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RESUMO. A elevada frequência do uso de medicações inapropriadas, 

decorrentes de automedicação e prescrição inadequada em idosos atendidos no 

ambulatório, tem acarretado alta prevalência de iatrogenia medicamentosa. Avaliar a 

freqüência do uso de medicações inapropriadas, segundo os critérios de Beers, 

prescritas para idosos consulentes em ambulatório de geriatria de um hospital 

localizado na cidade de Maceió/AL. O desenho do estudo é descritivo de corte 

transversal, cujos dados foram coletados a partir de questionário aplicado aos 

pacientes atendidos em ambulatório de Geriatria, sem restrição quanto à patologia. 

O perfil do estudo demonstrou prevalência do sexo feminino, a maioria dos idosos 

na faixa entre 60 e 75 anos, na elevada proporcionalidade de uso de medicações 

inadequadas e as classes mais utilizadas de medicações foram anti-inflamatórios 

não estereoidais, benzodiazepínicos e inibidor da bomba de prótons, consulentes do 

plano de saúde utilizaram maior numero de medicações inapropriadas. Observou-se, 

entre os participantes da pesquisa, uma predominância no uso de medicamentos 

potencialmente inadequados, e que, na maioria das vezes, estavam relacionados à 

presença de múltiplas comorbidades nos pacientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fragilidade idosos; Medicamento potencialmente inapropriado 

(MPI); Critério Beers; Iatrogenia. 

 

ABSTRACT. The high frequency of the use of inappropriate medications, due to self-

medication and inadequate prescription in the elderly attending the outpatient clinic, 

has led to a high prevalence of iatrogeny drug. To evaluate the frequency of the use 

of inappropriate medications according to Beers' criteria, prescribed for elderly 



patients consulted in a geriatric clinic of a hospital located in the city of Maceió/AL. 

The study design is cross-sectional descriptive, whose data were collected from a 

questionnaire applied to patients attended at a Geriatrics outpatient clinic, without 

restriction regarding the pathology. The profile of the study showed a prevalence of 

the female, the majority of the elderly in the 60-75 age group, the high proportionality 

of inappropriate medication use and the most used classes of medications were non-

steroidal anti-inflammatory drugs, benzodiazepines and pump inhibitor protons, 

health plan consultants used a greater number of inappropriate medications. Among 

the study participants, a predominance of potentially inappropriate medications was 

observed, and most of them were related to the presence of multiple comorbidities in 

the patients. 

KEYWORDS. Elderly fragility;Potentially inappropriate medications;Beers 

criteria;Iatrogenics. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial e, no Brasil, vem 

ocorrendo de uma forma significativa nos últimos anos. O Censo Populacional de 

2010 mostrou que os idosos correspondiam a 12% da população. A estimativa é 

que, em 2030, idosos representem cerca de 18% da população brasileira, e que, em 

2050, esse número corresponda a 29,3%, totalizando 66,5 milhões de pessoas 

(IBGE - Censo demográfico de 2010 ).Este aumento populacional está relacionado a 

grandes desafios na sociedade, no âmbito de gastos com serviços de saúde, 

previdência social e com medicações(FREITAS, MARUYAMA, et al., 2002 ) 

(SUEHS, DAVIS, et al., 2017 ). 

O processo do envelhecimento da população brasileira também está relacionado às 

alterações fisiológicas e anatômicas, que favorecem o aparecimento de 

determinadas patologias crônicas, geralmente incapacitantes, além de condições 

clínicas e síndromes de maior complexidade, tornando-os potenciais consumidores 

de serviços de saúde e, possivelmente, o grupo mais medicalizado da sociedade 

(FREITAS, MARUYAMA, et al., 2002) (VILELA, CARVALHO, et al., 2014) (SANTOS, 

LIMA, et al., 2013 ). Medicamentos representam um dos itens mais importantes da 

atenção à saúde do idoso, por haver maior tendência a utilizar grande quantidade de 



fármacos e, além disso, detêm particularidades farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas, que os tornam vítimas a efeitos adversos e interações 

farmacológicas. O conhecimento do perfil de utilização de medicamentos pela 

população geriátrica é fundamental para o delineamento de estratégias de 

prescrição racional de fármacos nessa faixa etária (COELHO FILHO, MARCOPITO e 

CASTELO, 2004) (PARENTE, 2011 ). 

Dentre as síndromes geriátricas reconhecidas atualmente, uma das mais 

prevalentes e de maior impacto é a iatrogenia (FINLAYSON, MASELLI, et al., 2011 ) 

(SZLEJF, 2010 ),que é definida como “doenças ou complicações iatrogênicas que 

decorrem da ação do médico e/ou equipe, seja a intervenção certa ou errada, mas 

da qual resultam consequências prejudiciais ao paciente”   (CARVALHO-FILHO, 

1998 ). Diante desta realidade é necessário que haja uma reeducação nas 

prescrições a fim de evitar e/ou prevenir agravos nos idosos decorrentes de uso de 

Medicações Potencialmente Inapropriadas (MPI). 

A síndrome da fragilidade no idoso, discutida no âmbito acadêmico com afinco na 

atualidade, tem sido colocada como um dos principais fatores de risco para 

ocorrência de eventos adversos no contexto de medicações potencialmente 

inapropriadas por apresentar sinais e sintomas clínicos com alta influência na 

vulnerabilidade interna e externa do paciente, tornando-o mais susceptível à 

morbimortalidade (LANA e SCHNEIDER, 2014). É importante destacar a elevada 

variação de definições referentes ao conceito desta síndrome sendo, a mais 

difundida na atualidade, a definição proposta por Linda Fried, na qual, a define como 

perda de peso e massa muscular não intencionais, redução na velocidade da 

marcha, fadiga, diminuição das atividades físicas e redução significativa na força de 

preensão. Essa definição foi de grande utilidade na prática clínica e na praticidade 

para coleta epidemiológica, por permitir a percepção nos domínios que são 

determinantes na redução da funcionalidade, alterações cognitivas e psicológicas e 

declínio das relações sociais (LANA e SCHNEIDER, 2014) (CARNEIRO, 

CARDOSO, et al., 2017) (PINTO JUNIOR, MARQUES, et al., 2015). 

