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RESUMO 

 

A Atenção Farmacêutica refere-se às atividades específicas do farmacêutico no 
âmbito da atenção à saúde. É um modelo que tem o objetivo de aumentar a 
efetividade do tratamento medicamentoso, prevenir riscos a saúde, detectar 
problemas relacionados a medicamentos, entre outros. Esse trabalho teve a 
finalidade de analisar principais conceitos, alertar a população sobre os riscos 
encontrados e apresentar o papel do farmacêutico que é de grande importância para 
uma melhor qualidade de vida. O estudo consistiu em um trabalho de revisão 
bibliográfica e foram utilizadas para o estudo livro e artigos científicos pesquisados 
no Google acadêmico, Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo. Essas fontes 
bibliográficas foram pesquisadas de acordo com a abordagem do assunto. Nos 
estudos encontrados, é possível compreender que os idosos possuem alterações na 
farmacodinâmica e farmacocinética, além de outros fatores como polifarmácia e 
automedicação, por isso necessitam de uma atenção farmacêutica voltada a essa 
faixa etária. Conclui-se que a atenção farmacêutica ao idoso é necessária, pois em 
estudos encontrados é visto uma melhora com a implementação do 
acompanhamento farmacoterapêutico.  
 
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Polifármacia; Automedicação; Idosos; 

Método Dáder.  
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DE LOIOLA, Graciano Esthefany. Pharmaceutical care for the elderly  2017. 29. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Farmácia) – Centro Universitário Anhanguera de 
Niterói, Niterói, 2017.  

ABSTRACT 

Pharmaceutical Care refers to the specific activities of the pharmacist in the field of 
health care. It is a model that aims to increase the effectiveness of drug treatment, 
prevent health risks, detect problems related to medications, among others. This 
work had the purpose of analyzing the main concepts, alerting the population about 
the risks encountered and presenting the role of the pharmacist that is of great 
importance for a better quality of life. The study consisted of a bibliographic review 
work and were used for the study book and scientific articles researched in Google 
academic, Virtual Health Library and Scielo. These bibliographic sources were 
searched according to the subject approach. In the studies found, it is possible to 
understand that the elderly have alterations in pharmacodynamics and 
pharmacokinetics, in addition to other factors such as polypharmacy and self-
medication, so they need pharmaceutical attention focused on this age group. It is 
concluded that pharmaceutical care for the elderly is necessary, since in studies 
found an improvement with the implementation of pharmacotherapeutic follow-up is 
seen. 

Key-words: pharmaceutical attention; polypharmacy; self-medication; elderly; Dáder 
method  
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INTRODUÇÃO  

 

A atenção farmacêutica ao idoso é um conjunto de ações realizadas pelo 

farmacêutico e outros profissionais de saúde habilitados, que visam promover o uso 

racional de medicamentos e consequentemente a segurança do tratamento. Esse 

método inclui o acompanhamento farmacoterapêutico, pois os idosos tendem a ter 

um maior consumo de medicamentos e consequentemente maiores chances de 

ocorrência de problemas relacionados aos medicamentos, falta de adesão ao 

tratamento, interações medicamentosas, reações adversas aos medicamentos, etc. 

Qual a importância da atenção farmacêutica para idosos na resolução dos 

problemas relacionados ao tratamento medicamentoso?  

Nos idosos, a importância da atenção farmacêutica é fundamental, pois essa 

população tem problemas relacionados aos medicamentos, tais como de 

necessidade, efetividade e segurança (método Dáder). E o acompanhamento 

farmacoterapêutico visa resultados terapêuticos desejados, com a finalidade de 

aumentar a eficiência e segurança. 

Essa prática ao idoso é importante na resolução dos problemas relacionados 

ao tratamento medicamentoso, pois os idosos têm múltiplas patologias e 

consequentemente usam vários medicamentos, além da existência de doenças e o 

envelhecimento, então muitos pacientes se automedicam, o que pode gerar 

interações medicamentosas, erros de administração e desistência do tratamento.  

Desse modo, o objetivo deste trabalho é descrever a importância da atenção 

farmacêutica para os idosos na resolução de problemas relacionados aos 

medicamentos que compreende em evidenciar esses problemas e alertar a 

população sobre os mesmos. É caracterizado por descrever a atenção farmacêutica, 

apresentação das classes farmacológicas usadas pelos idosos e verificação dos 

possíveis problemas relacionados à automedicação na população idosa.  

