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RESUMO 

 

Com o envelhecimento da população e o aumento de doenças crônicas não 

transmissíveis é comum a presença da polifarmacia na vida do idoso, com isso é 

importante a atenção dos profissionais na saúde dos pacientes a fim de evitar 

eventos adversos a medicamentos, principalmente da presença do farmacêutico na 

equipe multidisciplinar, profissional detentor de conhecimento a respeito dos 

fármacos e suas reações. O uso de medicamentos indevidos por idosos com 

prescrição medica traz a realidade da falta de capacitação do profissional. Dentre os 

medicamentos com maior propensão a reações adversas estão medicamentos 

cardiovasculares, seguido de medicamentos ansiolíticos, essas duas classes de 

medicamentos se apresentaram em diversas prescrições, isolados e associados 

entre si. O farmacêutico é o profissional que melhor entende sobre a farmacologia 

dos medicamentos, sendo uma peça necessária da equipe multiprofissional 

necessária para o cuidado dos idosos.  

 

Palavras-chave: Automedicação; Polifarmácia; RAM; Farmacoterapia; Atenção 

Farmacêutica. 
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ABSTRACT 

 

Aging of the population and the increase of chronic noncommunicable diseases, the 

presence of polypharmacy in the life of the elderly is common, so it is important the 

attention of the professionals in the patients' health in order to avoid adverse drug 

events, especially in the presence of the pharmacist in the multidisciplinary team, 

professional holder of knowledge about the drugs and their reactions. The use of 

undue medications by elderly people with medical prescription brings the reality of 

the lack of professional qualification. Among the drugs with the highest propensity to 

adverse reactions are cardiovascular drugs, followed by anxiolytic drugs, these two 

classes of drugs were present in several prescriptions, isolated and associated with 

each other. The pharmacist is the professional who best understands the 

pharmacology of medicines, being a necessary part of the multiprofessional team 

necessary for the care of the elderly. 

 
 

 

Key-words: Self-medication; Polypharmacy; RAM; Pharmacotherapy; 

Pharmaceutical attention. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional promove o acumulo de problemas típicos e 

são divididos em três fases, a primária acarreta todos os indivíduos e acontece logo 

após o fim do ciclo reprodutivo. Os maiores problemas estão ligados principalmente 

na fase denominada de envelhecimento secundário ou patológico, pois o organismo 

tende a ficar mais lento e problemas como, lesões cardiovasculares, cerebrais ou até 

alguns tipos de câncer - este último podendo ser oriundo do estilo de vida do sujeito, 

dos fatores ambientais que o rodeiam como também de mecanismo genético 

(SANTOS, et al. 2015).  

O envelhecimento secundário está relacionado diretamente com as 

influências externas as quais os indivíduos são submetidos, cabe ainda ressaltar que 

existe uma interação entre o envelhecimento primário quanto o secundário, pois, o 

ambiente que o indivíduo está inserido e as condições de vida praticada por ele 

podem acelerar ou retardar o envelhecimento (BRANT, et al. 2017).  

A abordagem sobre a Prevalência de Automedicação em Idosos se mostra 

relevante, pois o envelhecimento é um fenômeno que vem assumindo cada vez mais 

importância na nossa sociedade, visto que o ganho na qualidade de vida nos últimos 

anos nos tem nos tornado mais longevos (BOTOSSO, et al. 2011).  

Condições econômicas e sociais influenciam diretamente o estilo de vida, 

como alimentação e frequência de realização de atividades físicas, que, juntamente 

com o fator biológico, determinam a possibilidade de desenvolver doenças crônicas, 

alterando a expectativa de vida da população (FECHENE, et al. 2010).  

Segundo Secoli (2010), aproximadamente dois terços dos idosos fazem uso 

de medicamentos prescritos ou não, sendo que a população de terceira idade dos 

Países como Estados Unidos e Brasil consomem 60% da produção medicamentosa.   

Fechine et al. (2010) acreditam que em 2025 a população de idosos chegue 

aproximadamente a 80 milhões e 2050 a população da terceira idade seja maior que 

a população de jovens em todo o mundo.  
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Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho foi abordar sobre os riscos da 

pratica de automedicação em idosos. Para isso, utilizou-se como objetivo especifico 

1. discutir as principais reações apresentadas pelos idosos, 2. abordar quais 

medicamentos que mais causam reações e 3. contextualizar o impacto da ausência 

de orientações farmacêuticas sobre a farmacoterapia nessas reações e na qualidade 

de vida dos idosos. 

Através de revisões bases de dados indexados foram reunidas as principais 

reações adversas da população idosa, quais os medicamentos que apresentam 

reação mais frequentemente assim como as consequências das mesmas na vida do 

paciente e nos custos do sistema único de saúde, reunindo a real problematização 

dessa prática, bem como propor ações no sentido de minimiza-la ou mesmo dirimi-

la. 

Foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados: Scielo, Bireme e 

Google Scholar delimitado entre os anos de 2000 e 2017, através dos descritores: 

envelhecimento, farmácia clínica, interações medicamentosas e atenção 

farmacêutica. 
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REAÇOES ADVERSAS ENCONTRADAS EM IDOSOS 

 

A mudança no índice de mortalidade e natalidade nos últimos 50 anos na 

América Latina mudou a visão de pais jovem que tínhamos do Brasil, Lebrão (2007) 

coloca como fator determinante para o crescimento da população a taxa de 

fecundidade e a mortalidade das pessoas, e isso está diretamente ligado a idade e 

sexo.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), (2015) o número de 

pessoas com mais de 60 anos vai aumentar nas próximas décadas, chegando a 1/5 

da população mundial em 2050 isso devido ao aumento da qualidade de vida e aos 

avanços na medicina, principalmente a paliativa, assim como o diagnóstico precoce 

das doenças.  

 

1.1 Envelhecimento e Transição demográfica  

O envelhecimento acarreta diversas mudanças no organismo, afetando os 

sistemas cardiovascular, respiratório, muscular, esquelético e nervoso, sendo o 

primeiro o que traz mais risco de morte e o ultimo o mais afetado pelo 

desenvolvimento de hipotrofia cerebral e alterações no sistema de 

neurotransmissores (ANDRADE, 2017).  

Esse envelhecimento é dividido em três etapas, a primeira atinge todos os 

indivíduos, é genético e pré-programado, acontece no período pós-reprodutivos. Um 

segundo estágio de envelhecimento se diz respeito ao aparecimento de doenças, 

como as cardíacas e alguns tipos de cancro, resultantes de fatores externos 

(FECHINE, et al. 2010). 

A última fase de envelhecimento, ou fase terciaria, é caracterizada por uma 

perda das funções físicas e cognitivas, devido ao acumulo de problemas causados 

pela velhice. Com a evolução da humanidade foi ampliado o tempo de vida, o que 

antes era raro acontecer, hoje é cada vez mais fácil ver pessoas chegando a terceira 

fase de envelhecimento (VERAS, et al. 2003). 
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Por volta da década de 60, o Brasil passava por mudanças em suas causas 

de mortalidade, que era doenças infecciosas e relacionadas a desnutrição passando 

a um aumento das doenças crônicas não transmissíveis e doenças crônico-

degenerativas (ANDRADE, et al. 2017), tendo destaque entre elas as doenças 

cardiovasculares, que é responsável por 41% do total de mortes por ano (BRANT, et 

al. 2017). 

Esse envelhecimento é preocupante no sistema público de saúde, que não se 

mostra preparado para o atendimento das limitações funcionais dessa faixa etária, 

que ainda hoje recebe cuidados informais, sendo esses de familiares e amigos, que 

precisam aprender a cuidar de pacientes, que, segundo Andrade et al. (2017) em 

15% dos casos desenvolvem incapacidade cognitiva progressiva.  

No entanto, esses cuidados devem diminuir devido a diminuição das famílias 

e aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, com isso podemos 

prever um aumento dos custos para o estado e para as famílias, pois esse custo não 

é considerado hoje em dia (LIMA, et al. 2016).  

Também deve ser analisada a história de vida do paciente, como sua vivencia 

ao longo da vida, histórico de etilismo, tabagismo, classe social, pois o 

envelhecimento é experiência individual, que vai além de um processo biológico e 

afeta também a esfera social e cultural, portanto não podemos generalizar e tratar 

todas as pessoas que estão passando pela fase de envelhecimento da mesma 

forma, mas sim com campanhas de promoção de saúde e prevenção de doenças 

(AMTHAUER, et al. 2017). 

O Brasil é o país em que o envelhecimento populacional ocorre em maior 

velocidade, onde a população espera viver ao menos 80 anos (LIMA, et al. 2016). 

Segundo Lima Neto et al. (2017) estima-se que em 2060 a população de idosos no 

país alcance um percentual de 26,8% da população. 

Já em 2020 é esperado que o Brasil ocupe o sexto lugar dentro os países 

com maior número de pessoas idosas, apresentando um crescimento populacional 

nas últimas décadas seguido do crescimento percentual de pessoas idosas, como 

mostra no gráfico 1 (Carvalho, 2016), 
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As alterações na fisiologia do organismo da pessoa idosa alteram também o a 

farmacocinética das drogas, fazendo que todas as suas fases sofram influência, 

desta forma a absorção a distribuição e em grande nível o metabolismo do fármaco 

apresente variação dos organismos mais novos, assim como o risco da interação 

medicamentosa, pelo uso de diversos medicamentos para as doenças crônicas 

apresentadas (VERAS, et al. 2003).  

Os idosos apresentam uma diminuição da massa muscular e perda de agua 

corporal, comprometendo o mecanismo homeostático, renal e hepático, que resulta 

em uma maior dificuldade na eliminação de metabolitos acumulando substancias 

toxicas (LUTZ, et al. 2017).  