A maioria dos fármacos existentes atualmente no mercado não são testados em 

idosos. Apesar dos geriatras terem conhecimento da problemática terapêutica nessa 

população, os outros grupos profissionais de saúde não são informados para 

observar o uso de medicamentos potencialmente inapropriados ao idoso (SOARES, 

FERNANDEZ-LLIMOS, et al., 2011 ). Assim, com o intuito de avaliar a utilização de 



medicamentos potencialmente inadequados e seus efeitos foram criados os critérios 

de Beers (MARTINS, ACURCIO, et al., 2015 ). Este considera que um medicamento 

pode ser inapropriado por três ordens gradativas de razões: utilizado sem 

necessidade (uso excessivo); erroneamente (dose, esquema posológico ou duração 

terapêutica inadequada); ou por omissão de um medicamento que o paciente 

necessite e não seja ministrado (subutilização) (SOARES, FERNANDEZ-LLIMOS, et 

al., 2011 ). 

O Brasil ainda é um país no qual há escassez de estudos na temática de terapêutica 

medicamentosa nos idosos, por haver poucos dados sobre o padrão de utilização 

farmacológica nessa parcela populacional, sendo mais frequentes os estudos no Rio 

de Janeiro, Fortaleza e Minas Gerais (RIBEIRO, ARAÚJO, et al., 2005 ). Assim, 

nota-se a necessidade de expansão destes estudos em outras regiões do país, 

inclusive no estado de Alagoas. Na geriatria é imprescindível a análise de fatores de 

risco, como a polifarmácia, probabilidade de reação adversa, interações 

medicamentosas e medicamentos inapropriados devido ao excesso de prescrições 

(LUCCHETTI, 2010 ). 

O presente estudo objetivou avaliar a aplicabilidade dos critérios de Beers-Fick para 

determinar a prevalência de fármacos potencialmente inapropriados para idosos em 

âmbito ambulatorial no município Maceió/AL, bem como promover o uso racional de 

medicamentos com finalidade de redução de possíveis iatrogenias, servir de apoio 

para ações em saúde, propiciar o planejamento do uso coerente de medicamentos, 

além de oferecer subsídios para melhorar as condições de saúde individual e 

coletiva, bem como o desenvolvimento de projetos de saúde preventivo ou curativo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi realizado em duas instituições de saúde: no Hospital Veredas e na 

ASTEFAL – Assistência Médica e Fisioterapia de Alagoas, ambos situados na 

cidade de Maceió/AL. Nós desenvolvemos uma pesquisa documental, baseada em 

um método descritivo de corte transversal sob uma abordagem quantitativa realizada 

através de questionário estruturado com informações fornecidas pelos próprios 

participantes da pesquisa, aplicado aos pacientes atendidos e preenchidos pelos 

pesquisadores, no ambulatório de Geriatria de dois hospitais privados, sem restrição 

quanto à sua patologia. 



Escolhemos dois cenários para realização da pesquisa afim de demonstrar duas 

realidades distintas e construir uma comparação entre o atendimento no SUS e no 

plano de saúde, de modo a caracterizar perfis diferentes de pacientes.A faixa etária 

para inclusão neste estudo foi: pacientes com idade maior ou igual a 60 anos e 

consulentes no período de março a maio de 2019 nos ambulatórios,que resultou 

numa amostra de 101 participantes. Esses idosos foram abordados durante a 

consulta de acompanhamento no ambulatório de geriatria e, após esclarecimento, 

foram convidados a participar do estudo. Aqueles que aceitaram responder ao 

questionário assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que 

foi entregue pelos pesquisadores. 

Os dados obtidos foram catalogados e organizados utilizando o software Microsoft 

Excel, os quais foi submetidos à uma análise quantitativa que consistiu na 

observação do uso de medicações que podem causar iatrogenia com 

estabelecimento de relação entre as variáveis do estudo (idade, sexo, escolaridade, 

característica da consulta, local da consulta, comorbidades, uso de Medicação 

Potencialmente Inapropriada, presença de evento adverso secundário a medicação 

e especificamente a classe dessas medicações) mostrando a média e a frequência 

dessa relação. 

A coleta de dados foi realizada após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário Tiradentes UNIT/AL com número do 

parecer 3.175.289 e de acordo com as normas da instituição de ética em pesquisa, 

sendo assegurado o cumprimento das recomendações da Resolução nº 466/12. 

 

3. RESULTADOS 

 

Todos os 101 idosos participantes da pesquisa no período de estudo eram 

provenientes do estado de Alagoas, com faixa etária entre 60 e 88 anos tendo, em 

média, 71.7 anos no sexo masculino e 70.86 do sexo feminino,  ale disso com 

prevalência na participação da pesquisa foi do sexo feminino 78.21%(79). Dentre o 

total de pacientes, 63 deles tiveram prescrição inapropriada, com 50(49,50%) 

mulheres e 13(12,87%) homens, desses, 17,82%(12) apresentaram iatrogenias 

relacionadas ao uso inadequado de medicação(tabela1). 

 



Tabela 1. Relação entre Sexo e Idade em indivíduos que utilizaram 

medicamento inapropriado. 

Sexo Média de Idade (anos) N (%) 

Feminino 70.86 50 (49.50%) 

Masculino 71.69 13 (12.87%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Além disso, o grupo estudado apresentou, no total, 33 patologias e, dentre estes, 

apenas 4 (3,96%) pacientes não apresentaram qualquer tipos de patologia. As 

doenças mais frequentes observadas foram Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS 

52(25%), Diabetes Mellitus – DM 38(18,62%), Artrite/Artrose 41(20,09%), Doenças 

Cardíacas (não HAS) 11(5,39%), osteoporose 10(4,09%) e depressão/ansiedade 

11(5,39%) e demais patologias 41(20,09%). A média de comorbidades foi de 2,01 

por paciente. 

