

Gastos totais 8 6,90 0,92 6,00 8,00 6,70
5 00 ...0 8 00

Automedicação 8 6,52 1,66 3,00 8,00 6,70

Gastos totais 8 10,62 1,19 9,00 12,00 10,00
8,00 —| 12,00 ..................................

• A./?:-.: - J..

Automedicação 9,62 2,50' 4,00 12,00 10,00

Gastos totais 5 16,86 0,38 16,40 17,20 17,00
12,00 H 18,00

Automedicação 5 8,06 8,01 1,50 17,20 3,20 .

Gastos totais 7 21,76 2,71 18,50 26,00 21,40
I8.00 ... 1 26.40

Automedicação 7 17,11 9,57 1,00 26,00 20,00

Gastos totais 7 33,56 ■7 70 30,00 37,00 34,30
26,40 ..-| 37,00

Automedicação 7 1.8,83 11,1.0 2,00 30,00 20,00

Gastos totais 7 47,44 4,45 40,00 54,00 48,00
37,00 —4 58,00

Automedicação 43,15 13,14 15,00 54,00 48,00

Gastos totais 6 78,53 13,20 62,77 100,00 78,20
58,00 H 100,00

Automedicação 6 29,90 29,74 7,00 81,40 1.6,50

Gastos totais 1 175,00 175,00 175,00
00,00

Automedicação I 80,00 .■.oawiga . 80,00 80,00

Gastos totais 77 21,45 28,82 0,20 175,00 10,00
T ota!

Automedicação 77 13,55 17,72 0,20 81,40 6,40
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Tabefe 7-A

Número de pacientes, média, desvio padrão, mínimo, máximo e vaíor mediano 
dos gastos totais com o tratamento de saúde e tratamento em casa com 

aconselhamento. Fortaleza™ 1997.

Faixa de gastos
totais Média Desvio 

padrão
0,71

0,71

Mínimo

l ,00

1,00

Máximo

2,00

Mediana

1,50

1,50

Gastos totais

Auto medicação

2

2

1,5

1,5
0,20 H 2,00

Gastos totais «
7 00 .. -4 S 00

Automedicação j -

Gastos totais 4 7,11 1,04 6.00 8,00 7,23
5,00 ..-4 8,00

Automedicação 4 7,11 1,04 6,00 8,00 7,23

Gastos totais
8,00 —; 12,00

Automedicação • ••«• ••••••• :

Gastos totais 3 15,67 1,15 15,00 17,00 15,00
12,00 .... 1 18,00

Automedicação 15,67 1,15 15,00 17,00 15,00

Gastos totais 1 l 24,00 74 24,00
18,00 -.. 1 26,40

Auto medica ç ão 1. 24,00 24 24,00 ■ -

Gastos totais 1 28,00 28 28,00
26,40 ■...4 37,00

Automedicação .1 23,00 23,00

Gastos totais 1 50,00 50 50,00
37,00 .... í 58,00

Automedicação . 1 50,00 50 50,00

Gastos totais
58,00 ™| 100,00

Automedicação
... ...— —.......

Gastos totais l 160,40 160,40 160,00 15,00
00 00

Automedicação l 3,40 3,40 50,00 . 8,00............... ..... ~......... "•
Gastos totais 13 26,22 42,43 1,00

fotal
Automedicação AiB76G: 13,25 1,00
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Tabela 8-A

Número de pacientes, média, desvio padrão, mínimo, máximo e vaíor mediano 
dos gastos totais com tratamento de saúde e tratamento ambuUtório - 

Fortaleza ™ 1997.

.Faixa de gastos 
totais

7ó.T/ T,„.
Média Desvio 

padrão Mínimo Máximo Mediana

0,20 —! 2,00
r~‘ ............. -
| Gastos totais - ■

- -

Trat. em ambul. - • i >. ? r-, T : - i

2.00 -.. ! 5,00
Gastos totais 7 4,03

•. •■••••••• .
0,72 2,9 5 4

Trat. em ambul. 7
• f . ■ .4,07:.■ 0,72 4

Gastos totais 3 7.67 0,58 7/ 8 8
5,00 • H 8,00

Trat, em ambul. 3 6,67,: 1,5.3 5 7

Gastos totais 8 10,85 1,33 9 12 11,4
8,00 ..4 I2.00 15 11,4Trai, em ambul. 8 : 10,85 1,33 9