Além disso, a visão do paciente pode ser comprometida com a idade, quando 

esse não conta com a ajuda de um familiar ou um cuidador é grande a chance de 

fazer confusões com a tomada dos diversos medicamentos, aumentando assim o 

risco de intoxicação (CARVALHO, 2016).  

 

Gráfico 1: Crescimento populacional de idosos no Brasil segundo o censo 

demográfico do IBGE, nos anos 1950 a 2010, e previsão da população idosa para 

2020. 

 

Fonte: PRIMON (2017) 
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Também é nessa fase que começam a surgir as doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes, reumatismo, doenças vasculares, doenças psiquiátricas e 

neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson e uma vez doente há um aumento 

do consumo de medicamentos por esse idoso, seja eles com prescrição ou para 

tratar dores corriqueiras que relatam ser herança da idade (BOTOSSO, 2011),  

Secoli (2010) destacou medicalização expressiva dos profissionais da saúde, 

as propagandas incentivando o uso dos medicamentos e a forte indústria 

farmacêutica. Dados mostram que idosos, já após os 60 anos apresentam o uso 

simultâneo de três ou mais medicamentos para tratamento de doenças crônicas, 

esses muitas vezes prescrito de forma global, sem maiores analises do quadro 

clinico do paciente (GORZONI, et al. 2012).  

 

São bastante conhecidos os prejuízos e desfechos negativos da 

automedicação nesta faixa etária. Uma vez que a população tem sua vida mais 

longa em virtude dos avanços da medicina, a comunidade deve aprender a conviver 

com essa população, inserindo-a em suas atividades e buscando conhecimento para 

melhor atender suas necessidades em família, no trabalho ou nos ambientes de 

lazer (MARCHI NETTO, 2004). 

É necessário a formulação de projetos com o intuito de englobar o paciente 

em atividades que gerem o bem-estar do mesmo, assim como tratar da saúde 

mental como é tratada a saúde física, podendo proporcionar ambientes em que se 

possa realizar atividade física, serviços odontológicos, promovendo saúde do corpo 

e boca e que tem por consequência o aumento da autoestima do paciente 

(SANTOS, et al. 2015). 
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1.2 Polifarmacia 

O uso de medicamentos tem a polifarmácia como principal protagonista, pois 

às interações medicamentosas (IM) e as reações adversas a medicamentos (RAM) 

estão relacionadas à saúde dos idosos, diminuindo também a adesão ao tratamento, 

e de quebra aumenta o uso de medicamentos inadequados, aqueles em que o risco 

da utilização em idosos supera o benefício e ainda apresentam alternativas eficazes 

e seguras para o mesmo tratamento, e a morbimortalidade decorrente aos 

problemas relacionados aos medicamentos e interações (MARTINS, et al. 2015). 

Ainda segundo Martins, (2015) existe uma classificação para os 

medicamentos em listas, conhecida como lista de Beers, onde os medicamentos 

inadequados para idosos são divididos em três classes, a primeira ficaria os 

medicamentos potencialmente inadequados que devem ser evitados por qualquer 

idoso, na segunda encontraríamos medicamentos inadequados para idosos 

portadores de determinadas doenças crônicas, e a última apresentaria os 

medicamentos que devem ser utilizados com cuidado por idosos.  

Na lista foi constatado medicamentos como amiodarona (múltiplos de 

toxicidade), Digoxina (intoxicação e elevada sensibilidade), Clonazepam (prejuízo 

cognitivo, Delirium, quedas e fraturas) e Metildopa (Hipotensão ortostática, 

bradicardia e sedação), dentro outros comumente observados nas prescrições de 

uso continuo de idosos. 

O uso de medicamentos por pessoas idosas tem crescido nos últimos anos, 

sendo esses prescritos ou não, gerando um impacto econômico e clinico na vida dos 

mesmos, como cita Secoli (2010). Mesmo que os medicamentos se apresentam 

essenciais no tratamento, controle e prevenção de doenças devemos lembrar que 

nenhum medicamento é completamente seguro, portanto deve ter cautela ao 

prescreve-lo e ser utilizado como receitado (PASSARELLI, 2007). 

Não é raro os idosos com problemas renais e hepáticos, aumentando assim 

os riscos de intoxicação com os medicamentos pela má metabolização e excreção 

decorrente das mudanças na composição bioquímica dos tecidos, diminuição 

progressiva da capacidade fisiológica, reduzida capacidade de se adaptar a 

estímulos (RODRIGUES, 2016).  
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O fígado é o principal órgão de metabolização dos fármacos, ele é 

responsável pela biotransformação no efeito de primeira passagem, que seria um 

metabolismo que envolve fármacos administrados por via oral que são levados pela 

circulação porta até o fígado, esse pode ativar ou inativar de forma total ou parcial o 

fármaco. Essa informação é de suma importância para a escolha de um fármaco 

com absorção no trato gastro-intestinal (SANTOS, et al. 2015). 

