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RESUMO 

 
O uso irracional de medicamentos por pessoas idosas tem sido um grave problema 
na saúde pública, este estudo busca evidenciar a necessidade e a importância no 
trabalho do profissional farmacêutico, no que tange ao uso racional de medicamentos 
em pessoas idosas. Com o aumento da expectativa de vida em todo o mundo, o 
aumento de pessoas com uma faixa etária elevada é cada vez maior, e esse público 
é o que mais faz uso de medicamentos. Muitas são as patologias que esses pacientes 
estão sujeitos, o que justifica uma abordagem sobre o tema, considerando ainda que 
os idosos são os mais suscetíveis a automedicação, a não observância do tratamento 
indicado, devido a problemas próprios da idade, como vista enfraquecida, memória 
fraca entre outros, um acompanhamento profissional pode evitar agravamento e 
surgimento de outras enfermidades. O embasamento do trabalho se fez a partir de 
revisão em estudos de diversos autores em publicações eletrônicas e físicas. O 
profissional farmacêutico tem o conhecimento para fornecer um essencial auxilio para 
o uso racional de medicamentos. Dessa forma podemos concluir que um 
acompanhamento terapêutico ao paciente idoso é muito vantajoso, e deve ser 
incentivado por todos os envolvidos, seja o governo, os profissionais e até as 
indústrias farmacêuticas.  
 

Palavras-chave: Idoso; Uso Racional de Medicamentos; Automedicação; Atenção 
Farmacêutica. 
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ABSTRACT 

 
The irrational use of medicines by the elderly has been a serious problem in public 
health, this study seeks to highlight the necessity and the importance in the work of the 
professional pharmacist, with regard to the rational use of medicines in elderly people. 
With the increase in life expectancy around the world, the increase in people with a 
high age is increasing, and this audience is what else makes use of medicines. Many 
are the pathologies that these patients are subject, which justifies an approach on the 
topic, whereas the elderly are more prone to self-medication, the non-observance of 
the recommended treatment, due to problems of the age, as sight weakened, poor 
memory among others, professional monitoring can prevent worsening and 
appearance of other illnesses. The basis of the work done from review in studies of 
various authors in physical and electronic publications. The pharmacist professional 
has the knowledge to provide an essential aid to the rational use of medicines. Thus 
we can conclude that a therapeutic accompaniment to the elderly patient is very 
advantageous, and should be encouraged by all involved, be it the Government, 
professionals and even the pharmaceutical industries. 
 
Key-words: elderly; Rational use of Medicines; Self-medication; Pharmaceutical Care. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A população idosa no Brasil vem crescendo consideravelmente, e assim 

refletindo nos serviços de saúde, está população é mais susceptível a doenças, e com 

esse aumento da população idosa, tem se apresentado um aumento representativo 

em patologias crônicas e limitações funcionais. A população idosa é a faixa etária que 

mais faz o uso de múltiplos medicamentos na sociedade, constituem cerca de 50% 

das pessoas que mais fazem o uso de múltiplos medicamentos (FUCHS, 

WANNMACHER, 2014). E com isso vem crescendo a automedicação entre esses 

pacientes onde tem gerado resultados negativos, pois é uma pratica com vários riscos 

associados e podem causar efeitos indesejados, como o agravamento da doença e o 

surgimento de outras patologias. 

O grande número de medicamentos utilizados por indivíduos idosos, pode 

afetar a qualidade de vida, apesar que os mesmos em sua maioria auxiliam na 

prolongação de sua vida. Assim sendo o problema, não está no uso de medicamentos 

e sim na irracionalidade de como é feito o seu uso, expondo o paciente a riscos, 

comprometendo ainda mais sua saúde (BISSON, 2007). 

