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A elevação dos gastos com saúde pode ser explicada por 
vários fatores, dentre os quais se destacam o envelhecimento 
populacional, as transformações nas estruturas de 
morbimortalidade da população e a introdução de novas 
tecnologias médicas no diagnóstico e tratamento das doenças.1

Ademais a garantia do uso apropriado e seguro dos 
medicamentos abrange também aspectos clínicos, econômicos, 
jurídicos regulatórios e culturais que devem ser levados 
em consideração no processo decisório no setor de saúde.  
O primeiro trabalho de análise econômica de medicamentos 
foi publicado em 1979 por Bootman et al.2

Nos últimos anos os custos com medicamentos vêm se 
tornando uma ameaça a sustentabilidade dos sistemas públicos 
de saúde de muitos países, estes gastos têm comprometido 
outras grandes prioridades no setor de saúde, sendo que estes 
gastos não têm correspondido a melhorias significativas nos 
indicadores de saúde. Os custos econômicos relacionados ao 
uso de medicamentos envolve além do custo de tratamentos 
resultantes de uso inadequado de medicamentos bem como 
compra de medicamentos prescritos ou não prescritos.3

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)4 o 
estilo de vida é o conjunto de hábitos e costumes que são 
influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo 
prolongado processo de socialização. Estes hábitos e costumes 
incluem o uso de substâncias como café, álcool, fumo ou 
chá, hábitos dietéticos e de exercícios. Estas condições têm 
importância e implicações para a saúde e são frequentemente 
investigadas, através de estudos epidemiológicos.

Comportamentos de estilo não saudáveis, como 
consumo de álcool, tabagismo, distúrbios de sono e pessoas 
sedentárias, têm sido responsáveis pelo desenvolvimento de 
várias doenças. Por outro lado, os avanços da medicina, no 
diagnóstico e terapêuticas modernas têm sido responsáveis 

pela melhora da qualidade de vida e longevidade. 
Diferentemente de estilo de vida, o termo qualidade de vida 
envolve o bem-estar físico e mental.

Recentes estudos, têm demonstrado que intervenções 
no estilo de vida são tão eficazes quanto a terapias médicas 
baseadas em evidências em relação a redução de mortalidade.5 

A redução de mortalidade nos EUA atribuída a redução 
dos fatores de risco, em função da melhora no estilo de vida 
ambientais alcançaram 44%, enquanto as relacionadas a uso 
de medicação 47%.6

Existem sólidas evidências de que a mudança no estilo de 
vida tem grande impacto sobre a qualidade de vida individual 
e da população.7 O estilo de vida é considerado fundamental 
e determinante para a saúde, principalmente relacionado ao 
comportamento individual (alimentação, controle de estresse, 
comportamento preventivo e atividade física).8 Em relação a 
atividade física a OMS afirma que a inatividade física está entre 
as quatro principais causas de mortalidade no mundo.9

No artigo de Fernandes et al.,10 publicado em 2018 no 
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, avaliou-se a associação 
de alguns itens relacionados a qualidade de vida com 
custo medicamentoso, uma ideia que tem validade por ser 
atualmente provocativa. No entanto, mesmo tendo sido 
realizada análise multivariada, é difícil estabelecer relação de 
causalidade. Questões como qualidade de sono e consumo 
de álcool foram associadas a custo, enquanto atividade física 
e tabagismo não apresentaram associação independente.

O equilíbrio de variáveis positivas e negativas torna 
indefinida uma conclusão geral a respeito de estilo de 
vida e custo de medicamentos. Sendo difícil justificar 
mecanisticamente a associação com algumas variáveis, e não 
com outras, concluímos que estas associações podem decorrer 
de efeito de confusão residual.

Consideramos, portanto, que este artigo10 traz reflexões, 
porém não podemos definir estas relações, deixando-a em 
aberto para estudos futuros. Em processo de decisão, é 
importante ter custo monetário em mente. Mas não se tem 
definido se o enfoque para racionalizar o sistema seja o estilo 
de vida. Primeiro devido esta relação causal é duvidosa, 
segundo há formas mais diretas e previsíveis de reduzir custos 
e finalmente o raciocínio econômico não será determinante 
da recomendação de estilo de vida ou qualidade de vida, que 
devem ser almejadas independente dos custos.
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