Para a excreção do fármaco presente na corrente sanguínea o órgão com 

maior atividade são os rins, responsável pela eliminação dos fármacos lipossolúveis 

e do controle acido-base do organismo (BOTOSSO, 2011).   

Levando em conta a polifarmácia que o idoso carrega consigo e analisar a 

interação entre os ativos, para não gerar uma sobrecarga (BUENO et al., 2009).   

Os riscos de eventos adversos nessa idade são mais severos e frequentes, 

variando com o estado clinico e a complexidade da terapia, os idosos procuram mais 

os hospitais e seu tempo de internação é maior comprado com as demais faixas 

etárias, com isso notamos que o envelhecimento da população gera custo para o 

estado e a necessidade de uma melhoria nos estabelecimentos de saúde a fim de 

atender a essa nova classe (VERAS, 2009).  

Estudos apontam que entre mulheres é mais comum a polifarmacia, seja pela 

maior suscetibilidade a doenças crônicas devido a menopausa e os hormônios ou 

por apresentarem uma maior preocupação com a saúde e estar buscando 

atendimento médico com maior frequência (RAMOS, et al. 2016).  

Segundo Ronzenfeld (2003), entre os indicadores da qualidade da terapia dos 

idosos podemos destacar o cuidado com o número de produtos empregados por 

pessoa, a proporção de produtos com associações em doses fixas, a proporção dos 

fármacos contraindicados sem efeitos benéficos comprovados. 

Outro fator é, medicamentos eficazes, mas empregados em formas 

farmacêuticas, doses, duração de tratamento ou indicação terapêutica impróprias, 

inaceitável por provocar interações, uso redundante de fármacos da mesma classe 

terapêutica aumentando o risco de intoxicação (ROZENFELD, 2003).    
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Os problemas de automedicação deveriam ser repensados pelos próprios 

usuários e pelos farmacêuticos, é de fundamental importância à seleção dos 

medicamentos mais comercializados e analisar os benefícios e malefícios causados, 

após esse procedimento, todos os usuários deveriam ser orientados claramente 

sobre os danos medicamentosos (MARCHI NETTO, 2004).  
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REAÇOES ADVERSAS E INTOXICAÇÃO  

 

Reação adversa ao medicamento é toda e qualquer reação nociva e não 

intencional que se possa notar em uma pessoa em uso de doses normais de um 

medicamento para tratamento ou profilaxia, podendo estar descrito ou não, sendo 

que ainda temos poucos dados de pesquisa a respeito de RAM’S (BOTOSSO, 

2011). 

Não é sempre que a Reação Adversa ao Medicamento (RAM) chega aos 

estabelecimentos de saúde, visto que alguns sintomas os pacientes não ligam ao 

medicamento e sim a idade, a doença apresentada diminuindo a qualidade de vida 

do paciente ou até mesmo tardando o tratamento. No entanto quando ligado ao 

medicamento pode diminuir a confiança no profissional de saúde, causando uma 

não adesão ao tratamento (SECOLI, 2010).  

Com isso, podemos dizer que mesmo com números alarmantes de 

internamentos de idosos devido a reações adversas a medicamentos, que chega a 

ficar em 4º lugar dentre as principais causas de morte nos Estados Unidos 

(BOTOSSO, 2011), esse número tende a ser ainda maior, pois grande parte das 

reações não são notificadas e nem ao menos identificadas (PAULA, et al. 2012).  

A Anvisa disponibiliza de sistema para informação de reações adversas e 

queixas técnicas a respeito de produtos por ela fiscalizados o NOTIVISA (Sistema de 

Notificação em Vigilância Sanitária), esses dados são de suma importância para que 

alguns problemas sejam resolvidos e não voltem a acontecer, no entanto, estudos 

apresentam que, quando notificadas as RAM’s quase sempre o formulário está 

incompleto, e ausente de informações importantes, como idade e sexo, e sem uma 

padronização de preenchimento (SILVEIRA, et al. 2008).  

Em alguns casos não foi possível a identificação do próprio medicamento 

causador da reação, impossibilitando um levantamento da incidência e frequência 

em que um fármaco especifico está envolvido com o evento (SILVA, et al. 2017). 
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1.3 Uso indevido do medicamento  

O uso indevido do medicamento pode causar reações indesejadas, sendo nas 

pessoas idosas mais frequentes do que nos mais novos, tanto nas reações quanto 

nas hospitalizações decorrente de RAM (Reação Adversa a Medicamentos), visto 

que no idoso as consequências de uma intoxicação medicamentosa são mais graves 

(RAMOS, et al. 2016).  

 

 Rozenfeld et al. (2013) afirma que em pacientes em internamentos as 

reações adversas apresentam um problema ainda maior, pois aumenta em 3 vezes 

o tempo de permanência na unidade hospitalar, apresentando uma média de 10 dias 

de internamento para pacientes que não apresentaram RAM’s versus 32 dias para 

pacientes que apresentaram as mesmas.   