Este trabalho visa evidenciar a importância da atenção farmacêutica no uso 

racional de medicamentos em pessoas idosas, sem nenhum tipo de acompanhamento 

por um profissional de saúde, e por ser a faixa etária mais medicalizada, e que cada 

vez mais tem facilidade de acesso a informação, acaba gerando nas pessoas uma 

falsa expertise, e em muitas vezes levando ao uso irracional de medicamentos. Essa 

revisão literária se faz importante para evidenciar a problemática do uso irracional de 

medicamentos nos pacientes idosos, onde estes são os principais consumidores de 

medicamentos, em média um idoso toma de dois a cinco medicamentos por dia, 

levando em conta que os idosos possuem várias alterações que interferem na 

absorção, distribuição e eliminação dos fármacos, podendo acarretar vários riscos 

para sua saúde, como o aumento de efeitos adversos, intoxicação, interação 

medicamentosa, e até levar a óbito. 

A automedicação é considerada uma forma de autocuidado com a saúde, de 

maneira que se medicam sem nenhuma orientação, e sim por iniciativa própria do 

paciente idoso, onde eles fazem o consumo de um medicamento, com o intuito de 

tratar ou aliviar sintomas de patologias, ou mesmo de promover a saúde, que pode 

ser com medicamentos industrializados ou remédios caseiros. Diante do exposto 
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levanta-se a seguinte questão: por que os idosos se automedicam e não aderem ao 

uso racional de medicamentos?  

Este trabalho  teve  como objetivo principal abordar sobre a importância da 

atenção farmacêutica para minimizar os riscos causados pela automedicação no 

idoso, como objetivos específicos: revisar quais as principais doenças que acometem 

os idosos, elencar as dificuldades dos idosos no uso racional de medicamentos, 

caracterizar a atenção farmacêutica na atenção primária ao idoso, promovendo o uso 

racional de medicamentos.  

O profissional farmacêutico tem um papel fundamental, perante os pacientes 

idosos, onde deve acompanhar o tratamento e as adversidades que podem surgir com 

o uso do medicamento prescrito ou não, auxiliando a forma correta para o uso da 

medicação evitando assim, doses erradas e até a automedicação e com isso 

oferecendo uma melhor qualidade de vida ao paciente idoso. A atenção farmacêutica, 

visa promover o uso racional de medicamentos, dando suporte e aconselhamento, e 

assim permitir um melhor relacionamento do idoso com os profissionais de saúde, 

tornando assim um tratamento mais eficaz e seguro, onde o idoso saiba lidar melhor 

com os efeitos colaterais e interações medicamentosas, tendo assim uma melhor 

adesão ao tratamento. 

Esse trabalho trata-se de uma revisão de literatura com natureza qualitativa e 

descritiva, na base de dados em livros, sites do governo como IBGE, ANVISA e OMS, 

e busca em artigos científicos no Google acadêmico e Scielo, entre os anos 2000 e 

2018, tendo como palavras chaves, uso racional de medicamentos, idosos, atenção 

farmacêutica e automedicação. No decorrer do trabalho serão descritas quais os 

principais fatores que levam os pacientes idosos a se automedicarem e não aderindo 

o uso racional de medicamentos, e descrever os malefícios que essa pratica traz para 

sua saúde e os fatores de risco que ela oferece, e assim trazer algumas estratégias 

para conscientizar e orientar os pacientes idosos, com intervenções educativas de 

ações que podem auxiliar sobre a importância do uso racional de medicamentos, e 

com isso melhorar de uma forma geral e promover o uso adequado de medicamentos. 
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2. QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO  

 
No Brasil, o número de idosos vem aumentando consideravelmente, e esse 

fator causa grande impacto nos serviços de saúde pela demanda e pelo alto custo. 

Segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), publicados 

em 2016, a estimativa da população brasileira era de 204,9 milhões de pessoas, o que 

representa um crescimento aproximado de 1% ao ano na década que empreende 

entre 2005 e 2015. Nesse mesmo período a população de 0 a 14 anos diminuiu de 

26,5 para 21%, a população de 15 a 29 anos também diminuiu de 27,45 para 23,6%, 

nessas duas faixas etárias pesquisadas pelo órgão do governo. 