Gastos totais 6 15,22 L66 12,8 18 15
12,00 1 18,00

Trat, em ambul. 6 15,22 1,66 12,8 18 15

18,00 —1 26,40
Gastos totais 6 20,98 2.62 18,5 26 20

Trat, em ambul. 6 17,75 ■ 2.72 14 20 I8,/5

20,40 37.00
Gastos totais l1 33,49 3,53 26,43 37 35

Trat. em ambul. 11 28,12 J 8,243,: 15 37 30

37,00 -.. -j 58,00
Gastos totais 7 51,57 4,83 46 58 50

Trat. em ambul. 7 51,57 4,83 46 58 aO

58,00 -...í 100,00
Gastos totais 13 82.29 11,83 62,77 100 80

78Trat. em ambul. 13 72,44 22,02 20 100

Gastos totais [4 240,02 108,03 130 417 186,5
> i 00,00

Trat. em ambul. .14 217,64 ' 115,55 95 ■s.;t;24i;76b 158,5

Total
...................... i

Gastos totais 75 73,53 95,80 2,9 417 35,5!

Trat. em ambul. 75 66,56 ■ 90,88 2,9 417 31,8
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Tabela

Número de pacientes, média, desvio padrão, mínimo, máximo e vator mediano 
dos gastos totais com o tratamento de saúde e tratamento em hospital - 

Fortaleza ~ 1997.

Faixa de gastos 
totais N Média .Desvio 

padrão Mínimo | Máximo
-..........

Mediam n

Gastos totais 1 1.87 1,87 1.87
0,20 —I 2.00 ■ . ; ■ ■. ■■■

. Traí, em Hospit. I 1,87 - 1,87 1,87

Gastos totais 1 4,60 4,6 4,6
2,00 i 5.00 to

Traí, em Hospit. I 1,40 1,4 1,4
k

Gastos totais 4 ■ 6,66 0,80 6 7,62 6,5
5,00 ..8,00

Trat. em Hospit. 4 5,91 2,05 J 7,62 6,5

Gastos totais 3 10,67 1.15 10 12 10
8,00 H 12,00

Trat. em Hospit. -> 9,33 1,15 8 10 10

Gastos totais 5 16.74 1,1 1 15 18 17
12.00 —3 18,00

Traí, em Hospit. 5 15,40 1,52 14 18 15

Gastos totais 6 24,04 2,55 20 26.4 25
18.00 ..H 26,40

Trat. em Hospit. 6 21,71 Tj-G.TTo;:' 12 26,4 . 23,42

Gastos totais 7 29,76 2,3 12 34,3 30
26,40 -4 37,00

Trat. em Hospit. 20,36 11,26 5 . 30 27

Gastos totais 3 46,33 1,53 45 48 46
37,00 -H 58.00

Trat. em Hospit. •.■-vJ 41,33 9,86 30 48 46

Gastos totais 6 86,00 16,78 62 100 93
58.00 ■ • | 100,00

Trat. em Hospit. 48 '6 68,33 21,59 100 61

Gastos totais I_•> i 194,66 119,06 106 330 148
> 100,00

Trat. em Hospit. 3 161,33 63,07 . 106 230 148

Gastos totais 39 44,62 58.10 í 1,87 330 26,4
Total

Trat. em Hospit. 39„k" -O.. . 36,48 45,32 .( 1,4 j 230 21,84
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Tabela 10-Â

Número de pacientes, média, desvio padrão, mínimo, máximo e valor mediano 
dos gastos totais com o tratamento de saúde e tratamento com curandeka ou 

rezadeira - Fortaleza - 1997,

Faixa de gastos | 
totais

............
Média Desvie 

padrão
Mínimo | Máximo

Mediana

Gastos totais 1 8,00 8,00 8,00
5,00 — | 8,00

Trat. curandeiro 1 3,00 - 3,00 3,00

Gastos totais 1 75,00 75,00 75,00
58,00 —i 100,00

Trat. curandeiro 1 40,00 - 40,00 40,00 -

Gastos totais 9 41,50 47,38 8,00 75,00 41,50
Total

.. Trat. curandeiro 2 21,50 26,16 3,00 40,00 21,20



Tabefe 11-A

Número de pacientes, média, desvio padrão, mínimo, máximo e valor mediano 
dos gastos totais com o tratamento de saúde e tratamento em ambulatório e ou 

hospital - Fortaleza ~ 1997.