Interações medicamentosas são responsáveis por problemas ligados a 

medicamentos, levando a intoxicação ou ausência de efeito terapêutico, mesmo que 

essas interações, muitas vezes sejam indicadas para benefício terapêutico, visto que 

de acordo com o estado nutricional e clínico do organismo pode apresentar 

resultados diferentes do esperado (GERLACK, et al. 2014).  

Essa interação se apresenta ainda mais frequente em idosos, visto que esses 

carregam consigo uma mescla de medicamentos utilizados para o tratamento das 

mais diversas doenças crônicas que desenvolvem durante a fase de 

envelhecimento, como já citado acima (GAMA, et al. 2017). Os medicamentos para 

tratamento de doenças cardiovasculares estão presentes em diversas reações 

notificados, podemos ligar esse fato a ampla utilização e geralmente associando 

mais de uma classe terapêutica (VIEL, et al. 2014).  

Abaixo, a tabela 1 apresenta as principais classes de medicamentos utilizadas 

por idosos, onde notamos amplo de medicamentos de diversas classes, com 

predominância dos atuantes do sistema cardiovascular, onde, nessa classe notamos 

o uso de mais de um medicamento por paciente, caso típico de interações 

medicamentosas para benefício do tratamento (FLORES, et al. 2008). 

 

 



 

 

 

24 

De acordo com Viel et al (2014), as interações entre medicamentos de um 

mesmo receituário aumentam de acordo com o aumento do número de 

medicamentos prescritos, onde nas 100 prescrições avaliadas por ele foram 

contados 568 medicamentos, uma média de 5,6 medicamentos por prescrição.  

Tabela 1. Classificação dos medicamentos utilizados por idosos por grupo 

farmacológico. 

Principais grupos  Nº % 

Sistema cardiovascular  213 72% 

Anti-hipertensivos   176 82,6% 

Diuréticos  94 44,1% 

Medicamentos para circulação periférica  54 25,4% 

Antianginosos 47 22,1% 

Medicamentos para circulação cerebral  27 12.7% 

Antiarrítimicos  22 10,3% 

Antilipêmicos  20 9,4% 

Outros  12 5,6% 

Sistema respiratório  33 11,2% 

Antiasmáticos  24 72,7% 

Outros  9 27,3% 

Sistema nervoso central 106 36% 

Hipnóticos e sedativos 39  44 41,5% 

Antidepressivos 39 36.8% 

Outros  23 21,7% 

Sistema endócrino  30 10,2% 

Insulina e outros antidiabéticos  16 53,3% 

Hormônios da tireóide 9 30% 

Outros  5 16,7% 

Sistema digestivo  65 22,1% 

Antiulcerosos  47 72,3% 

Laxantes  18 27,7% 

Antiácidos 15 23,1% 

Antieméticos 3 4,6% 

Hepatoprotetores e digestivos 2 3,1% 



 

 

 

25 

Antidiarréicos e antiespasmódicos  1 1,5% 

Outros  3 4,6 

Analgésicos e antiinflamatórios 92 31% 

Analgésicos não opioides 30 32,6% 

Antiinflamatórios não-esteroidais 47 51,1% 

Outros 15 16,3% 

Antiinfecciosos 11 3,7% 

Antibacterianos sistêmicos 7 63,6% 

Antifúngicos sistêmicos e locais 2 18,2% 

Outros 2 18,2% 

Suplementos 16 5,4% 

Antianêmicos 8 50% 

Carbonato de cálcio + vitamina D 7 43,7% 

Outros  1 6,3% 

Outros grupos farmacológicos  22 7,5% 

Fonte: FLORES et al. (2008). 

 

Para Aquino (2008), as Estatísticas do Sistema Nacional de Informações 

Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) revelam que 

os medicamentos respondem por 27% das intoxicações no Brasil. 

A incidência de morbidade relacionada aos eventos medicamentosos pode 

ser evitada, ou ao menos minimizada, visto que é possível identificar alguns fatores 

agravantes e evita-los, como é o caso de pacientes acima de 60 anos ou abaixo de 

2, pacientes com uso de mais de 5 fármacos, uso de medicamentos inapropriados 

ou uso de medicamentos atuantes no sistema nervoso central (SOUZA, et al. 2014). 

Fármacos com margem terapêutica estreita também é muito citado como 

causador de intoxicação medicamentosas, visto que entre a dose eficaz e toxica 

apresenta um pequeno valor, passível a erros, dentre esses medicamentos o mais 

conhecido é a digoxina, muito utilizada para o tratamento de a insuficiência cardíaca 

congestiva, podendo apresentar, em caso se sobre dose anorexia, diplopia e 

arritmias (SILVA, et al. 2017). 
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Desta forma, muitas pessoas acabam indo a óbito devido às intoxicações 

medicamentosas, visto que das mortes causadas por medicamentos essa é a mais 

frequente, estando relacionadas a ingestão involuntária, principalmente por crianças, 

automedicação e erros em prescrições (LEÃO, et al. 2014). 