O estudo consiste em um trabalho de revisão bibliográfica, através das bases 

de dados, tais como Google acadêmico, Biblioteca Virtual de Saúde e Scielo. Essas 

fontes bibliográficas foram pesquisadas de acordo com a abordagem do assunto no 

período de 2017 na língua portuguesa. Os artigos selecionados são dos anos de 

1999 a 2016.   
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1 ATENÇÃO FARMACÊUTICA   

 

A Atenção Farmacêutica relaciona-se ás atividades específicas do 

farmacêutico no contexto da atenção à saúde. Essa atividade esta relacionada à 

tecnologia de gestão do medicamento. Tem como objetivos aumentar a eficácia do 

tratamento medicamentoso, prevenir os problemas de saúde e identificar problemas 

relacionados a medicamentos, etc (BOVO; WISNIEWSKI & MOSKER, 2009).  

Antigamente, o farmacêutico era reconhecido como boticário que prescrevia, 

preparava, vendia os medicamentos e orientava os pacientes. Com a 

industrialização, a atuação do farmacêutico foi mudando conforme a indústria 

farmacêutica se desenvolvia e o contato com os pacientes foi diminuindo 

gradativamente (NOVAES, 2007, p. 155). 

Com o passar do tempo, foi estabelecido que qualquer farmácia ou drogaria 

tenha um farmacêutico responsável, sendo o proprietário ou não. Isso porque as 

farmácias e drogarias começaram a ter uma visão mais mercantilista, perdendo o 

seu papel social relacionado à saúde e bem-estar, visando meramente o lucro. 

(NOVAES, 2007, p. 155). 

Posteriormente, a indústria farmacêutica se fortaleceu e vários problemas 

aconteceram por causa do uso inadequado de medicamentos, surgiram à atenção 

farmacêutica. Nesta área, o farmacêutico é o profissional responsável e habilitado 

para avaliar e identificar os problemas relacionados aos medicamentos, assim 

contribuindo para melhorar a promoção, prevenção e restauração da saúde 

(NOVAES, 2007, p. 155). 

A Atenção Farmacêutica é uma prática que tem como prioridade a orientação 

e o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes. No Brasil, esse método é 

novo e existem várias dificuldades para a inserção deste método. O acesso ao 

medicamento pelo paciente no Sistema Único de Saúde (SUS), a falta de recursos 

humanos, incentivo financeiro, etc. Nos países desenvolvidos a inserção da Atenção 

Farmacêutica está presente e já mostra ser eficiente na redução de agravamentos 

de doenças crônicas e no custo para o sistema de saúde (PEREIRA & FREITAS, 

2008).  

O profissional que praticar a atenção farmacêutica deve sempre saber que 

não deve interferir no diagnóstico ou na prescrição de medicamentos e sim garantir 

uma farmacoterapia racional e segura (NOVAES, 2007, p. 157). 
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Segundo Ivama (2002) do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica: 

 

É um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da 
Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, 
comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na 
prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma 
integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o 
usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados 
definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. 
Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, 
respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da 
integralidade das ações de saúde. 

 

Foram definidos além do conceito de Atenção Farmacêutica macros 

componentes da atividade profissional para sua utilização, tais como: educação em 

saúde (promoção do uso racional de medicamentos), orientação farmacêutica, 

dispensação de medicamentos, atendimento farmacêutico, acompanhamento 

farmacoterapêutico e registro sistemático das atividades (Consenso Brasileiro de 

Atenção Farmacêutica, 2002 apud PEREIRA & FREITAS, 2008). 

No entanto, o conceito mais aceito e citado atualmente da Atenção 

Farmacêutica é o que foi elaborado por Hepler e Strand (1990), que diz que “a 

Atenção Farmacêutica é apresentada como parte da prática farmacêutica que 

permite a interação do farmacêutico com o paciente, objetivando o atendimento das 

suas necessidades relacionadas aos medicamentos” (PEREIRA & FREITAS, 2008).  

No Brasil, a atenção farmacêutica foi reconhecida como uma estratégia de 

atuação social e multidisciplinar do farmacêutico junto ao paciente e sociedade. Este 

profissional foi incluído no Programa Saúde da Família, que fortificou mais ainda 

com a sua função nos programas de atenção básica á saúde e da equipe de saúde 

(NOVAES, 2007, p. 156). 

 

1.1 ATENÇÃO FARMACÊUTICA AO IDOSO 

 

No idoso, a atenção farmacêutica é primordial, pois existe uma maior 

preocupação com essa faixa etária devido à grande quantidade de medicamentos 

prescritos, levando a interações medicamentosas frequentes, reações adversas, 

entre outros (UNO, 2016).   