Neste estudo foram verificadas a utilização de 10 classes de medicações 

inapropriadas, de acordo com os critérios de 2019 definidos por Beers, totalizando 

88 usos inadequados, especificados a seguir. A classe mais frequente observada foi 

o uso inapropriado de anti-inflamatórios não esteroidais (AINE) estando presente em 

30,68%(n=27) das prescrições inapropriadas, seguida pelos benzodiazepínicos 

presentes em 29,54%(n=26) das prescrições inapropriadas, pelas sulfonilureias 

presentes em 11,36%(n=10), pelos inibidores de bombas de próton em 

10,22%(n=9), pelos antidepressivo tricíclico 7,95%(n=7) e pelas outras classes 

10,22%(n=9). Podemos destacar que 73,7% do total de pacientes têm polifarmácia, 

resultado que se deve ao número elevado de comorbidades por paciente. 

Em relação às consultas desenvolvidas foi possível observar que 47 (46,53%) dos 

pacientes são de primeira consulta e, destes, 31(30,69%) com uso de medicação 

inapropriada e 7(6,93%) idosos com iatrogenias, sendo 2 (1,98%) do sexo masculino 

e 5(4,95%) do feminino(tabela 2). Dos 54(53,47%) pacientes consulentes de retorno 

foi observado que 22(21,78%) não faziam uso de MPI. Entre os 32(31,67%) com uso 

de MPI, verificamos que 11(10,89%) pacientes tiveram eventos adversos 

secundários ao uso da medicação, sendo 8(7,92%) pacientes do sexo feminino e 

3(2,97%) do masculino (tabela 3). As principais iatrogenias encontradas foram 



quedas, fraturas, déficits cognitivos, letargia, sonolência, náuseas, hemorragia 

gastrointestinal, choque anafilático e síndrome de abstinência. 

 

Tabela 2. Relação entre Sexo e Característica da Consulta em indivíduos que 

utilizaram medicamento inapropriado. 

Sexo Característica da Consulta N (%) 

Feminino Primeira Vez 25 (24.75%) 

Retorno 25 (24.75%) 

Masculino Primeira Vez 6 (5.94%) 

Retorno 7 (6.93%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Tabela 3. Relação entre Sexo, Característica da Consulta e Iatrogenias em 

indivíduos que utilizaram medicamento inapropriado. 

Sexo Característica da Consulta Efeitos 

Adversos 

N (%) 

Feminino Primeira Vez Não 20 (19.80%) 

Sim 5 (4.95%) 

Retorno Não 17 (16.83%) 

Sim 8 (7.92%) 

Masculino Primeira Vez Não 4 (3.96%) 

Sim 2 (1.98%) 

Retorno Não 4 (3.96%) 

Sim 3 (2.97%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Em relação ao nível de escolaridade dos pacientes que participaram da pesquisa, 

24(23,76%) eram analfabetos em que 18(17,82%) usaram MPI e 4(3,96%) tiveram 

iatrogenias. Quando o nível de escolaridade passa para o ensino fundamental 

completo 30(29,7%), foi observado que 16(15,74%) pacientes usaram MPI e 

5(4,95%) tiveram iatrogenias, enquanto no fundamental incompleto 23 (22,77%), 

13(12,87%) utilizaram medicação inapropriada e 4(3,96%) apresentaram iatrogenias. 

No nível de escolaridade médio completo 14(13,8%), 8(7,92%) usaram MPI e 



2(1,98%) mostraram iatrogenias, e no caso do nível médio incompleto 3(2,97%), 

todos os pacientes utilizaram MPI e 2(1,98) tiveram iatrogenias. No grau técnico 

2(1,98%), todos os pacientes usaram MPI e 1(0,99%) apresentou iatrogenias. Por 

fim,no nível superior completo 5(4,95%), 3(2,97%) pacientes em uso de MPI e 

nenhum com medicação inadequada (tabela4). Assim, observa-se que quanto maior 

o nível de escolaridade, menor o uso de MPI e menor a ocorrência de iatrogenias 

nos pacientes. 

 

Tabela 4. Relação entre Sexo e Escolaridade em indivíduos que utilizaram 

medicamento inapropriado. 

Sexo Escolaridade N (%) 

Feminino Analfabeto 14 (13.86%) 

Fundamental Completo 14 (13.86%) 

Fundamental Incompleto 11 (10.89%) 

Médio Completo 5 (4.95%) 

Médio Incompleto 2 (1.98%) 

Superior Completo 3 (2.97%) 

Técnico 1 (0.99%) 

Masculino Analfabeto 4 (3.96%) 

Fundamental Completo 2 (1.98%) 

Fundamental Incompleto 2 (1.98%) 

Médio Completo 3 (2.97%) 

Médio Incompleto 1(0.99%) 

Superior Completo 0 (0.00%) 

Técnico 1 (0.99%) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Em relação ao local de atendimento, 71,28% (ou seja, 72 pacientes) das consultas 

foram realizadas no Hospital Veredas, que faz atendimento pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), enquanto 28,72%(29 pacientes) foram consulentes de plano saúde na 

ASTEFAL. Podendo destacar, proporcionalmente, que entre as consultas do SUS, 

59%(42) dos pacientes fazem uso de medicação inapropriada, e na 



ASTEFAL62,06%(18). Observando-se a maior ocorrência de uso de MPI em 

pacientes com maior poder aquisitivo. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A elevada frequência do uso de medicações inapropriadas, decorrentes de 

automedicação e prescrição inadequada em idosos atendidos no ambulatório, tem 

acarretado alta prevalência de iatrogenia medicamentosa. No Brasil, cerca de 61% 

dos idosos atendidos ambulatorialmente fazem uso de, no mínimo, um fármaco 

inapropriado e, além disso, estudos demonstram que tal uso em pacientes idosos 

tem prevalência elevada, com média 48% (VILELA, CARVALHO, et al., 2014 ) 

(LOPES, FIGUEIREDO, et al., 2016 ). Segundo estudos realizados em São Paulo, 

há uma prevalência de uso de medicação inadequada de 26,2% na faixa etária 60-

75 anos, enquanto em Ribeirão Preto demonstrou uma prevalência de 59,2%. 