Faixa de gastos 
totais E1MI Desvio

Media . ~padrao
Mínimo Máximo Mediana

Gastos totais 1 1,87 1.87 1,87
0,20 2,00

Trat. em hospit. 1 1,87 GíoGGT/- 1,87 1,87

Gastos totais 8 4,10 0,6949 2,9 5 4
2,00 H 5,00

Trat. em hospit. 8 3,70 1,1427 U 5

Gastos totais ? 7,09 0,8495 6 8 7
5,00 ... -1 8.00

Trat. em hospit. 7 6,23 3 8 7

Gastos totais 11 10,88 1,2329 9 12 11
8,00 —1 12.00

Trat, em hospit. 11 10,44 1,4193 8 12 10

Gastos totais 11 15,91 1,584 12,8 18 15.5
12.00 .. H 18,00

Trat. em hospit. 11 15,30 1,5199 ' 12,8 18 15

Gastos totais 11 22,194 2,8562 18,5 26,4 21,4
18,00 .... j 26.40

Trat. em hospit. 11 :24.52T 3,6894 15 26,4 20

Gastos totais 17 32,156 3,638 26,43 37 31,8
26,40 —| 37,00

Trat. em hospit. 17 26,58 9,6231 5 30

Gastos totais 10 50 4,7376 45 58 49
37,00 —! 58,00

Trat em hospit. 48,5 7,8493 30 58 49

58,00 -G 100,00
Gastos totais 18 82,765 13,236 62 100 81,5

Trat. em hospit. 18 75,098 20,982 ■20 100 79

Gastos totais 16 225,9 108,00 106 417 167.7
00,00

Trat. em hospit. 1.6 220,68 112,40 95 ■ . ■. 41/ ; 158,5

Gastos totais 110 61,573 83.159 1.87 1 417 30
Total

' 82,991
. . .■ i

o: ■

Trat. em hospit. 110 58,314 1,4 I 417 26,415



Tabela 12-A

Distribuição da despesa média mensai familiar por tipos de despesa em 
função das faixas de gastos com tratamentos de saúde - Fortaleza - 1997.

Tipos de despesas

Faixas de gastos 
com tratamento 
de saúde (R$)

Seguro saúde 
ou medicina de

grupo
Consulta Medicamentos Total

Gastos 
médios

% de 
contri
buição

Gastos 
médios'

% de
■ contri
buição

Gastos 
médios

% de 
contri
buição

Gastos 
médios

% de 
contra- 
biúção

0,20 —| 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 93,58 1,07 100,00

2,00 H 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 98,08 3,77 100,00

5,00 —| 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,99 98,90 6,99 100,00

8,00 —| 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.66 100.00 10,66 100,00

12,00 —| 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,89 99,45 15,89 100,00

18,00 —| 26,40 0,00 0,00■ 0,00 0,00 22,14 98,90 22,14 í 00,00

26,40 —1 37,00 12,15 38,05 0,00 0,00 19,42 60,83 31,57 100,00

37,00 | 58.00 14,41 29 ?7 0,00 0,00 33,20 67,43 47,61 100,00

58,00 H 100,00 31,57 38,17 7,89 9,55 40,63 49,14 80,09 100,00

> 100,00 129,63 57,38 0,00 0,00 91,28 40,4 1 220,91 100,00

Total médio 17,69 ' 41,01 0,84 1,95 2333 54,77 42,16 100,0



Tabefe 13-A
Distribuição da despesa média mensal familiar por alternativa de assistência a saúde em função das faixas de gastos com 

tratamentos de saúde. Fortaleza - 1997.
Tipos de alternativas de assistência a saúde

Popular TotalInformal' Profissional

Faixas de gastos 
com tratamento 
de saúde (R$)

Gastos 
médios na 
automedic.

í % de
1 contrilx

Gastos 
médios no 
aconselha/

% de 
contribv

Gastos 
médios d 
curanct

% de 
contrib.

Gastos 
médios d 
atenção 
ambut

% de | 
contrib. -j

Gastos 
médios d 
atenção 
hospit.

% de 
contrib.

Gastos 
totais 

médios

% de 
contrib.