1.4 Classificação das reações adversas 

As reações adversas podem ser classificadas de diversas formas, a mais 

utilizada foi criada em 1977, por Rawlins e Thompson, onde classifica as reações em 

dois grupos (A e B), onde no grupo A estão presentes as reações previsíveis e no 

grupo B as reações imprevisíveis (PINTO, et al. 2014).  

Classifica-se como reações previsíveis aquelas oriundas de doses ou efeitos 

elevados, podendo ocorrer com qualquer paciente em uso desse fármaco. Muito 

comum e de baixa letalidade, geralmente apresenta-se descritos em bulas 

englobando eventos adversos, efeitos secundários e interações medicamentosas 

(LIMA, et al. 2017).  

As reações previsíveis podem ser evitadas, no entanto é frequente a 

prescrição de medicamentos atuantes no sistema nervoso central, visto que os 

mesmos são amplamente citados em trabalhos com uma frequência elevada de 

interações com demais medicamentos, e quase sempre esses medicamentos não 

são utilizados sozinhos quando tratamos de idosos, voltando ao assunto da 

polifarmacia (FLORES, et al. 2008; VIEL, et al. 2014; SOUZA, et al, 2014).  

Quanto as reações não previsíveis apresentadas no grupo B podemos citar as 

que são totalmente inesperadas, como intolerância ao fármaco, hipersensibilidade 

ou idiossincráticas, em outras palavras reações alérgicas ou individualidade dos 

pacientes perante o fármaco, reações ainda não descritas e incomuns que possuem 

grande letalidade (LIMA, et al. 2017). 
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Ainda não se pode garantir um medicamento de total segurança, visto que as 

reações adversas a medicamentos acontecem em frequência maior do que 

esperada, pois não temos uma notificação de 100% dos casos, e com isso também 

não temos dados fieis de mortalidade e gravidade dos casos, levando em conta que 

é mais fácil acontecer notificações de casos mais graves, que precisam de 

intervenções profissionais, do que as mais brandas, que são ignoradas pelo paciente 

(PEREIRA, 2008).  

Em muitos casos, a pessoa na terceira idade vai à farmácia sem o 

encaminhamento médico e os farmacêuticos indicam quais são os melhores 

fármacos para as queixas, foram necessários que medidas fossem tomadas, sendo 

assim, na década de 1970 surgiu o movimento conhecido como “Farmácia Clínica”, 

ou seja, passa-se então a haver um elo muito importante entre farmacêutico, 

paciente e à equipe de saúde (PEREIRA, et al. 2008).  

No tratamento o farmacêutico é o que está com maior frequência em contato 

com o paciente, com isso ele se torna responsável pela avaliação de problemas 

relacionados ao medicamento, assim como orientar a correta forma de uso e 

identificar possíveis problemas de interação, alergias ou demais casos que possa 

prejudicar ou tardar a melhora. Em pacientes crônicos esse contato é mensal na 

busca dos medicamentos, e a conversa a respeito do tratamento é importante para 

identificar possíveis RAM (PELÁ, et al. 2006). 

Ainda segundo Secoli (2010) alguns medicamentos podem agravar doenças 

já em tratamento, como é o caso de anti-inflamatórios, que agravam problemas 

gástricos, como o caso de gastrites e ulceras. Devemos ter conhecimento suficiente 

para saber separar RAM’s de erros de prescrição, dispensação, orientação ou 

administração, visto que são assuntos diferentes que devem ser tratados 

separadamente conforme necessario, mesmo que apresentem sintomatologia 

idêntica em alguns casos (PEREIRA, 2008). 

 Dentre os medicamentos que mais apresentam reações adversas estão os 

que atuam sobre o aparelho cardiovascular, sobre sistema nervoso e sobre o 

aparelho digestivo e o metabolismo, abrangendo esses mais de 60% dos casos 

(ROZENFELD, et al. 2013). 
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3 ATENÇÃO FARMACEUTICA NA ADESÃO DO TRATAMENTO E QUALIDADE 
DE VIDA 

 

Quando alcançam a terceira idade as pessoas se tornam mais dependentes 

de fármacos, devido ao surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, 

aderindo assim a polifarmacia, portanto é visível a necessidade do atendimento 

multiprofissional na orientação e acompanhamento terapêutico do paciente 

(BOTOSSO, et al. 2011).  

O Estatuto do Idoso e dá outras providências, diz no Art. 3º “É obrigação da 

família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária” (Lei nº 10.741, DE 1º 

DE OUTUBRO DE 2003). 

Portanto é função dos estabelecimentos, dos profissionais e da comunidade 

em geral se qualificar para atender da melhor forma possível as necessidades da 

terceira idade, visto que, como já foi citado, essa faixa etária apresenta 

particularidades nos cuidados (PINHEIRO, et al. 2011).  

No entanto a reclamação dos profissionais a respeito das dificuldades quanto 

a qualificação são a ausência de apoio dos gestores, ausência de tempo devido à 

alta carga horário (alguns relataram a necessidade de dois empregos para uma 

remuneração suficiente), falta de disciplina para cursos à distância e falta de 

incentivo em casa - principalmente as mulheres (SARRETA, 2009).  