Considerando os dados encontrados, no Pará apresentou 25% de pacientes, e tais 

estudos incluíram automedicação e prescrição (LOPES, FIGUEIREDO, et al., 2016 ). 

Estudos internacionais e nacionais mostram que nas últimas décadas houve um 

aumento da prevalência de eventos adversos na prática clínica ambulatorial 

(FINLAYSON, MASELLI, et al., 2011 ). Em 2009, no Rio de Janeiro, a incidência de 

7,6% era de eventos adversos, das 27350 admissões realizadas, 70% eram eventos 

evitáveis (SZLEJF, 2010 ). Em 2016, pesquisa inglesa corrobora a necessidade de 

atenção especial na terapêutica em idosos com finalidade de evitar iatrogenias 

(JANSEN, NAGANATHAN, et al., 2016 ). 

No âmbito internacional, as pesquisas mostram que na Nova Zelândia há uma 

prevalência de 42,7%, e Taiwan 82,6% (LOPES, FIGUEIREDO, et al., 2016 ). Outra 

pesquisa realizada nos Estados Unidos, em ambulatório de um de Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças, foi observada que 2,5% dos pacientes idosos 

atendidos na emergência são devido às iatrogenias não intencionais causadas por 

utilização farmacológica, com 6,7% desses com necessidade de internação. Foi 

observado que quanto maior a idade, maior essa necessidade de internação por 

eventos adversos causados por medicações (FARFEL, ACCORSI, et al., 2010 ). 

A predominância do sexo feminino e baixa escolaridade na pirâmide de 

desenvolvimento é um retrato da do envelhecimento populacional nacional e 

mundial. O analfabetismo e a baixa escolaridade têm elevado risco para ocorrência 



de iatrogenias, devido à dificuldade de organizar o esquema terapêutico, elevando a 

percentagem de erro em sua utilização e são mais susceptíveis a automedicação 

(MARIN, CECÍLIO, et al., 2007 ). As mulheres utilizaram mais medicamentos que os 

homens, resultado que está de acordo com outros estudos farmacoepidemiológicos 

(MOTALLEBZADEH, JAYAPRAKASH e MOHAMMADI, 2019 ), isso se deve ao fato 

da mulher possuir maior número de comorbidades, consequentemente utilizar com 

mais frequência os serviços de saúde e os possíveis tratamentos medicamentosos, 

utilizar maior quantidade de remédios,  fatores que aumentam a possibilidade de 

ocorrência de iatrogenias (MARIN, CECÍLIO, et al., 2007 ) (LUCCHETTI, 2010 ). 

Um dado que merece destaque entre idosos é a presença de múltiplas 

comorbidades, pois eleva o potencial significativo de uso de diversos fármacos 

simultaneamente (GORZONI, ALVES e PIRES, 2012 ) (LIEW, CHONG, et al., 2019). 

Os pacientes apresentaram em média 2,01 diagnósticos referidos e as doenças 

cardiovasculares tiveram maior incidência, acompanhadas das doenças do sistema 

osteomuscular e do tecido conjuntivo, das doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas, bem como foi observado em estudos semelhantes (MARIN, CECÍLIO, 

et al., 2007). 

Estudos recentes afirmam que ao comparar o uso excessivo de medicações com a 

funcionalidade, é possível observar que são fatores com proporcionalidades 

inversas, em consulentes ambulatoriais (LANA e SCHNEIDER, 2014). É de suma 

importância destacar que a polifarmácia é diretamente proporcional ao número de 

comorbidades apresentadas no paciente. 

Polifarmácia em idosos tornou-se um significante aspecto na assistência geriátrica. 

Segundo Isaacs, a iatrogenia é um importante conceito da geriatria e deve ser 

sempre investigada na consulta do paciente idoso, avaliando o impacto da mesma 

sobre a saúde e a qualidade de vida dos idosos nas diferentes faixas etárias 

(MARIN, CECÍLIO, et al., 2007 ). A prevalência de polifarmácia (definida como a 

tomada de 5 ou mais medicamentos por paciente) é alta em diversos setores de 

atendimento e também de atenção à saúde (LUCCHETTI, 2010 ). 

Os critérios de Beers,foram elaborados no contexto de fragilidade e complicações 

iatrogênicas, com o intuito de demonstrar aos médicos os fármacos que não devem 

ser utilizados na terceira idade por alto risco de efeitos colaterais/iatrogenias (FICK, 

SEMLA, et al., 2012 ) (FICK, SEMLA, et al., 2019 ) (LOPES, FIGUEIREDO, et al., 



2016 ) (MOTALLEBZADEH, JAYAPRAKASH e MOHAMMADI, 2019 ) (AGUIAR, 

BRITO, et al., 2019 ). 

As classes de medicamentos potencialmente inapropriados para a população idosa 

que mais foram utilizadas, descritas na literatura, são anticolinérgicos, 

benzodiazepínicos, antipsicóticos, opioides, inibidores da bomba de prótons, anti-

inflamatórios não-esteroidais e sulfonilureias (BYRNE, WALSH, et al., 2019 ) 

(FARAG, YORK, et al., 2019 ). 

Em relação às iatrogenias, os AINE, os relaxantes musculares e os anti-histamínicos 

de primeira geração são, em sua maior parte, potencialmente inapropriados para 

idosos. Os relaxantes musculares, os benzodiazepínicos e os anti-histamínicos de 

primeira geração demonstram efeitos anticolinérgicos e, consequentemente, elevam 

o risco de quedas e fraturas nos pacientes idosos. Os AINE aumentam o risco de 

úlcera e hemorragia gastrointestinal. Além disso, o declínio cognitivo, confusão, 

delírio, retenção urinária, constipação e distúrbios visuais são efeitos adversos 

comuns que comumente são confundidos com sintomas de doenças (SANTOS, 

NOGUEIRA e BORJA-OLIVEIRA, 2018 ). 