Já a população entre 30 e 59 anos, teve um aumento de 36,2% para 41% no 

período de 2005 e 2015, também cresceu a população idosa, essa de forma mais 

acentuada, saltou de 9,8% para 14,3% o que representa um aumento superior a 50% 

no espaço de apenas uma década. Esses fatores têm relação direta com o aumento 

da expectativa de vida das pessoas e a diminuição dos níveis de natalidade, o número 

absoluto, ainda segundo o IBGE (2017), será superior a 37 milhões de pessoas com 

60 anos ou mais no ano de 2027, como pode ser observado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Números de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil 

Fonte: IBGE, 2017 
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brasileira tende a diminuir, isso fará com que a parcela de pessoas idosas cresça em 

um ritmo cada vez mais acelerado. 

Segundo Couto (2000), o envelhecimento é caracterizado com a insuficiência 

gradativa do organismo adaptar-se ás inconstantes condições do seu ambiente, as 

principais características apresentadas neste tempo são, progressivos, irreversíveis e 

frequentemente comuns no organismo. Alguns dos principais sinais que se observa 

são como a pele enrugada, o cabelo grisalho, e dificuldades de exercer algumas 

tarefas comum do dia a dia, à medida que envelhecemos, o nosso organismo sofre 

um impacto expressivo onde os órgãos reduzem o número de células e assim 

diminuindo o funcionamento geral do corpo. É consequência de um conjunto de 

alterações que o nosso organismo sofre, que são apresentadas de uma forma rápida 

ou lentamente, que estão presentes em todos os idosos (CARVALHO FILHO, 2006). 

O envelhecimento pode ser entendido como o processo que se direcionam para 

perda progressiva das funções fisiológicas com modificações morfológicas, funcionais 

e psicológicas, onde essas alterações tornam-se claro após a maturidade e que 

algumas vezes termina com a morte (NOVAES, 2007). 

Porém, mesmo existindo tantas teorias para explicar o envelhecimento, 

considera-se um processo natural de alterações que começa com o nascimento e se 

estende ao longo da vida. A mudança celular acarreta a deterioração dos aspectos 

físicos e funcionais, as alterações consequentes do envelhecimento, ressalta a 

redução da capacidade de conseguir novas habilidades e de obter informações, 

ocorrem várias alterações como: cardiovasculares, respiratórias, reprodutivas, 

gastrointestinais, diminuição da visão, da audição e do sistema nervoso (SMELTZER, 

2000). É difícil determinar os critérios para definir o início da velhice, pois há diferenças 

consideráveis entre os idosos (SECOLI, 2010). 

Como podemos observar, nos últimos anos o Brasil, passou de um perfil de 

população jovem, para uma população idosa, que estão mais propensos a 

enfermidades próprias dessa faixa etária. Nas próximas décadas, o envelhecimento 

tende a proporcionar uma maior demanda dos serviços e dos profissionais de saúde, 

o que ocasiona cada vez mais, cuidados específicos.  

 

2.1 A SAÚDE DO IDOSO NO BRASIL 
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O envelhecimento da população brasileira tem apresentado grandes desafios 

para a sociedade, principalmente para as pessoas idosas. Sabe-se que os idosos são 

os que mais sofrem com problemas crônicos de saúde motivados pelo processo 

natural do envelhecimento, dos quais afetam suas funcionalidades, que levam uma 

procura maior pelos serviços de saúde e com consumo elevado de medicamentos. A 

maioria dos idosos no Brasil, cerca de 85%, sofre de alguma enfermidade crônica e 

cerca de 15% tem ao menos cinco dessas doenças como a diabete miellitus e 

hipertensão, por exemplo (NOVAES, 2007). 

O aumento da expectativa de vida é por si só, uma excelente notícia, porém 

alguns fatores como o sedentarismo e alimentação inadequada, que associados a 

outros fatores como baixa imunidade, desgaste natural do organismo contribuem 

ainda mais para o surgimento de enfermidades. Entres as doenças mais comuns estão 

a hipertensão arterial, infarto, insuficiência cardíaca, diabetes, depressão e câncer, 

também as doenças, degenerativas como o Alzheimer, osteoporose e Parkinson, 

onde fazem deles os grandes consumidores dos serviços de saúde e também são o 

grupo mais medicalizados da sociedade (NOVAES, 2007). 

Nesse cenário, as alterações fisiológicas do idoso, contribuem também para 

que ocorra efeitos adversos de medicamentos e interações medicamentosas. 