1.5 Medicamentos inapropriados ou com baixa indicação para idosos 

Mesmo nos dias atuais a prescrição não é garantia de uso seguro do 

medicamento, visto que segundo Martins et al. (2015) dentre os dez medicamentos 

mais prescritos para idosos, seis estão na lista de medicamentos inapropriados de 

Beers, sendo alguns em posologia maior do que a indicada segura.  
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Um bom treinamento do profissional e a capacitação do mesmo para o 

atendimento da pessoa idosa evita riscos relacionados a interações entre 

medicamentos e o uso de fármacos inapropriados para essa faixa etária, ou seja, 

fármacos em que seu risco a saúde não é superado pelo benefício terapêutico 

idosos (MARTINS, et al. 2015).  

Quadro 1: Medicamentos inapropriados para idosos. 

Medicamento Condição Reações indesejadas 

 

Clonazepam 
Forte recomendação 

para evitar. 

Aumento no risco de prejuízo cognitivo, 

Delirium, quedas e fraturas. 

 

Diazepam 
Forte recomendação 

para evitar. 

Delirium, risco de quedas, depressão, 

prejuízo da função cognitiva. 

 

Digoxina 
Potencialmente 

inadequado 

Riscos de intoxicação e elevada 

sensibilidade aos glicosídeos. 

 

 

Doxazosina 

Potencialmente 

inadequado 

Hipotensão, xerostomia, incontinência 

urinária, vertigem, sonolência, risco 

aumentado de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares; 

 

Espironolactona 
Forte recomendação 

para evitar 

Hipercalemia, falta de ar, paralisia dos 

músculos, perda da consciência. 

 

Fenobarbital 

Forte recomendação 

para evitar 

Sedação, excitação paradoxal, alto risco 

de dependência física, risco de overdose 

mesmo em baixas dosagens 

 

Metildopa 

Forte recomendação 

para evitar 

Hipotensão ortostática, bradicardia, 

sedação, alto risco de efeitos colaterais 

no SNC. 

 

Metoclopramida 
Forte recomendação 

para evitar 

Pode causar efeitos extrapiramidais 

graves incluindo discinesia tardia.  

 

Nifedipina 

(Liberação 

imediata) 

Forte recomendação 

para evitar. 

Aumento do risco de isquemia no 

miocárdio, potencial para hipotensão, 

aumento da mortalidade em pessoas 

idosas. 

Fonte: BEERS (1997) 
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Esses medicamentos estão presentes nos critérios de Beers (Bueno, et al. 

2016). Os utilizados com maior frequência estão descritos na Tabela 2, com 

condição e reações indesejadas.   

A Farmácia Clinica teve início em meados da década de 70, mas ainda 

restrita ao ambiente hospitalar e aos cuidados com a farmacoterapia do paciente, 

ficando vinculada à equipe de saúde. Somente em 1990 foi lançado, na literatura 

cientifica o termo “Pharmaceutical Care”, que traduzido para o português ficou 

atenção farmacêutica, que apresentava como objetivo a melhoria da qualidade de 

vida do paciente através de resultados satisfatórios na farmacoterapia (PEREIRA, et 

al. 2008). 

No entanto, mesmo após um longo caminho percorrido, ainda notamos 

deficiências no atendimento farmacêutico, seja esse por falta de qualificação dos 

profissionais ou pela ausência de um local apropriado para essa relação profissional-

paciente (SILVEIRA, et al. 2008). 

1.6 Atenção farmacêutica na prevenção e identificação de RAM’S 

Para o Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica atenção farmacêutica é 

definida como: 

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 
(PEREIRA et al., 2008). 
 

A atenção farmacêutica tem o paciente como ponto de partida, visando a 

reintegração da saúde e a qualidade de vida, realizando um acompanhamento 

farmacotécnico, analisando a melhora do paciente e possíveis reações indesejadas, 

organizando e possivelmente resolvendo possíveis problemas medicamentosos de 

mal-uso (PEREIRA et al., 2008).  
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Para uma adesão positiva do tratamento, sendo esse o mais efetivo, seguro e 

na menor dose possível há a necessidade de uma equipe multiprofissional, que 

acompanha o paciente do diagnostico até a cura total da doença, ou durante todo o 

tratamento em caso de doenças incuráveis ou crônicas (PINHEIRO, et al. 2011).  

Para isso cada profissional deve ser bem treinado e apto para tal função, ter um bom 

relacionamento com os colegas de profissão e com o paciente, buscando sua 

confiança (PELÁ, 2006).  

O paciente quando diagnosticado com diversas doenças crônicas se vê 

perdido em tantos fármacos e horários e acaba que não consegue aderir a todos os 

tratamentos ou os faz de maneira incorreta. Cabe então ao farmacêutico clinico, 

como profissional da saúde, a organização da polifarmacia de forma que o paciente 

se sinta à vontade e que não haja prejuízos quanto a interações e segurança, 

podendo também tentar diminuir gastos do paciente e do sistema de saúde, visto 

que é uma queixa de ambos os lados (RODRIGUES, 2016). 