É necessário destacar a falta de habilidade profissional para identificar a fragilidade 

em tal faixa etária, sendo necessária uma avaliação minuciosa para identificar a 

síndrome e prevenir as principais iatrogenias medicamentosas além do declínio na 

saúde do idoso, com finalidade de reduzir o internamento e morte, e promover 

qualidade de vida para tal fração populacional e seus cuidadores (LANA e 

SCHNEIDER, 2014 ). 

Foi possível comparar o atendimento no SUS com o atendimento realizado na 

ASTEFAL. O atendimento no plano de saúde tem maior prevalência em relação ao 

uso de medicações inapropriadas.Fazendo relação com outras pesquisas foi 

possível analisar que tal fato se deve ao maior acesso à medicação por questão 

financeira, além do acesso mais fácil às consultas médicas de especialidades, o que 

resulta em maior número de prescrições independentes (SILVA, RIBEIRO, et al., 

2012 ) (FILHO, UCHOA, et al., 2005 ) (RIBEIRO, ROZENFELD, et al., 2008 ). 

São imprescindíveis políticas de saúde pública que visem intervenções através de 

campanhas informativas e educativas para profissionais de saúde para a fim reduzir 

a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para pacientes idosos, 

como objetivo de sanar as deficiências de conhecimento, além de fornecer subsídios 

para a formulação de pesquisas futuras. 



Em idosos, a iatrogenia decorrente ao uso de medicação merece destaque por ser 

importante causa de lesões e morte, na maioria dos casos isso é resultado da falta 

de comunicação entre os profissionais de saúde e entre o profissional de saúde com 

o paciente durante as consultas, o que torna necessário um sistema unificado que 

conste todas as medicações utilizadas pelo paciente, além de anamnese minuciosa 

durante o atendimento, assim havendo a possibilidade de evitar-se a prescrição 

inadequada e reinício de medicamentos descontinuados. Destaca-se a necessidade 

de intervenções de desprescrição com o objetivo de reduzir a polifarmácia e 

melhorar a longevidade (SILVA, RIBEIRO, et al., 2012 ) (SANTOS, MARENGO, et 

al., 2019 ). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Observou-se, entre os participantes da pesquisa, uma predominância no uso de 

medicamentos potencialmente inadequados, e que na maioria das vezes estavam 

relacionados à presença de múltiplas comorbidades nos pacientes. Tal pratica os 

expõe a maiores riscos de ocorrências de iatrogenias e agravamento de doenças, 

além de prejuízos funcionais. 

O perfil sócio demográfico do estudo demonstrou iatrogenias com maior 

proporcionalidade no sexo feminino em relação ao sexo masculino, e maioria dos 

idosos na faixa entre 60 e 75 anos. Além disso, as medicações potencialmente 

iatrogênicas mais prescritas foram AINE, benzodiazepínicos, inibidor da bomba de 

prótons, antidepressivos tricíclicos e sulfonilureias. 

É necessário que a Geriatria como especialidade médica gerencie processos de 

divulgação e informação de tais riscos entre todas as especialidades médicas, 

familiares e cuidadores de idosos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, J. P. et al. Potentially inappropriate medications with risk of cardiovascular 

adverse events in the elderly: A systematic review of tools addressing inappropriate 

prescribing. Wiley Online Library, 11 Fevereiro 2019. Disponível em: 



<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpt.12811>. Acesso em: 23 Maio 

2019. [s.l.], v. 44, n. 3, p.349-360, Wiley. 

BYRNE, C. J. et al. Impact of drug burden index on adverse health outcomes in Irish 

community-dwelling older people: a cohort study. BMC Geriatrics, 29 Abril 2019. 

Disponível em: <https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-

1138-7>. Acesso em: 25 Maio 2019. [s.l.], v. 19, n. 1, p.121-121, Springer Science 

and Business Media LLC. 

CARNEIRO, J. et al. Frailty in the elderly: prevalence and associated factors. 

SciELO, 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672017000400747&lng=en&tlng=en>. Acesso em: 19 Novembro 2018. Thematic 

Edition "Good Practices: Fundamentals of care in Gerontological Nursing", 70(4):747-

52. 

CARVALHO-FILHO, E. T. Iatrogenia em pacientes idosos hospitalizados. SciELO, 

1998. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89101998000100005>. 32(1), 36-42. 

COELHO FILHO, J. M.; MARCOPITO, L. F.; CASTELO, A. Perfil de utilização de 

medicamentos por idosos em área urbana do Nordeste do Brasil. SciELO, 2004. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102004000400012>. Acesso em: 18 Novembro 2018. 

FARAG, A. et al. Prescription of potentially inappropriate medications in geriatric 

patients: data from a single dental institution. NCBI, Fevereiro 2019. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31078501>. Acesso em: 21 Maio 2019. [s.l.], 

p.12-35, Elsevier BV. 

FARFEL, J. M. et al. Adverse drug events leading to emergency department visits in 

elderly: the role of inappropriate prescription. SciELO, 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1679-

45082010000200175&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 17 Novembro 2018. 

[s.l.], v. 8, n. 2, p.175-179, jun, FapUNIFESP. 



FICK, D. et al. American Geriatrics Society updated Beers Criteria for potentially 

inappropriate medication use in older adults. NCBI, 2012. Disponível em: 

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3571677/pdf/nihms-439055.pdf>. 

Acesso em: 17 Novembro 2018. J AmGeriatrSoc; 60(4):616-31. 

FICK, D. et al. American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for 

Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. NCBI, 29 Janeiro 2019. 

Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30693946>. Acesso em: 22 

Maio 2019. [s.l.], v. 67, n. 4, p.674-694, Wiley. 