Algumas alterações se referem a produção do suco gástrico diminuído, menor teor de 

agua, tecido adiposo maior, menor quantidade de proteína plasmáticas, diminuição da 

função renal, redução do fluxo sanguíneo e das ações enzimáticas no fígado, que 

podem induzir na farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos, possibilitando 

respostas negativas, podendo assim agravar ainda mais o quadro clinico do idoso 

(BISSON, 2017). 

As alterações fisiológicas analisadas nos idosos não se dá só pelo fato do 

envelhecimento, mas também por anos de exposição ao sol, agentes ambientes e até 

por vícios como o cigarro e a bebida alcoólica. Com a idade avançada o 

funcionamento do corpo sofre um declínio na capacidade de reservas diminuída de 

vários sistemas orgânico, onde suas funções ficam reduzidas e deixando o idoso mais 

vulnerável a patologias, traumas, cirurgias, medicações e as mudanças ambientais 

(NOVAES, 2007).     

As alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos fármacos nos idosos, 

acarreta o aumento de reações adversas nos idosos, interações medicamentosas 

relevantes, além da baixa adesão ao tratamento. Dessa forma a assistência 
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farmacêutica junto com a equipe multiprofissional, é fundamental no cuidado com o 

paciente idoso, em diferentes situações, tais como hospitalar e domiciliar de longa 

permanência (NOVAES,2007). 

Segundo Lima et al. (2016), os principais problemas de saúde pública em 

idosos são hipertensão sistêmica (HAS) e a diabete mellitus (DM), seguidos por 

problemas respiratórios, insuficiência cardíacas, depressão e problemas 

gastrointestinais. Além das alterações fisiológicas também tem os efeitos culminantes 

como o de exposição ao sol, cigarro e o álcool, o que resulta em um declínio do 

funcionamento do corpo com o avanço da idade. No quadro abaixo podemos observar 

algumas alterações fisiológicas apresentando com o envelhecimento (FUCHS, 

WANNMACHER,2014). 

 

Quadro 1: Alterações fisiológicas do envelhecimento  

Alterações cardiovasculares • redução da elasticidade miocárdica e 
arterial 
 

Alterações hepáticas 
 
 

• diminuição da atividade enzimática 
hepática 
 

Alterações renais  
 
 

• diminuição da taxa de filtração 
glomerular 

Alterações gastrointestinais  
 
 

• diminuição  de secreção de ácido 
clorídrico  

Alterações endócrinas 
 
 

• diminuição dos níveis de hormônios  

Alterações celebrais 
 
 

• destruição de neurônios 

Alterações respiratórias 
 
 

• diminuição da tensão arterial de 
oxigênio 

Fonte: FCHS, WANNMACHER,2014 
 

No quadro acima podemos observar, que com o envelhecimento ou 

senescência, tem perdas progressivas e alterações em sua fisiologia, onde sofre 

modificações morfológicas, funcionais e psicológicas, sendo assim é de grande 

importância, sabermos dessas alterações, para identificar e prevenir os idosos de 

suas patologias (FHCS, WANNMACHER,2014). 
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As características dos medicamentos, e as condições clinicas do paciente 

idoso, vão determinar as consequências, gravidade e a prevalência das interações 

medicamentosas. Esses fatores são ocasionados pela falta de adesão não intencional 

ao tratamento que ocorre por vários motivos, devidos os problemas auditivos, falta de 

visão e até por perda de memória. Sendo que os idosos são o grupo etário mais 

vulnerável a esses tipos de patologia (SECOLI, 2010). 

Segundo Secoli (2010), a presença de efeitos adversos pertinentes aos 

medicamentos é maior nessa faixa etária, aumentando de acordo com a complexidade 

da terapia medicamentosa. Em pacientes que fazem o uso de dois medicamentos o 

risco de reações adversa é de 13%, o que faz o uso de cinco medicamentos é de 58% 

e em casos de pacientes idosos que fazem o consumo de sete medicamentos e 

elevado para 82%. Considerando que os eventos adversos a medicamentos em 

idosos, está associada ao uso de polifarmacia, bem como em interações 

medicamentosas. 

