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RESUMO. O objetivo desse trabalho foi descrever o consumo de medicamentos por grupos de idosos em
Porto Alegre/RS. O modelo da pesquisa foi um estudo transversal; utilizou como instrumento de coleta de
dados um questionário estruturado, amostragem intencional, sendo aprovado pelo CEP/UFRGS. A amos-
tra foi composta por: 61 na classe A, 80 na classe C e de 84 na classe E. A maioria era do sexo feminino,
com idade média de 70 anos. O número médio de medicamentos citados foi: na classe A = 5,34; C = 4,07; E
= 4,28. Não se observou associação entre número médio de medicamentos e sexo dos entrevistados.
SUMMARY. “Medicine Used by Elderly People in Acquaintanceship Groups in the City of Porto Alegre/RS/
Brazil”. The study aims to describe the medicine consumption by elderly groups in Porto Alegre/RS. The re-
search followed the transversal model, using to data collection a structured questionnaire, intentional sampling,
which is approved by CEP/UFRGS. The sample was composed by: 61 in class A, 80 in class C and of 84 in class
E. The sample was mostly by female sex, the mean age of the subjects was 70 years old. The medicine’s mean
number was: in classe A = 5.34; C = 4.07; E = 4.28. It was not observed an association between the mean num-
ber of medicines and the interviewed sex.