FILHO, A. I. L. et al. Estudo de base populacional sobre o consumo de 

medicamentos entre idosos: Projeto Bambuí. SciELO, Março 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/csp/v21n2/21.pdf>. Acesso em: 21 Novembro 2018. 

21:545-53. 

FINLAYSON, E. et al. Inappropriate medication use in older adults undergoing 

surgery: a national study, v. 59, n. 11, p. 2139-44, 2011. J Am GeriatrSoc 2011. 

FREITAS, M. C. et al. Perspectivas das pesquisas em Gerontologia e Geriatria: 

Revisão da literatura. SciELO, 2002. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692002000200015>. Acesso em: 19 Novembro 2018. Revisão de literatura. 

GORZONI, M. L.; ALVES, R. M.; PIRES, S. L. Medicamentos potencialmente 

inapropriados para idosos. ScienceDirect, Julho 2012. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0104423012705407?via%3Dihub

>. Acesso em: 19 Maio 2019. [s.l.], v. 58, n. 4, p.442-446, Elsevier BV. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE - Censo 

demográfico de 2010. IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 

18 Novembro 2018. 

JANSEN, J. et al. Too much medicine in older people? Deprescribing through shared 

decision making, 2016. Disponível em: 

<https://pdfs.semanticscholar.org/8e59/3c7ef0cabf4a37a5d4d72cec08d009f5c4b1.pd

f>. Acesso em: 18 Novembro 2018. BMJ, 353. 



LANA, L. D.; SCHNEIDER, R. H. Síndrome de fragilidade no idoso: uma revisão 

narrativa, 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v17n3/1809-9823-

rbgg-17-03-00673.pdf>. Acesso em: 21 Novembro 2018. Rio de Janeiro, v. 3, n. 17, 

p.673-680. 

LAZAROU, J.; POMERANZ, B.; COREY, P. Incidence of adverse drug reactions in 

hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. Semantic Scholar, 

1998. Disponível em: 

<https://pdfs.semanticscholar.org/d87c/8a387d36b8236a3daed82221617e500e9655.

pdf>. Acesso em: 18 Novembro 2018. Jama, 279(15), 1200-205. 

LIEW, N. Y. et al. Prevalence of potentially inappropriate medications among geriatric 

residents in nursing care homes in Malaysia: a cross-sectional study. Springer Link, 

9 Maio 2019. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11096-

019-00843-1>. Acesso em: 2019 Maio 22. Springer Science and Business Media 

LLC, [s.l.], v. 5, n. 1, p.3-10. 

LOPES, L. M. et al. Utilização de medicamentos potencialmente inapropriados por 

idosos em domicílio. SciELO, Novembro 2016. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232016001103429>. Acesso em: 21 Maio 2019. [s.l.], v. 21, n. 11, p.3429-3438, 

FapUNIFESP. 

LUCCHETTI, G. Fatores associados à polifarmácia em idosos institucionalizados. 

Redalyc, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1809-

98232010000100006&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 19 Novembro 2018. 

vol. 13, núm. 1, pp. 51-58, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

MARIN, M. J. S. et al. Caracterização do uso de medicamentos entre idosos de uma 

unidade do Programa Saúde da Família. SciELO, 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2008000700009>. Acesso em: 20 Novembro 2018. 

MARTINS, G. A. et al. Uso de medicamentos potencialmente inadequados entre 

idosos do Município de Viçosa, Minas Gerais, Brasil: um inquérito de base 

populacional. SciELO, 2015. Disponível em: 



<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2015001102401>. Acesso em: 17 Novembro 2018. [s.l.], v. 31, n. 11, p.2401-

2412. FapUNIFESP. 

MOTALLEBZADEH, N.; JAYAPRAKASH, G.; MOHAMMADI, E. Evaluation of 

Rationality of Geriatric Patients’ Prescription Based On Beers Criteria in a Tertiary 

Care Hospital in India. ID Design Press, 28 Março 2019. Disponível em: 

<https://www.id-press.eu/mjms/article/view/oamjms.2019.172>. Acesso em: 25 Maio 

2019. [s.l.], v. 7, n. 6, p.987-991, ID Design 2012/DOOEL Skopje. 

PARENTE, J. P. O. Avaliação do uso de medicamentos inapropriados em idosos: 

aplicação dos Critérios de Beers. uBibliorum - Repositório digital da UBI, 2011. 

Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.6/1007>. Acesso em: 17 Novembro 

2018. 75 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Farmácia, Departamento de Ciências 

Médicas, Universidade da Beira Interior Faculdade de Ciências da Saúde, Covilhã, 

2011. 

PINTO JUNIOR, E. et al. Prevalência e fatores associados ao fenótipo da fragilidade 

em idosos brasileiros: uma revisão de literatura. PUC-SP, Julho 2015. Disponível 

em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/28125/19779>. Acesso 

em: 21 Novembro 2018. 18(3), pp. 353-366. ISSNe 2176-901X. São Paulo (SP), 

Brasil: FACHS/NEPE/PEPGG/PUC-SP. 

RIBEIRO, A. et al. Inquérito sobre uso de medicamentos por idosos aposentados. 

SciELO, 2008. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102008000400020>. Acesso em: 21 Novembro 2018. 42:724-32. 

RIBEIRO, A. Q. et al. Qualidade do uso de medicamentos por idosos: uma revisão 

dos métodos de avaliação disponíveis. SciELO, 2005. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232005000400026>. Acesso em: 18 Novembro 2018. 

SANTOS, A. N. M.; NOGUEIRA, D. R. C.; BORJA-OLIVEIRA, C. R. Self-medication 

among participants of an Open University of the Third Age and associated factors. 

SciELO, Agosto 2018. Disponível em: 



<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-

98232018000400419>. Acesso em: 22 Maio 2019. [s.l.], v. 21, n. 4, p.419-427, 

FapUNIFESP. 