0..20 —j 2,00 0,89 77,68 0,16 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 10 8,57 1,15 100,00

2,00 í 5,00 7 29 59,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 38,58 0 07 1,9 1 3,85 100,00

5.00.. -] 8,00 2,90 41,01 1,58 22,35 0,17 2,36 1,11 15,71 1 31 18,56 7,07 100,00

8.00... -| 12,00 4,28 40,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 45,26 1 56 14.60 10,66 100,00

12,00—1 18,00 2,52■ 15,77 2,94 18,39 0,00 0,00 5,71 35,72 4 81 30,13 15,98 100.00

18,00 — -1 26,40 7,05 31,48 1,41 6,3 1 0,00 0,00 6,26 27,99 / 66 34,23 22,38 100,00

26,40 —37,00 6,94 21,73 1,21 3,79 0,00 0,00 16,28 50,99 7 50 23,49 3 l ..93 100,00

37,00..58,00 17,77 36,09 2,94 5,97 0,00 0,00 21,24 43,13 n / 29 14,81 49,24 100,00

58,00—[ 100,00 9,44 11,42 0,00 0,00 2.11 2,55 49,57 59,94 21 ,58 26,10 82,69 100.00

> 100 5,00 7 7 I 0,21 0,09 0,00 0,00 190,44 84,30 D V ,25 13,39 225,90 100,00

Total 5,86
| 1X58

1,00 233 0.24 0?56 28,04 65,00 | •• 7 99 18,53
43,13 | 100,00

c I



QUADROS

ANEXO IV



QUADRO 1-A

Distribuição das famílias, valores médios, variabilidade, valores mínimo, 
máximo e mediano da renda do chefe de família e da família.

Classe socioeconômica Ç:. N'Á Média Desvio
Padrão

......... .j..............
Mínimo | Máximo

Mediana

A 7 4871,43 2028,72 2000,00 8.000,00 5,000,00

B 3i 3 135,16 4223,69 112,00 6.000,00 2.000,00
Renda mensal do 
chefe de família C 93 749,97 501,08 100,00■ 3.000,00 700,00

D 132 342,84 252,48 50,00 1.600,00 280,00

E 98 245,13 165,37 25,00 1.000,00 200,00

Total 361 748,79 1612,54 25,00 8*000,00 336,00

A 7 7270,00 2414,55■■ 4,000,00 10.000,00 8.000,00■■

B 32 3268,58 2665,69 600,00 14.400,00 2.500,00
Renda mensal da 
família C 97 .1 129,65 686,71 200,00 3.873,00 1,000,00

D 137 53.1,43 317,38 94,00 1.952,00 500,00

E 107 428,25 267,30 45,00 1.400,00 380,00

Total
í :

380 1.009,7 1.478,37 45,00
■ A- ÁJ

14.400,00 600,00
.A,.::-' i



QUADRO 2-A

Teste de KruskakWalHs analisando se as classes socioeconômicas diferem 
quanto a renda mensal do chefe de família e a renda mensal da família.

Variável

Classe
socioecoirômica

;■ NÍ

Postos 
médios X2 Grao 

liberdade
(G.L.)

Nível mínimo 
de 

signíficância(p)

A 7 352,14

Rencla 
mensal do

B 31 322,48

chefe de C 93 236,42 155,08 4 0,000
ram dia

D 132 149,76

E 98 113,51

Total 361

A 7 373,57

Renda B 32 341,33
mensal da 
família C 97 257,03 173,43 4 0,000

D 137 152,14

E 107
____

Total 380



QUADRO 3-A

r..

i

Teste de significânda para a renda do chefe de família entre as ciasses 
socioeconômicas

Renda do chefe de família

Diferença mínima significativa 
Classe social p

A 5%AA

(A, C)

(A, D)

(A, E)

(B, C)

(B, D)

(C, D)

(C, E)

(D, E)

Nível de significância

122,7115

I 14,9299

113,7352
1

i

114,7245

60,81519

58,52609

60,42609

39,69962

42,45078

39,10096

i
i
[

i

134,5620

71,20355

68,52343

70,74799

46,48105

49,70216

45,78013

[

I

NS

S

S

NS

S

S

S

S



QUADRO 4-A

Teste de significância para a renda da família entre as classes 
socioeconômicas

Renda da família

......... ........ . ...... .....

Nível de signiHcância

Classe social
Diferença mínima significativa

5% 1%
5% 1%

(A,B) 128,7888 150,7883 NS ! NS
1

(A,C) 120,7957 141,4299 NS NS

(A,D) l 19,0029 140,0333 S S

(A.E) 120,4152 140,9844 s s

(B.C) 62.92221 73,67049 NS NS

(B,D) 60,60075 70,95248 s S

(B,E) 62,18856 72,81151 s S

(CD) 40,95734 47,95361 s S

(CE) 43,27203 50,66369 S s

(D;E) 39,82105 46,62322 NS NS



QUADRO 5-A

Distribuição dos domicílios, valores médios, variabilidade, valores mínimo, 
máximo e mediana das rendas mensais do total de especialidades 
farmacêuticas e do total de unidades de medicamentos por farmácia caseira.