A atuação direta do farmacêutico é uma necessidade para a unidade básica 

de saúde, pois ele atua na orientação sobre o uso racional dos medicamentos e 
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oferece incentivos para que os familiares, cuidadores e o próprio idoso possam 

utilizar os medicamentos corretamente e de forma segura (UNO, 2016).  

A Atenção Farmacêutica ao idoso pode ser desenvolvida desde a assistência 

básica até a de alta complexidade em locais diferentes de atuação do farmacêutico, 

tais como: drogarias, hospital, farmácias ambulatoriais, farmácias de manipulação e 

até mesmo em casa como os farmacêuticos do Programa Saúde da Família ou 

outros programas de promoção da saúde (NOVAES, 2007, p. 160).  

É fundamental que tenha o direcionamento para o idoso, para garantir o uso 

seguro do medicamento, pois os idosos têm múltiplas patologias e 

consequentemente usam vários medicamentos. Além disso, a existência de doenças 

e o envelhecimento podem fazer com que ocorram mudanças no organismo desses 

pacientes, pois podem intervir na absorção, distribuição, metabolismo e eliminação 

de fármacos. Os fármacos também podem ter variações que influenciam na forma 

de absorção e a sua atuação no organismo (MENESES; SÁ, 2010). 

Em decorrência do consumo de medicamentos, do avanço da idade, da 

funcionalidade e das doenças crônicas os pacientes idosos acabam adquirindo a 

polifarmácia. A polifarmácia é resultante do uso de várias classes farmacológicas e 

por isso é tão importante o atendimento ao idoso, pois nessa faixa etária é mais 

propício o uso de vários medicamentos devido às condições clínicas. A prescrição e 

o uso inadequado de medicamentos podem acarretar a reações adversas, 

interações medicamentosas ou medicamentos inadequados para o paciente idoso 

(LUCCHETTI et al., 2009). 

A polimedicação pode acarretar em sérias consequências para o idoso, pois 

devido às alterações no metabolismo pelo avanço da idade essas consequências 

podem ser graves e até fatais. Os processos de farmacocinética e farmacodinâmica 

também são alterados o que interfere no processo de metabolização de fármacos e 

drogas, podendo levar a problemas de toxicidade devido aos fármacos (NOVAES, 

2007, p. 158). 

O controle da polifarmácia deve ser feito pelo farmacêutico, junto com o 

paciente, que tem um papel importante no manejo e conhecimento dos 

medicamentos prescrito pelos médicos, podendo ser um método de controle da 

polifarmácia, pois é necessário uma revisão das prescrições dos pacientes idosos e 

reduzir a possibilidade da polifarmácia, visando a melhor qualidade de vida para o 

paciente idoso (LUCCHETTI et al., 2009). 
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1.1.1 MÉTODO DÁDER 

 

O método Dáder é fundamentado em decorrência da história 

farmacoterapêutica do paciente, ou seja, nos problemas de saúde que se 

apresentam com os medicamentos usados e na avaliação do seu estado numa data 

que tenha como identificar e estabelecer os possíveis problemas relacionados aos 

medicamentos que o paciente obtém. Posteriormente, é feito o reconhecimento da 

identificação desses possíveis problemas são feitas intervenções farmacêuticas para 

resolver os problemas relacionados aos medicamentos e por final os resultados são 

avaliados (MENESES & SÁ, 2010).  

O acompanhamento farmacoterapêutico parte da Atenção Farmacêutica e 

funciona como solução para os problemas relacionados aos medicamentos, porém 

esse acompanhamento é feito manualmente colocado em arquivos, o que dificulta e 

limita o uso no dia a dia. Foi desenvolvido um sistema para Atenção Farmacêutica, 

fundamentado no método Dáder que facilita o acompanhamento farmacoterapêutico, 

visando melhorar as informações dos dados do tratamento e o diálogo do médico 

com os outros profissionais de saúde (YOKOYAMA et al., 2011). 

O método Dáder é recomendado por ser mais abrangente, na avaliação, no 

plano de seguimento e nas preocupações do usuário. As fases do método Dáder 

são apresentadas na figura I (MENESES & SÁ, 2010).  

 

Figura I: Fases de seguimento farmacoterapêutico do método Dáder 

 

 

 

     Fonte: Meneses & Sá (2010) 
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1. Oferta do serviço:  O objetivo é inserir o paciente para o sistema 

farmacoterapêutico. A oferta de serviço é constituída por explicar de forma clara e 

direta e pode ser resultado de algumas razões, como: problemas de saúde, consulta 

do paciente em qualquer medicação, alguma reclamação do paciente para o 

farmacêutico sobre qualquer medicação prescrita ou mostrar algum problema 

relacionado aos medicamentos, etc (HERNÁNDEZ; CASTRO & DÁDER, 2007).  