Apesar de a exposição a múltiplos medicamentos, não seja uma prescrição 

inapropriada, a polimedicação pode ocasionar serias complicações ao paciente, e em 

idosos, são mais agravante e podem ser até fatais devidas as alterações metabólicas 

pelo avanço da idade. Nos idosos os processos farmacodinâmicos e farmacocinéticos 

estão alterados no que interfere na metabolização dos fármacos, onde pode ocorrer 

problemas de toxicidade em relação aos fármacos (NOVAES,2007). 

Com o aparecimento de doenças crônicas e as alterações clinicas natural do 

envelhecimento, são as principais razões para o uso de múltiplos medicamentos, 

sendo assim o idoso e mais suscetível a reações adversas aos medicamentos. Com 

esse cenário, a racionalização ao uso de medicamentos, e evitar as complicações do 

uso de múltiplos medicamentos, será um grande desafio para a saúde pública 

(SECOLI, 2010).  
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 3. USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 
 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o uso racional de 

medicamentos (URM) ocorre quando os pacientes recebem medicamentos 

apropriados para suas condições clinicas, em doses adequadas às suas 

necessidades individuais, por um período adequado e pelo menor custo para si e para 

comunidade (OMS, 2003). 

O uso racional de medicamentos contempla a seleção de farmacoterapia 

adequada para o usuário, pela prescrição de medicamentos que atendam aos 

atributos de segurança, qualidade e efetividade, a fim de identificar e prevenir os 

resultados negativos à saúde associados ao tratamento medicamentoso 

(MASTROIANNI, VARALLO,2013). 

Essa situação ocorre em menos de 50% dos tratamentos, os medicamentos 

representam os maiores gastos públicos com saúde, e para as famílias, os 

medicamentos também representam a principal fonte de despesa (SANTOS, 

TORRIANI, BARROS,2013).  

Segundo Vinholes et al. (2012), a (PNM) Política Nacional de Medicamentos, 

determina alguns pontos a serem considerados, para o (URM), como: seleção 

adequada da terapia, medicamento adequado ao quadro clinico do paciente, 

garantindo a segurança e eficácia do tratamento. O paciente deve receber o 

medicamento na dose certa, pelo tempo certo, a baixo custo, para ele e a comunidade, 

no que se qualifica uso racional de medicamentos (WANNAMACHER, 2012). 

A manutenção da saúde e recuperação da mesma tem como principal 

ferramenta terapêutica o medicamento. Entretanto o uso irracional e maciço deles vem 

ocasionando vários efeitos indesejados, e traz grande impacto sobre a saúde e 

gerando custo ao sistema de saúde (FAUS, 2000). 

A pratica do uso racional de medicamentos, envolve o conhecimento e a 

compreensão de que o uso indiscriminado de medicamentos pode ocasionar sérios 

problemas de saúde, como resistência bacteriana, reações adversas e até a morte. 

Além disso o uso inadequado e excessivo de medicamentos, ocasionam um 

desperdício de recursos pagos pelos próprios pacientes, trazendo prejuízo ao 

paciente idoso, devido a incidências de reações adversas e não alcançando o 

resultado esperado. Agora as doses inadequadas têm um alto índice de 
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morbimortalidade, sobretudo em doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e 

doenças mentais (FRANCESCHET, 2010). 

 

3.1 A AUTOMEDICACAO EM IDOSOS   
 

A automedicação teve um aumento considerável nos últimos anos por diversas 

atitudes, o que contribui para o aumento do consumo de medicamentos, e por fim põe 

em risco o paciente idoso, quando não tem a informação necessária para se medicar 

com segurança e eficácia (NOVAES, 2007). 

A automedicação é considerada um grande problema para a adesão ao uso 

racional de medicamentos, sem orientação ou prescrição medica. Os fatores que mais 

estão associados para desencadear a automedicação são, a baixa escolaridade, a 

falta de acesso a serviços de saúde, e a demora para conseguir uma consulta medica, 

e nas redes privadas as consultas tem um valor elevado, bem como sendo um fator 

relevante para a pratica da automedicação (SODATELLI et al., 2016). 