Variável Classe 
social

N Média Desvio 
padrão

Mínimo Máximo Mediais a

A/B 40 10,35 7,12 - 30 9,5
Total de 
especialidades C 97 6,55 5,29 25 5,0

farmacêuticas por 
farmácia caseira

D 138 5,52 5,39 30 4,0

E 109 4,67 5,44 - 30 3,0

Total 384 6,04 5,79 - 30 4,00

A/B 40 48,58 43,59 193 35,5

C 97 31,49 44,44 293 14,0
Total de unidades de 
medicamentos por 
farmácia caseira

D 138 25,82 43,33 265 10,0

E
......

109 19,71 28,15 136 8,0

Total 384 . 27,89 40,65 - 293 13,0



0

QUADRO 6-A

Teste de Kruskal-Wallis analisando se as classes socioeconômicas diferem 
quanto ao número de especialidades farmacêuticas e de unidades de 

medicamentos nas farmácias caseiras.

Variável
Classe 

sodoeconô
mica

Postos 
médios X‘

Grau de 
Liberdade 

G.L

Nível mínimo de 
sigmíkânda (p)

r ' A/B 40 265,13
Total de
especialidades C 97 207,99

26,54 0,000
farmacêuticas por D 138 181,04
farmácia caseira

E 109 166,58

Total 384

A/B 40 269,06
Total de unidades de C 97 209,66
medicamentos por 31,69 3 0,000
farmácia caseira D 138 183,76

E 109 160,19

Total 384



QUADRO 7-A

Teste de significância para o número de 
especialidades farmacêuticas entre as classes socioeconômicas

Número de especialidades farmacêuticas Nível de significância

Classe social
Diferença mínii

5%
na significativa'

1%
5% i%

(A/B,C) 55,06221 65,69923 s NS

(A/B,D) 52,61986 62,78506 s S

(A/B,E.) 54,17004 64,63470 s s
(C,D) 38,82556 46,32596 NS NS

(CE) 40,90192 48,80343 NS NS

(D,E) 37,54956 44,80346 NS NS

QUADRO8~A
Distribuição das famílias, total de especialidades farmacêuticas, número de 

unidades de medicamentos existentes nas farmácias dos domicílios em 
função da automedicação. Fortaleza - 1997.

Automedicação.

Total de 
especialidades 
farmacêuticas 
existentes nos 
Domicílios

Sim

Não

N

95

289

Média 'Desvio 
padrão Mínimo Máximo Mediana

50

.....
0

30

30

6,67

5,83

6,25

5,63 4

Total 384 6,05 5,79 0 30 4

Número de 
unidades de 
medicamentos

Sim 95 26,58 3 7,44 0 265 13

Não 289 28,33 41,73 0 293 13existentes nos 
Domicílios

Total 384 27,89' 40,65 0 293 13
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QUADRO
Teste de Kruskal-Wallis analisando se o grupo que se automedicou e as 
demais famílias do estudo diferem Quanto ao número de especialidades 
farmacêuticas e de unidades de medicamentos nas farmácias caseiras.

Nào

: Variável Automedicação N Postos médios r GJ. ; v fn

Número de 
especialidades

Sim 95 200,88

0,745
i

farmacêuticas por
j domicílios
r’““*:—:■  —ri 384 . <: 0 Total-V:

Número de unidades 
de medicamentos por 
domicílios

Sim 95 194,87

0,059
í

1 iNão 289 191,70

Total 384
i

0.807 i
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QUADRO 10-A
Distribuição da despesa média mensal com assistência à saúde dos 

indivíduos doentes do estudo em função das classes socíoeconômicas.
p ■■ .. :2 . . - <

I Classe
Despesa média com saúde (RS)

sodoeconômica
i..