            O acompanhamento farmacoterapêutico é oferecido ao paciente quando 

considerado que podem melhorar os resultados da farmacoterapia e/ou o paciente 

pode obter algum benefício à saúde (HERNÁNDEZ; CASTRO & DÁDER, 2007).  

 

2. Primeira entrevista: A entrevista farmacêutica com o paciente é à base do 

acompanhamento farmacoterapêutico. A comunicação entre o farmacêutico e o 

paciente é fundamental para obter progressos e resultados (HERNÁNDEZ; CASTRO 

& DÁDER, 2007). 

Na primeira entrevista, deve-se ter informação do paciente. O paciente indica 

os problemas de saúde e os medicamentos usados e o farmacêutico deve entender 

e recolher as informações para o tratamento e então é aberto o acompanhamento 

farmacoterapêutico do paciente (HENÁNDEZ; CASTRO & DÁDER, 2007).  

 

3. Estado de situação: É uma apresentação do resumo de documentos 

sobre os problemas de saúde e medicamentos do paciente. Os documentos são 

feitos com as informações do histórico de medicamentos, então é feito um esquema 

para o paciente ter uma visão do seu estado de saúde (HERNÁNDEZ; CASTRO &  

DÁDER, 2007). 

 

4. Fase de estudo: É a etapa de obtenção de informações sobre os 

problemas de saúde e medicação do paciente. É feito o encontro da melhor indício 

baseado nas informações do paciente (HERNÁNDEZ; CASTRO & DÁDER, 2007). 

 

5. Fase de avaliação: São identificados os resultados negativos juntamente 

com a medicação do paciente (HERNÁNDEZ; CASTRO & DÁDER, 2007).   

 

6. Fase de intervenção: Planeja e implanta o plano de atuação com o 

paciente. Esse plano consiste em um trabalho feito junto com o paciente para definir 
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quais as intervenções farmacêuticas que tem a finalidade de visar o melhoramento e 

a preservação da saúde do paciente (HERNÁNDEZ; CASTRO & DÁDER, 2007).       

       

7. Visitas sucessivas: Monitoramento do paciente, fazendo que se torne 

cíclico. O acompanhamento farmacoterapêutico só é finalizado se o paciente ou o 

farmacêutico decidir desistir (HERNÁNDEZ; CASTRO & DÁDER, 2007).  

Os idosos são o grupo etário que mais utiliza a medicalização na sociedade, 

devido à prevalência de doenças com a idade. Além da utilização de um grande 

número de especialidades farmacêuticas entre os idosos, existe uso de 

determinados grupos de medicamentos, como: analgésicos, antiinflamatórios e 

psicotrópicos (MOSEGUI et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 



 16

2 CLASSES FARMACOLÓGICAS  

 

Os idosos são a faixa etária que mais faz uso do medicamento, pois os 

fatores como o envelhecimento e as doenças crônicas degenerativas tendem a 

aumentar o consumo dos medicamentos e, consequentemente o número de 

incidência dos problemas relacionados aos medicamentos (JUNIOR et al., 2006). 

Nas prescrições é comum encontrar dosagens e indicações inadequadas, 

interações medicamentosas e associações, pois esses fatores podem gerar reações 

adversas aos medicamentos e algumas delas graves e fatais (MOSEGUI et al., 

1999). 

Diante de um estudo feito por Mosegui et al., (1999) em mulheres com mais 

de 60 anos com acesso a assistência médica e farmacêutica regular foi mostrado o 

uso das classes farmacológicas que são os complexos vitamínicos (8,7%), 

analgésicos (8,4%), psicolépticos (6,1%), bloqueadores de canais de cálcio (5,8%), 

antiinflamatórios (5,6%) e diuréticos (4,8%). 

Ainda sobre o estudo feito por Mosegui et al., (1999) os mais vendidos por 

receitas médicas são os agentes oftalmológicos (6,7%), vitaminas (6,6%), 

bloqueadores de canais de cálcio (6,1%), psicolépticos (5,7%), antirreumáticos e 

antiinflamatórios (5,0%) e diuréticos (4,7%).  