Segundo Tavares et al. (2016), as taxas menores de adesão ao tratamento 

medicamentoso se dão, entre os pacientes que tiveram que adquirir parte do seu 

tratamento em redes privadas, comparando com os que tiveram o acesso gratuito a 

todos os medicamentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Assim os medicamentos 

não concedidos pelo SUS, podem levar os pacientes a não adesão ao tratamento 

prescrito pela inviabilidade de pegar ou adquirir no setor privado (TAVARES et al, 

2013).   

A falta de acesso a medicamentos envolve os altos preços dos mesmos, com 

grande impacto na renda familiar e no sistema de saúde, tornando-se está a maior 

dificuldade encontrada para aquisição de farmacoterapia. Contundo, a garantia de 

acesso a medicamentos é parte primordial de toda política farmacêutica, bem como 

todas as políticas de saúde pública (OPAS, 2003). 

Segundo Wannamacher (2012), coloca que são vários motivos, que resulta no 

uso irracional de medicamentos, entre eles são, diagnostico incompletos, 

automedicação imprópria, porém sem qualidade, feitas por redes sociais e internet. 

No Brasil, especificamente o problema é a polifarmácia, o uso indiscriminado de 

antibiótico, e um enorme armamentário terapêutico disponibilizado no comércio. 

A precariedade dos serviços de saúde e o baixo poder aquisitivo da população, 

confrontam com a facilidade de se adquirir um medicamento, sem passar por uma 
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consulta médica e sem ter receita, em farmácias onde muitas vezes o balconista 

estimula a compra. Mesmo quem tem um poder aquisitivo melhor, e que tem um 

melhor acesso aos serviços de saúde, fazem o uso da automedicação, em busca de 

uma solução rápida para suas enfermidades, a fim de não atrapalhar suas atividades 

do dia a dia (SÁ et al., 2007).  

O consumo de medicamentos sem prescrição é uma pratica comum na 

população brasileira, principalmente entre os idosos, por ser este o grupo etário que 

mais faz o uso de múltiplos medicamentos e muitas vezes pelo fato de ter dificuldades 

ao acesso a saúde, acabam buscando meios rápidos e fáceis para tentar sanar suas 

enfermidades. As propagandas de medicamentos, onde é mostrada uma eficácia nem 

sempre verdadeira contribui ainda mais para o uso irracional de medicamentos (SÁ, 

2005). 

Segundo, Novaes (2007), a propaganda de medicamentos é utilizada como 

uma ferramenta de intensificar a cultura da automedicação. As propagandas se utiliza 

de argumentos racionais, que visa convencer e persuadir o paciente vinculando a 

imagens de bem-estar e sociabilidade aos produtos com ideia de cuidado e proteção, 

utilizando o idoso a divulgar a propaganda. 

Para piorar essa situação, tem se a crescente utilização da internet, para 

disseminar as propagandas para os consumidores, em uma forma menos 

compreensiva, já que dá a impressão de que são ferramentas educativas, e 

promovendo a saúde, dessa maneira impulsionar o consumo de medicamentos, que 

são vendidos pela internet, sem nenhuma orientação ou prescrição (BARROS, 2004). 

Com a facilidade de acesso em adquirir medicamentos sem prescrição ou 

indicação de um profissional, e muitas vezes influenciados pelas publicidades das 

indústrias farmacêuticas nas mídias de televisão e internet, os idosos são levados ao 

uso indiscriminado de medicamentos, sem levar em conta os riscos associados que 

são expostos, outro fator que também contribui para o uso irracional de 

medicamentos, são as sobras que muitas vezes são estocadas em casa, onde 

acabam sendo reutilizadas em situações similares a que se tinha prescrito, e com isso 

não aderindo o uso racional de medicamentos (SÁ, 2005). 

Embora seja uma demonstração de cuidado com a saúde, a automedicação é 

uma atitude muitas vezes irresponsável, porque o paciente toma um medicamento 

errado e acredita que será benéfica para a sua saúde, e muitas vezes isto resulta em 

intoxicação medicamentosa, agravo da doença ou o mascaramento dela. Essas 
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atitudes dos idosos têm sobre o medicamento, e bem com o acesso ao sistema de 

saúde (SODATELLI et al., 2016). 