SANTOS, N. S. et al. Interventions to reduce the prescription of inappropriate 

medicines in older patients. SIBi USP, 29 Janeiro 2019. Disponível em: 

<https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/154078>. Acesso em: 24 Maio 2019. 

[s.l.], v. 53, p.7-19, Universidade de São Paulo Sistema Integrado de Bibliotecas - 

SIBiUSP. 

SANTOS, T. R. A. et al. Consumo de medicamentos por idosos, Goiânia, Brasil. 

SciELO, 2013. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102013000100013>. Acesso em: 18 Novembro 2018. 

SILVA, A. L. et al. Utilização de medicamentos por idosos brasileiros, de acordo com 

a faixa etária: um inquérito postal. SciELO SP, Junho 2012. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2012000600003>. Acesso em: 22 Maio 2019. Rio de Janeiro, v. 6, n. 28, 

p.1033-1045. 

SOARES, M. A. et al. Critérios de avaliação de prescrição de medicamentos 

potencialmente inapropriados - Uma revisão sistemática. ACTA Médica Portuguesa 

- Revista Científica da Ordem dos Médicos, 2011. Disponível em: 

<https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/viewFile/509/

217>. Acesso em: 19 Novembro 2018. Acta Medica Portuguesa, Portugal, v. 5, n. 24, 

p.775-784. 

SUEHS, B. T. et al. Impact of 2015 Update to the Beers Criteria on Estimates of 

Prevalence and Costs Associated with Potentially Inappropriate Use of 

Antimuscarinics for Overactive Bladder. Springer Link, 24 Maio 2017. Disponível 

em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40266-017-0464-8>. Acesso em: 

24 Maio 2019. [s.l.], v. 34, n. 7, p.535-543, Springer Nature. 

SZLEJF, C. Eventos adversos médicos em idosos hospitalizados: frequência e 

fatores de risco em enfermaria de geriatria. Biblioteca Digital - USP, São Paulo, 



2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5144/tde-

30112010-152956/pt-br.php>. Acesso em: 21 Novembro 2019. Tese [doutorado em 

ciências] - Universidade de São Paulo. 

VILELA, F. C. et al. Uso de medicamento potencialmente inapropriado em idosos 

hospitalizados segundo critérios de Beers. SBGG, Outubro 2014. Disponível em: 

<https://sbgg.org.br//wp-content/uploads/2014/10/GG_v8n4.pdf>. Acesso em: 19 

Novembro 2018. Revista Geriatria e Gerontologia, São Paulo, v. 8, n. 4, p. 227-231. 

 

 

1 Acadêmica do 10° período de Medicina no Centro Universitário Tiradentes – 

UNIT/AL.  

E-mail: raissam89@gmail.com  

 

2 Graduado em medicina pela Universidade Federal de Alagoas, residência médica 

em clínica médica pelo Hospital Universitário Professor Antunes-UFAL, residência 

medica em geriatria pelo hospital Getúlio Vargas –PE.Professor de geriatria no curso 

de medicina no Centro universitário Tiradentes-UNIT-AL. 

E-mail: thiagomontenegro@hotmail.com 

 

3 Mestrado em ensino na saúde pela Universidade Federal de Alagoas, graduação 

em enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas. 

E-mail: anapaulamiyazawa@hotmail.com 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



NORMAS DE SUBMISSÃO – CADERNOS DE GRADUAÇÃO UNIT 

  

A apreciação de diferentes modalidades de texto com vistas à publicação nos Cadernos de Graduação fica condicionada aos 
seguintes critérios: 

a) autorização documentada do professor orientador para que o aluno-autor possa submeter o trabalho à apreciação do 

Conselheiro Editorial do Caderno de Graduação; 

b) assinatura do termo de responsabilidade pelos alunos, sobre a autenticidade do trabalho submetido a parecer com vistas à 

publicação; 

c) enquadramento do trabalho que será submetido à publicação em relação às normas que seguem abaixo. 

  

Os trabalhos devem ser redigidos em português e corresponder a uma das seguintes categorias e volume de texto.  

  

Modalidades de texto Nº de palavras 

Artigos: tornam pública parte de um trabalho de pesquisa, 
produzida segundo referencial teórico e metodologia 
científica. 

de três mil a sete mil palavras 

Comunicações temáticas: textos relativos a comunicações 
em eventos temáticos 

até duas mil palavras 

Revisão de literatura: revisão retrospectiva de literatura já 
publicada 

até cinco mil palavras 

Resenhas: apresentação e análise crítica de obras 
publicadas 

atémilpalavras 

Documentos históricos: resgate, recuperação, reprodução e 
edição crítica de textos de valor histórico. 

até cinco mil palavras 

Relatos de pesquisa: relato parcial ou total de pesquisa até quatro mil palavras 

Conferências, debates e entrevistas de três mil a cinco mil palavras 

  

O texto proposto deverá ser enviado pelo(s) autor (es) para o endereço: http://periodicos.set.edu.br; com a finalidade de 

apreciação do Conselheiro Editorial do Caderno de Graduação. Após s avaliação, o Conselheiro Editorial emitirá parecer 
técnico Registro de Aceite de Trabalho Científico) pontuando por escrito as alterações necessárias (se houver), definindo prazo 
para que estas sejam realizadas (se for o caso). O atendimento integral ao que é descrito no parecer técnico é condição para 

submissão à nova apreciação do trabalho, respeitando as datas informadas pelo Conselheiro Editorial.  

 OBS.: Informamos que não aceitaremos artigos de outras instituições e nem artigos onde não configure entre os autores 
professores e alunos da Universidade Tiradentes. 

  

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DO TRABALHO 

  

O trabalho deverá ser digitado exclusivamente em fonte Arial, tamanho 12, em espaçamento 1,5 entrelinhas, em parágrafo 

justificado, inclusive quando se tratar de elementos não textuais (ilustrações, quadros e tabelas), na digitação de legenda e na 
indicação de fontes referenciais. A marca de parágrafo deverá contemplar apenas com um espaço vertical de <enter> entre os 
parágrafos, sem nenhum espaço horizontal entre a margem esquerda e a primeira palavra do parágrafo. 