É fundamental e necessário que seja feita uma avaliação quando os 

medicamentos forem prescritos, pois a associação de fármacos pode ter a incidência 

de efeitos adversos. No momento da prescrição devem ser observadas as 

informações do fármaco e adquirir a interferência na quantidade do uso dos 

medicamentos (MOSEGUI et al., 1999).  

 

2.1 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

A interação acontece quando um medicamento influencia no outro. São 

classificadas de acordo com as suas ações no organismo em duas categorias: a) 

sinérgica, quando ocorrem efeitos combinados de dois medicamentos que são 

maiores que a soma dos efeitos individuais; e b) antagônica, quando ocorre o efeito 

derivado é menor que a combinação dos efeitos dos dois medicamentos individuais 

ou quando a interação anula parcialmente ou completamente as propriedades 

farmacológicas de cada medicamento (GOMES & CALDAS, 2008). 
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O tratamento em muitos casos inclui novos medicamentos terapêuticos. 

Alguns medicamentos ou classes terapêuticas envolvidas apresentam 

consequências graves nos idosos são ilustradas nos quadros 1 e 2 (SECOLI, 2010). 

 

Quadro 1:  Medicamentos e classes terapêuticas associadas a reações 

adversas em idosos. 

Fonte: Secoli, 2010. 

Observação: TGI: Trato gastrointestinal 

 

No quadro1, mostra-se a classe terapêutica/medicamentos relacionados a 

suas reações adversas e a consequência clínica de cada classe 

terapêutica/medicamento (SECOLI, 2010). 

 

Quadro 2: Interações medicamentosas potenciais e respectivos desfechos 

clínicos. 

 

Fonte: SECOLI, 2010. 
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Observação: ISRS – inibidores seletivos de recaptação de serotonina, IECA – 

Inibidores da enzima conversora de angiotensina e ECG – eletrocardiograma. 

 

No quadro anterior, mostra-se o medicamento e sua interação e desfecho 

clínico de cada um presente no quadro. O medicamento quando administrado 

juntamente com outro pode haver interação, chamada de interação medicamentosa. 

No quadro, indica qual tipo de medicamento interage com outro (SECOLI, 2010). 

Nos idosos, os riscos de interação medicamentosa são mais elevados, pois 

têm alterações fisiológicas importantes, por causa do envelhecimento, 

principalmente nas funções hepática, renal e cardíaca, além de outras questões 

como a diminuição da massa muscular, nível de albumina sérica e da quantidade 

total de água no organismo (GOMES & CALDAS, 2008). 

Nas interações medicamentosas, as consequências estão relacionadas as 

condições clínicas dos indivíduos, número e características dos medicamentos. 

Essas condições são agravadas pelo mau uso não intencional devido a problemas 

visuais, auditivos e de memória. Por isso, os idosos são mais vulneráveis, pois as 

interações medicamentosas ocorrem através de processos de farmacocinética ou 

farmacodinâmica do medicamento (SECOLI, 2010). 

Medicamentos como, por exemplo, antiinflamatórios não esteroidais (AINE), 

betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), 

diuréticos, digoxina, antilipidêmicos, depressores do sistema nervoso central são 

potencialmente interativos. Ainda tem os indutores (fenitoina e carbamazepina) e 

inibidores enzimáticos (cimetidina e omeprazol) que encontram-se envolvidos nas 

IM, que pode ameaçar a saúde do idoso (SECOLI, 2010). 

Portanto, é necessário que os profissionais de saúde conheçam os 

medicamentos potencialmente interativos, para prevenir eventos adversos derivados 

da combinação terapêutica (SECOLI, 2010). 

 

2.1.1 ALTERAÇÕES PRODUZIDAS PELO ENVELHECIMENTO 

Na população idosa, a prescrição de medicamentosas envolve o 

entendimento das mudanças estruturais ou funcionais de vários órgãos e sistemas 

referentes à idade, implicando nas alterações da farmacodinâmica e farmacocinética 

de vários medicamentos (GOMES & CALDAS, 2010). 

Os fatores que aumentam a vulnerabilidade do idoso aos fármacos são: 
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1) Farmacocinéticos: É a diminuição do funcionamento dos órgãos, 

principalmente nos fármacos eliminados por via renal ou com passagem hepática, 

pois farmacocinética é o destino dos fármacos após sua administração. Abrange os 

processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção (GOMES & 

CALDAS, 2008). 

2) Farmacodinâmicos: aumenta a sensibilidade dos medicamentos, 

especialmente os anticolinérgicos e alteração de mecanismos homeostáticos. 

Farmacodinâmica está relacionada às drogas, que produzem alterações bioquímicas 

ou fisiológicas no organismo (GOMES & CALDAS, 2008). 