Do outro lado, encontra-se a baixa adesão do tratamento pelos pacientes, 

principalmente dentre os moradores da região norte e nordeste que apresentam 

baixa renda e pouca escolaridade, e com em grande maioria nos medicamentos que 

não estavam disponíveis nos postos de saúde e unidades básicas, com isso 

notamos que o acesso ao medicamento segue a desigualdade social (BUENO et al., 

2009).  

Outro fator que fez o paciente não aderir ao tratamento foi o mal atendimento, 

visto que quando os mesmos julgavam que o atendimento foi de qualidade ruim ou 

muito ruim cerca de 80% não aderiram o tratamento (PELÁ et al., 2006).  

O custo do medicamento também foi um agravante para a adesão do 

tratamento, quanto mais caro era o fármaco prescrito menor era a adesão ao 

tratamento e com isso elevava a taxa de internações recorrentes devido agravo das 

doenças crônicas que levam o paciente a procurar ajuda medica (TAVARES, 2016). 

Ações de educação em saúde, se fazem necessárias a fim de minimizar 

eventuais problemas ou agravos à saúde, a inserção do farmacêutico nesse 

contexto é necessária e cada vez mais tem-se lançado mão desses profissionais no 

auxílio à detecção, resolução e seguimento fármaco-terapêutico com vistas à 

redução de Problemas Relacionados ao Uso de Medicamentos (SILVEIRA, et al. 

2008). 
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Com a ideia de que não se pode resolver um problema desconhecido, o 

Ministério da Saúde implementou algumas estratégias de vigilância para as doenças 

crônicas não transmissíveis, muito presente em idosos, com o objetivo que conhecer 

a epidemiologia das doenças crônicas, seus agravos e desenvolver políticas de 

promoção a saúde (BRANT, et al. 2017). 

A promoção à saúde por meio de orientações e medidas educativas ainda se 

apresenta como a forma mais eficaz de diminuir custos para o Sistema de Saúde e 

mortes, visto que ao menos uma a cada quatro mortes é causada por doenças 

evitáveis, em crianças o número é ainda mais assustador, chegando a 64% dos 

casos de mortes (LIU, et al. 2012). 

Esses valores economizados com doenças evitáveis podem trazer um maior 

acesso do paciente ao medicamento, podendo ser investidos no abastecimento da 

farmácia garantindo estoque do produto que supra a demanda (TAVARES, 2016). 

Devemos levar em conta a situação precária dos estabelecimentos de saúde 

pública do país, e com isso qualificar e incentivar a população pela busca de 

profissionais qualificados mais acessíveis, no caso os farmacêuticos, visto que não é 

toda a população que tem a possibilidade de pagar pelo atendimento médico 

(OLIVEIRA, et al. 2016). 

O farmacêutico está mais próximo a população, com contato direto e 

conhecimento a respeito da farmacoterapia, podendo desenvolver o papel de 

acompanhamento terapêutico, avaliação da eficácia e identificação de reações 

adversas indesejadas e perigosas, com a qualificação desse profissional para ajuste 

de dose, horário e posologia poderíamos desatolar as unidades básicas de saúde e 

teríamos uma maior adesão ao tratamento (BALBINO, et al. 2010). 

Mas com isso tocamos em outro ponto relevante, a ausência do profissional 

farmacêutico no balcão da farmácia, visto que muitas vezes o atendimento é 

realizado por atendentes, com cursos profissionalizantes básicos e sem o 

conhecimento suficiente para orientação necessária (LEITE et al. 2008). 
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Esse afastamento do paciente do estabelecimento de saúde e do profissional 

qualificado leva a automedicação, muito falada e perigosa, principalmente quando 

tratamos da população idosa e suas restrições, no entanto a demora por 

atendimento, a distância entre sua moradia e as unidades de saúde e a insistência 

do incomodo da doença leva o paciente ao abuso de analgésicos, utilização de 

receituários anteriores para sintomas similares ou indicações de vizinhos e parentes 

de medicamentos utilizados por eles (BORTOLON, et al. 2008). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da presente revisão pode-se estabelecer algumas considerações 

importantes sobre o uso de medicamentos em idosos, bem como o papel do 

farmacêutico na sua otimização. É fato que a nossa população a exemplo do 

restante do mundo está envelhecendo, de forma que o direcionamento de esforços a 

essa temática social encontra cada dia mais ressonância. Nesse contexto há um 

fortalecimento da farmácia clínica através da identificação de Problemas 

Relacionados ao Uso de Medicamentos e as reações adversas a medicamentos, 

assumindo papel ativo desde a comunicação com o prescritor  e a orientação ao 

paciente , realizando a revisão de farmacoterapia e notificando órgão responsáveis 

no sentido de contribuir em escala maior à promoção da saúde populacional 
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