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A obesidade é doença epidêmica e multifatorial, estima-se que a doença atingirá 21% das mulheres
e 18% dos homens, em 2025 no mundo todo. Ainda, está fortemente relacionada ao surgimento de
outras doenças crônicas aumentando consequentemente o consumo de medicamentos. Desta forma,
o objetivo do estudo foi investigar o impacto do sobrepeso/obesidade nos custos com medicamentos
em adultos atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade de Bauru, no período de 4
anos. As coletas foram realizadas em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) localizadas nas
regiões norte, sul, leste, oeste e centro da cidade, nos anos 2010, 2012 e 2014. Os medicamentos
foram analisados através dos prontuários de cada paciente e classificados de acordo com a sua
indicação terapêutica, segundo o dicionário de especialidades farmacêuticas, a soma de todos os
medicamentos, independente da indicação terapêutica foi representada pelo gasto total. Os custos,
de cada medicamento, foram fornecidos pela Secretária de Saúde do município. A obesidade foi
classificada segundo índice de massa corporal (IMC) para comparação, os participantes foram
divididos em 3 grupos de acordo com a presença de sobrepeso/obesidade (IMC ≥25 kg/m2) nos
diferentes momentos de avaliação (2010, 2012, 2014): i) sobrepeso/obeso em nenhum momento, ii)
um ou dois momentos e iii) em todos os momentos. Na análise estatística a comparação dos gastos
com medicamentos nos 3 grupos formados foi realizada usando o teste de Kruskal-Wallis. A análise
de todos os dados foram realizados no programa BioEstat 5.2 e adotada para todas as análises nível
de significância de 5%. Os gastos foram maiores para o grupo que apresentou sobrepeso/obesidade
em todos os momentos quando comparado com o grupo que apresentou sobrepreso/obesidade em
apenas um momento para os seguintes grupos de medicamentos: doenças aparelho circulatório
(p=0,005), doenças do sangue e dos órgãoes hematopoéticos e alguns transtornos imunitários
(p=0,022), doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (p=0,001). Para o gasto total com
medicamentos o grupo que apresentou sobrepeso/obesidade em todos os momentos apresentou
gastos superiores quando comparado ao grupo que não apresentou em nenhum momento e também
ao que apresentou em um ou dois momentos (p=0,003). Conclui-se que a presença de
sobrepeso/obesidade contribui para o aumento dos gastos com medicamentos no Sistema Único de
Saúde.
E-mail: luanaeducacaofisica@hotmail.com