No Brasil, mesmo ainda que tenha regulamentação da Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) para propaganda e venda de medicamentos que 

possam ser adquiridos sem prescrição médica, não há uma orientação ou 

regulamentação para os pacientes que os utiliza. O fato de se adquirir um 

medicamento sem prescrição médica, viabiliza o paciente a fazer o uso inadequado 

do mesmo, ou sendo, usá-lo, na hora que convém e na dose que acha melhor, sem 

nem nenhuma indicação ou orientação (EDITORIAL, 2001). 

Um dos problemas mais frequentes da automedicação, além de gastos 

supérfluos, são o atraso no diagnóstico e na terapêutica adequada, podendo causar 

reações adversas, alergias e intoxicação. Sendo que alguns efeitos ou patologias 

ficam mascaradas, e criam novos problemas de saúde, que podem levar o paciente a 

internação em âmbito hospitalar ou até levar a óbito (SÁ, 2007).  

Devido as dificuldades no acesso aos serviços de saúde, e o aparecimento de 

doenças secundarias, o paciente idoso acabam por se auto medicar. Uma pratica 

definida pelo ato de ingerir uma substancia com ação medicamentosa, sem a 

prescrição ou a orientação de um profissional qualificado. Isso ocorre quando o idoso, 

tem algum sintoma ou patologia e decide se auto medicar, sem consultar um 

profissional qualificado, é uma pratica comum em idosos, principalmente quando 

estão com alguma dor, utilizando medicamentos de venda livre ou plantas medicinais 

(SALES; SALES; CASOTTI,2014).  

Porem os idosos, não se dão conta, que essa pratica pode agravar ainda mais 

a sua saúde, pois nem sempre o medicamento escolhido, é o mais apropriado para 

os sintomas apresentado, principalmente em idosos que fazem o uso de polifarmacia, 

onde o organismo, fica desprotegido e indefeso, ocasionando reações adversas e 

resistência a substâncias medicamentosas (PAULA JÚNIOR et al, 2013). 

Segundo Bisson (2007), alguns fármacos não são adequados para os idosos, 

causando perda funcional e reações adversas, como podemos observar no quadro 2, 

alguns fármacos e o prejuízo funcional dos mesmos. 
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Quadro 2: Fármacos que podem causar prejuízo funcional 

Fármacos Prejuízo funcional 

Corticoides, lítio 
 

Artralgia, miopatias 

Corticoides, fenitoína, heparina 
 

Osteoporose, osteomalácia  

Neurolepticos, 
metildopa,metoclopramida 

Sintomas extrapiramidais, discinesia 
tardia 

Metronidazol, fenitoína 
 

Neurites, neuropatias 

Ácido acetil salicílico, furosemida 
 

Vertigem 

Betabloqueadores, bloqueadores de 
canal de cálcio, diuréticos, neurolépticos, 
vasodilatadores 

Hipotensão 

Neurolépticos, tricíclicos, 
benzodiazepínicos, anti-histamínicos 

Retardo psicomotor 

Betabloqueadores, diuréticos, 
corticoides, sulfoniluréias 

Hiperglicemia ou hipoglicemia 
 

Diuréticos 
 

Desequilíbrio eletrolítico 

Metildopa, propranolol,reserpina, 
benzodiazepínicos, neurolépticos, 
amantadina, opióides 

Demência, perda de memoria 

Metildopa, betabloqueadores, 
corticoides 

Depressão 

Fonte: BISSON, 2007 

 

 De acordo com o quadro 2, os profissionais de saúde, sabendo desses 

prejuízos funcionais, podem adequar o tratamento farmacoterapeutico do idoso, 

melhorando a qualidade de vida e tendo um melhor resultado, na recuperação da 

saúde (BISSON, 2007). 