  

https://periodicos.set.edu.br/index.php/cadernohumanas/about/submissions#onlineSubmissions


Exemplo: 

Maslow defende as primeiras necessidades como as fisiológicas e as de segurança (GADE, 1998). Após a realização das 
mesmas, surgem as necessidades de afeto e as de status e, assim que satisfeitas, o indivíduo chegaria ao seu último nível, o 

da autorrealização. Segundo Gade (1998), as necessidades fisiológicas são as básicas para sobrevivência, como alimentação, 
água, sono, entre outras, e é a partir delas que o indivíduo passa a se preocupar com o nível seguinte. [...] 

  

Os elementos não textuais (ilustrações, quadros e tabelas) e quaisquer outros elementos não textuais terão sua 
reprodutibilidade garantida na publicação após avaliação e orientação do núcleo técnico de edição. Além disso, imagens 

(fotografia, infográficos, imagem eletrônica a partir de escaneamento, fotografias de amostras microscópicas) deverão/poderão 
ser apresentadas em cor; ressalta-se, entretanto, que no suporte impresso não há publicação em cor; somente no suporte web. 
Assim, os elementos não textuais do trabalho terão que ser produzidos considerando que na versão impressa as cores serão 

alteradas para escalas de cinza e/ou texturas. A posição do título e da fonte dos elementos não textuais deverá ser 
padronizada conforme exemplos abaixo. Recomenda-se atenção para inclusão de fotografias e/ou imagens, uma vez que as 
mesmas só podem ser publicadas com autorização da utilização da imagem. 

  

TABELA (ABERTA): Título em fonte 12, em negrito, na mesma linha, espaçamento simples nas entrelinhas. 

 

    

    

    

Fonte:(tamanho 12) tudo em negrito 
  

QUADRO (FECHADO): Título em fonte 12, em negrito, na mesma linha, espaçamento simples nas entrelinhas. 

        

        

       

       

        

Fonte: (tamanho 12) tudo em negrito 

  

Para fotos/desenhos ou quaisquer outros recursos não textuais que não sejam tabela, quadro e gráfico: nomear o tipo de 
recurso, numerando-o também com 1, 2 (sequencial), com os mesmos critérios indicados para tabela e quadro. 

Qualquer que seja o trabalho proposto, o título deve vir em caixa alta e negrito justificado à esquerda. Citar apenas o nome e 

sobrenome do autor e coautores, seguido do nome do curso, com a indicação de até oito autores, e considera-se como autor 
principal o primeiro a constar na relação. Para o caso do artigo científico, utilizar resumo na língua vernácula e traduzido para o 
idioma inglês, entre 150 e 200 palavras, ambos seguidos de palavras chave nos idiomas que as precedem, respeitando-se os 

limites mínimo e máximo do número de palavras. As palavras-chave devem ser grafadas em espaço simples e sem negrito; 



apenas a primeira palavra com inicial maiúscula, as demais em minúsculas, a não ser em nomes próprios, separados por 

vírgula e com ponto final. Se aceita até cinco palavras-chave, postadas na linha seguinte após o término de cada resumo. 

No texto do artigo, utilizar texto sem a quebra de página, observando: Introdução (maiúsculas e negrito); seções de divisão 

primária (maiúsculas e negrito); seções de divisão secundária (maiúsculas sem negrito); Seções de divisão terciária (em 
negrito, com maiúscula apenas na primeira letra do título da seção, à exceção de nomes próprios) e conclusões (maiúsculas e 
negrito). 

Logo em seguida, apresentar o item: sobre o trabalho (maiúsculas e negrito) em que deve ser contextualizada a produção do 
trabalho no âmbito da academia (origem do trabalho, bolsa, financiamento, parcerias), indicando apenas um e-mail para 

contato. Quando for o caso, informar o nome completo do orientador do trabalho, bem como titulação e e-mail, até o máximo 
de 100 palavras. 

Finalizar o trabalho com a indicação das referências e quando for o caso, acrescentar apêndice(s) (matérias de própria autoria) 

e anexo(s) (materiais de autoria de terceiros). Na numeração das seções, usar números arábicos, deixando apenas um espaço 
de caractere entre o número final da seção e a primeira palavra que nomeia a seção. Não há nem ponto nem traço entre o 
número e a primeira palavra. 

Os textos enviados em Língua Portuguesa devem estar escritos conforme o Novo Acordo Ortográfico que passou a 
vigorar em janeiro de 2009. 

 
NORMAS ABNT 

ABNT. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica científica impressa – apresentação. Rio de 
Janeiro, 2003. 

ABNT. NBR 6023: informação e documentação (referências – Elaboração) 

ABNT. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990. 

ABNT. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2002.(informações 
pré-textuais, informações textuais e informações pós-textuais) 

ABNT. NBR 10520: informações e documentação – citações em documentos – apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 
  

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos 

os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.  

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista; caso contrário, deve-se 
justificar em "Comentários ao editor". 

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word. 

3. URLs para as referências foram informadas quando possível. 

4. O texto está em fonte Arial, tamanho 12, em espaçamento 1,5 entrelinhas, em parágrafo justificado, inclusive quando se 

tratar de elementos não textuais (ilustrações, quadros e tabelas), na digitação de legenda e na indicação de fontes 
referenciais. 

5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores, na página Sobre a 
Revista. 

6. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as instruções disponíveis em Assegurando 
a avaliação pelos pares cega foram seguidas. 

  

Declaração de Direito Autoral 

Oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento 

científico contribui para a democratização do saber. Assume-se que, ao submeter os originais os autores cedem os direitos de 
publicação para a revista. O autor(a) reconhece esta como detentor(a) do direito autoral e ele autoriza seu livre uso pelos 
leitores, podendo ser, além de lido, baixado, copiado, distribuído e impresso, desde quando citada a fonte. 

  

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, 
não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 
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