3) Capacidade funcional: Está relacionada com aspectos físicos, cognitivos e 

emocionais. Défices visuais e auditivos são presentes nos fatores associados na 

vulnerabilidade dos idosos (GOMES & CALDAS, 2008). 

4) Capacidade cognitiva: É o mecanismo usado para entender, relacionar e 

conectar-se. Os idosos tem dificuldade de memória, compreensão e dificuldade para 

recordar novas instruções (GOMES & CALDAS, 2008). 

5) Fatores financeiros: Inclui o custo de medicamentos ou consultas (GOMES 

& CALDAS, 2008). 

As alterações da farmacocinética e farmacodinâmica da população idosa, o 

custo, o número de medicamentos prescritos e as dificuldades do tratamento devem 

ser considerados na prescrição dos idosos, além dos riscos associados a terapêutica 

que podem ser menores pelo investimento na qualidade da prescrição e 

dispensação (NOVAES, p. 194, 2007). 

 O risco de acontecer interações medicamentosas e de reações adversas é 

tanto maior quanto maiores forem o número de fármacos, dose prescrita e o tempo 

de utilização. Os fármacos de venda livre e os suplementos também contribuem para 

tal (GOMES & CALDAS, 2008). 

Os maiores usuários dos serviços de saúde são os idosos. Taxas de 

internação e o tempo médio de ocupação do leito hospitalar são mais elevados em 

relação a outros grupos etários (Veras et al., 2002 apud BUENO et al., 2009). 

Essa situação dos idosos requer atendimento multiprofissional em um modelo 

distinto, em que as informações sejam valorizadas para retardar a manifestação ou o 

agravamento de doenças crônicas, melhorando a qualidade de vida e a abordagem 

terapêutica (Veras et al., 2002 apud BUENO et al., 2009).  
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É necessário que aconteça uma redução a evolução de uma doença crônica 

ou restabeleça sequelas das doenças de base mediante a protocolos de 

atendimento adequados (Veras et al., 2002 apud BUENO et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

3 AUTOMEDICAÇÃO  

 

A automedicação pode ser considerada como uma forma de auto-atenção à 

saúde. Também pode ser definida como a utilização de medicamentos sem 

prescrição profissional e pelo uso próprio do indivíduo (NOVAES, 2007, p. 194). 

Na automedicação o paciente decide qual fármaco usar, seja por ele ou 

aconselhado por pessoas não habilitadas, como vizinhos, amigos, família ou até 

balconistas da farmácia. Essa atividade pode levar a reações adversas, reações 

alérgicas, interações medicamentosas e até mesmo dificultar o diagnóstico do 

paciente. Então, cabe ao profissional capacitado e habilitado para evitar os 

problemas causados pela a automedicação (FILHO; ALMEIDA; PINHEIRO, 2013). 

Numa abordagem mais abrangente a automedicação pode ser descrita como 

um consumo de um produto farmacêutico que tem o objetivo de tratar ou aliviar 

sintomas ou doenças, ou mesmo prevenir, independente da prescrição, podem ser 

utilizados remédios caseiros ou medicamentos industrializados (NOVAES, p. 194, 

2007). 

Alguns outros métodos mostram que a automedicação pode ser utilizada, 

como obter medicamentos sem receitas, compartilhar medicamentos com outras 

pessoas, usar sobras de prescrições ou reutiliza-las ou descumprir a prescrição 

profissional, fazendo com que seja interrompida, retardando ou prolongando o 

período de tempo a ser utilizado (NOVAES, 2007, p. 194). 

O uso de medicamentos para fins terapêuticos é a principal ferramenta 

empregada e tem a finalidade de reduzir a morbimortalidade em idosos. Contudo, o 

uso de múltiplos medicamentos prescritos ou não, tem sido associado ao 

desenvolvimento de reações adversas, interações medicamentosas, entre outras. A 

automedicação é um dos fatores que contribui para a relevância desses problemas 

(NOVAES, 2007, p. 193). 