ConsultaN Medicamentos N Seguro saúde ■ .■ N7 médica
A l 40,00
B 6 5,88

Automedicaçào C 18 14/12 - -
D 30 16,32
E o? 9,32

Total 77 13,55 /.E./ ~-.óO-O-O -
A l 50,00
B l 15,00

Em casa C 7 7,26 - - - -
í D J í J,JJ
I 
í E l 23,00

Total 13 13,76 . ■. . •
A 1 15,00

.......
-

B 5 60,60 4 64,50
Médico

ambulatorial C 15 43,78 13 124,54 ■? 50,00
D 26 26,55 12 66.58 -
E 10 14,38 2 40,88

Total 57 32,36 31 86,52 2 50,00
A 2 17,50 1 128,00
B 1 6,00

Médico í

hospitalar C 0 41,76 26,00 - -
D 13 28,45 2 80,00
E 11 22,93 -

;-ó 39 ■ 29,54 5 68,00 -
A
B

- -

Popular C - - -

D - -
P 1 3,00 - 1 40,00

Total 1 3,00 1 .1
... JL 40,00
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QUADRO 11-A 
Distribuição dos doentes dos Domicílios do estudo por classe 

socioeconômíca, média, variabilidade, valores mínimo, máximo, mediana dos 
gastos mensais nas alternativas de assistência a saúde,

Classe socioeconômica | N Média 
i (RS)

Desvio 
padrão

Mínimo 
(RS)

Máximo
/ (RS):

Mediana
(RS)

A/B 7 1.1,33 n 13,37 0,50 40,00 8,00
Gastos com
autotratamento

C 18 14,16 18,43 0,20 54,00 5,70

D “u 16 S j ■?? 01 0,90 81,40 5,50(automeclicaçao)
E — 9/71 10,55 0,25 45,60 7,50

Total 77 13,55 17,72: 0,20 81,40 6,40

Gastos com o A/B 9 32,50 24,75 15,00 50,00 32,50
tratamento C 7 7,26 6,31 1,00 17,00 6,00
domiciliar com D 3 13,33 9,24 8,00 24,00 8,00
consulta E I 23,00 23,00 23,00 -

Total 13 m 13,76:
____ _

. : 13,25/ 1,00 50,00 8,00
Gastos com o 
tratamento popular E ■7 21,50 26/6 3,00 40,00•• 21,50

Total 2 21,50 26,16 3,00 40,00 21,50
A/B 3 56,33 79,51 6,00 148,00 15,00

Gastos com o 
tratamento médico

C 12 45,95 35,02 8,00 106,00 39,00

hospitalar D 13 34,61 59,87 3,00 230,00 18,00
E l 1 22,93 21,41 1,40 62,00 15,00

Total 39 36,48 45,32 1,40 230,00 21,84
A/B 12 71,30 74,89 8,00 290,00 54,00

Gastos com o C 20 118,73 126,52 2,90 417,00 78,00
tratamento médico 
ambulatorial D 30 50,89 72,00 3,50 350,00 18,75

E 13 18,08 14,09 4,80 55,77 18,00

Total 75 | 66,56 90,88 2,90 417,00 31,80



QUADRO 12-A

Testes de KruskaEwallis analisando se as ciasses socioeconômicas diferem 
quanto aos gastos nas alternativas de assistência à saúde.

40,58

{. : ..... ■ .. . :

Variável
O as se 

socioeconô 
mica

GNo Postos 
médios

Qui
Quadrado

(x2)

Grau 
liberdade

(G.L.)

Nível mínimo 
de significância

" (p)

A/B 7 38,43

Gastos no c 18 39,06
n a; s 0 osr

36,98

1 autotratamento

Total?:

Gastos no 
í tratamento 
domiciliar com 

consulta

10,75

4,79
O 1
Ò.JJ

? •

'i 
j

Total

Gastos no 
tratamento 

médico 
ambulatória!

A/B

C

D

E

12

20

30

13

45,75

48,58

34,08

.23,62

12,870 3 0,005

Total 75

A/B 3 19,50
Gasto no

tratamento C 12 25,42
médico D 13 17,62

4,028 0,258

dld

Total

Total

Gastos no 
tratamento 

popular

17.05
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QUADRO 13-A

Teste de significância para o gasto do tratamento médico ambulatorial entre as 
ciasses socioeconômicas

(A/B, D)

Gastos com tratamento médico ambulatorial Nível de sigmfkância

Classe socioeconõmica
Diferença mínnma significativa

£O/. ■ ■’• ■ 1%
5% !%■ ?

3 /(>

(A/B, C) 21,00971 25,06840 NS NS

19,65278 NS

23,03342 27,48305 NSNS

(C, D) 16,60963 19,8 183! NS NS

(C, E) 20,49845 24,45837 S S

(D, E) 19,10524 22,79603 NS NS