Segundo Novaes (2007, p. 195): 

 

A expansão da automedicação e do seu impacto sobre os sistemas 
de saúde são determinados por fatores tais como: momento do número de 
medicamentos isentos de prescrição, melhor educação sanitária sobre 
medicamentos devido ao desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas 
de informação, explosão do número de publicações sobre saúde, influência 
do marketing da indústria farmacêutica, interesse na redução de gastos com 
saúde e tendência de desconsiderar a assistência médica para tratamento 
de transtornos menores.  
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3.1 AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS 

 

Nos idosos, a automedicação se torna mais grave, trazendo riscos à saúde 

em vários aspectos, pois o envelhecimento causa um maior predomínio de doenças 

crônicas e degenerativas, além de alterações que acarretam modificações na 

farmacocinética dos medicamentos. É necessário que haja um melhoramento no 

quadro da saúde do idoso na prática de medidas educativas eficientes de atenção 

farmacêutica, tanto no sistema público quanto no privado, visando à qualidade de 

vida do idoso e a promoção da saúde (FILHO; ALMEIDA & PINHEIRO, 2013). 

No entanto, “O envelhecimento determina alterações fisiopatológicas que 

implicam em um aumento dos riscos associados ao uso de medicamentos em 

idosos, principalmente por automedicação.” (NOVAES, 2007, p. 195). 

O idoso deve apenas realizar o tratamento medicamentoso com prescrição 

médica e quando orientado pelo farmacêutico ou por algum profissional habilitado e 

capacitado, pois apenas o profissional habilitado tem o conhecimento sobre o 

medicamento e os riscos do uso simultâneo com outros medicamentos. É 

fundamental o conhecimento desses medicamentos a serem utilizados para garantir 

o uso seguro (NOVAES, 2007, p. 195).  

A falta de entendimento, esquecimento junto com a complexidade dos 

esquemas medicamentosos nos idosos, contribui para uma grande quantidade de 

erros na administração de medicamentos. Além do analfabetismo que pode 

comprometer o entendimento e o medicamento ser usado incorretamente (MARIN et 

al., 2008). 

Os idosos apresentam além de todas as dificuldades em fazer uso de 

medicamentos, eles podem também não aderir ao mesmo, o que torna o cenário 

ainda mais complexo. A adesão é mais comprometida em situações que necessitam 

de tratamentos longos ou quando existe a necessidade de alteração no estilo de 

vida (MARIN et al., 2008). 

É importante que seja feito o uso correto de medicamentos entre os idosos e 

a necessidade de colocarem estratégias que visem à adesão ao tratamento e a 

utilização correta dos medicamentos (MARIN et al., 2008). 

A vantagem da automedicação é que atribui a certos aspectos positivos, pois 

é uma forma de auto-atenção a saúde e de responsabilidade individual sobre a 

própria saúde. Existem algumas vantagens, tais como: menor solicitação de 
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assistência sanitária para pequenos transtornos como resfriados e alergias, evita a 

sobrecarga dos serviços de saúde, reduz os gastos e tem maior rapidez e acesso 

aos tratamentos medicamentosos. Porém, mesmo para pequenos transtornos em 

idosos é necessário que leve em consideração as alterações fisiopatológicas e suas 

influências farmacodinâmicas e farmacocinéticas (NOVAES, 2007, p. 196 e 197). 

A realização de uma automedicação responsável no idoso é necessária que 

seja orientado pela equipe de saúde sobre os medicamentos que ele pode usar e a 

conduta de uma falha terapêutica (NOVAES, 2007, p. 197). 

 

3.1.1POLIFARMÁCIA 

 

Em decorrência do consumo de medicamentos, do avanço da idade, da 

funcionalidade e das doenças crônicas os pacientes idosos acabam adquirindo a 

polifarmácia. A polifarmácia é resultante do uso de várias classes farmacológicas e 

por isso é tão importante o atendimento ao idoso, pois nessa faixa etária é mais 

propício o uso de vários medicamentos devido às condições clínicas. A prescrição e 

o uso inadequado de medicamentos podem acarretar a reações adversas, 

interações medicamentosas ou medicamentos inadequados para o paciente idoso 

(LUCCHETTI et al., 2009). 

No entanto, “A polimedicação implica em sérias consequências para o 

paciente, no idoso, elas são mais graves e podem ser até fatais devido às alterações 

no metabolismo produzidas pelo avanço da idade.” (NOVAES, 2007, p. 158).  

O número médio usado pelos idosos de medicamentos esta entre dois e cinco 

e tende aumentar quando são medicamentos livres. Ainda existem poucos estudos 

de intervenção e prevenção para evitar problemas clínicos relacionados as reações 

adversas a medicamentos em idosos, devido ao uso de vários medicamentos 

(NOVAES, 2007, pg. 158). 

O controle da polifarmácia deve ser feito pelo farmacêutico, junto com o 

paciente, que tem um papel importante no manejo e conhecimento dos 

medicamentos prescrito pelos médicos, podendo ser um método de controle da 

polifarmácia, pois é necessário uma revisão das prescrições dos pacientes idosos e 

reduzir a possibilidade da polifarmácia, visando a melhor qualidade de vida para o 

paciente idoso (LUCCHETTI et al., 2009).  
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Segundo Novaes (2007, p. 158) 

 

A proporção de idosos que não usa qualquer medicação é de 4% a 10%, 
mas pode chegar a 20% ou mais. Os valores oscilam devido as 
características: (a) do estudo, tais como, a exclusão, ou não, dos produtos 
de venda livre; (b) das políticas sociais, como o reembolso dos gastos; (c) 
da população; (d) dos hábitos culturais do país, ou da região, entre outras.  

 

A polifarmácia esta associada ao aumento do risco e da gravidade das 

reações adversas a medicamentos, toxicidade, erros de medicação, redução na 

adesão do tratamento e a elevação da morbimortalidade. Essa prática está 

relacionada aos custos assistenciais que incluem medicamentos, consultas a 

especialistas, atendimento de emergência e de internação hospitalar (SECOLI, 

2010).  

Em pacientes submetidos à polifarmácia o risco de reações adversas a 

medicamentos aumenta de três a quatro vezes. É frequente que o idoso apresente 

de duas a seis receitas médicas e mais a automedicação que tem de dois ou mais 

medicamentos, principalmente para aliviar sintomas como dor e constipação 

intestinal (SECOLI, 2010). 

 

3.1.1.1REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

 

As RAM (reações adversas a medicamentos) é a resposta a um medicamento 

que seja prejudicial e não intencional. Nos idosos, as RAM representam um 

problema de saúde pública que existe um risco e de hospitalização, que são maiores 

em idosos do que em jovens (SECOLI, 2010). 

Então, “a idade por si só não representa um fator de risco, mas um indicador 

para co-morbidade, pois neste grupo a farmacocinética alterada e a polifarmácia são 

as variáveis mais diretamente associadas as RAM” (SECOLI, 2010). 

Normalmente, as RAM são ligadas a desfechos negativos da terapia, pois 

podem influenciar a relação médico-paciente, dificultar o tratamento, limitar a 

autonomia do idoso e afetar a qualidade de vida (SECOLI, 2010). 

O tratamento de RAM em muitos casos tem a inclusão de novos 

medicamentos a terapêutica, aumentando o risco de cascata iatrogênica (SECOLI, 

2010).  
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Portanto, o tratamento da RAM é fazer o quando possível realizar a 

suspensão ou a redução da dose do medicamento, pois existem medicamentos ou 

classes terapêuticas envolvidas em RAM, que apresentam consequências graves 

aos idosos (SECOLI, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo 1, foi abordada a atenção farmacêutica de um modo geral e 

especifico em idosos. Nesse capítulo, foi apresentada a importância da atenção 

farmacêutica, conceitos, orientações e o método Dáder, que é um seguimento 

farmacoterapêutico, recomendado por ser mais abrangente e funciona para 

problemas relacionados aos medicamentos.  

No capítulo 2, foram apresentadas as classes farmacológicas mais usadas 

em idosos, interações medicamentosas, que é quando um medicamento influencia 

no outro e por ser em idosos existe uma diferença, pois tem a questão das 

condições fisiológicas e também foi apresentado as alterações produzidas pelo 

envelhecimento que envolve o entendimento das mudanças estruturais ou funcionais 

de vários órgãos e sistemas referentes à idade, implicando nas alterações da 

farmacodinâmica e farmacocinética de vários medicamentos. 

No capítulo 3, foi abordada a automedicação de um modo geral e especifica 

em idosos, pois em idosos se torna mais grave por causa do envelhecimento que 

causa um maior predomínio de doenças crônicas e degenerativas, além das 

alterações da farmacodinâmica e farmacocinética. Foi apresentada também a 

polifarmácia, que é o uso de várias classes farmacológicas e as reações adversas 

aos medicamentos que é a resposta de um medicamento que seja prejudicial e não 

intencional.  

O objetivo proposto do trabalho foi identificar, apresentar e solucionar o 

problema da atenção farmacêutica ao idoso que é muito importante para essa faixa 

etária, alertando também a população sobre a assistência e os riscos. O objetivo 

desse trabalho foi alcançado, pois foi abordados assuntos dos quais são importantes 

para alertar a população, orientando para uma melhor qualidade de vida.  

          Ainda sim, é importante a continuação desse trabalho para acrescentar novas 

propostas e obter um melhor entendimento para trabalhos futuros.  
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