Em geral os médicos, reprova toda a forma de automedicação, pois é 

necessário haver um diagnóstico, para a melhor escolha terapêutica, para assim não 

colocar a vida do paciente idoso em risco. Neste cenário surge a atenção 

farmacêutica, onde o principal beneficiário e o paciente, pois é de competência do 

farmacêutico revisar a terapia medicamentosa, para que possa alcançar os resultados 

terapêuticos, e uma melhor qualidade de vida ao paciente idoso (OPAS, 2004). 
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4. ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

A atenção farmacêutica é uma soma de atitudes, valores éticos, habilidades, 

compromissos e responsabilidades na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

É o processo pelo qual o farmacêutico orienta o paciente, sobre o uso racional de 

medicamentos, e que visa cooperar nos resultados terapêuticos, melhorando a 

qualidade de vida dos pacientes (OPAS, 2002). 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a atenção farmacêutica é a 

pratica profissional em que o paciente é o principal beneficiário das ações dos 

farmacêuticos. A atenção farmacêutica está direcionada para a educação em saúde, 

orientação farmacêutica, dispensação, no atendimento e no acompanhamento 

farmacêutico do paciente (NOVAES, 2007). 

É uma nova pratica na abordagem do farmacêutico diante o paciente e da 

equipe de saúde onde o foco principal muda do medicamento para o paciente, o 

farmacêutico assume a responsabilidade ante o resultado da farmacoterapia do 

paciente (SANTOS, TORRIANI, BARROS 2013). 

A atenção farmacêutica, pode ser realizada desde a assistência básica até a 

de complexidade maior, em vários lugares de atuação farmacêutica como: farmácias 

ambulatoriais, drogarias, hospitais, nos centros de saúde e até em casa, pelos 

farmacêuticos inseridos no Programa Saúde da Família (NOVAES, 2007).   

No exercício da atenção farmacêutica, preconiza que o farmacêutico, dê sua 

contribuição para que alcance os objetivos da farmacoterapia, na identificação, 

prevenção e na resolução de problemas relacionados aos medicamentos e da 

possível prevenção ou intervenção (SANTOS, TORRIANI, BARROS 2013). 

Na pratica da atenção farmacêutica, o farmacêutico deve ter em mente que o 

principal objetivo não é interferir no diagnostico ou na prescrição, mas sim garantir 

uma farmacoterapia racional, efetiva, segura e com o menor custo para o paciente 

(NOVAES, 2007). 

A atenção farmacêutica é uma estratégia para o uso racional de medicamento, 

pois por intermédio dela o paciente recebe várias informações e orientações com 

objetivo de maximizar a farmacoterapia. Orientar o paciente é uma atuação do 

farmacêutico, pois ele tem um amplo conhecimento sobre os fármacos, e sua atuação 

na dispensação faz com que o farmacêutico possa atuar a favor do uso racional, a 

orientação do farmacêutico deve estar embasada nos aspectos fisiológicos e 
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patológicos do paciente, e dando condições para o paciente sobre o uso correto de 

medicamentos. E assim o farmacêutico assumi a responsabilidade de promover a 

saúde e contribuir para o uso racional de medicamentos (FERNANDES, 

CEMBRANELLI, 2005).  

A atuação do farmacêutico pode beneficiar as ações na atenção à saúde do 

idoso, em relação ao tratamento medicamentoso, na adesão ao tratamento, 

minimizando os erros em relação aos medicamentos, considerando que o 

farmacêutico é o último profissional a ter contato com o paciente, onde assim, poderá 

dar as orientações adequadas aos idosos para que façam a adesão ao tratamento 

terapêutico (ANDRADE et al, 2004).   

A atenção farmacêutica, melhora o relacionamento do paciente com o 

medicamento e com os profissionais de saúde, tendo assim um melhor controle da 

patologia. O profissional farmacêutico, fornece informações a fim de suprir as dúvidas 

terapêuticas dos idosos, podendo indicar um medicamento em casos de simples 

patologias ou encaminha-los a uma consulta médica, a informação prestada por um 

farmacêutico é rápida e eficaz, e com essas orientações o paciente idoso adere ao 

tratamento, e diminui a pratica da automedicação (CARDOSO, PILOTO 2014). 

Segundo Novaes (2007) a orientação do farmacêutico se faz necessária para 

garantir que o paciente faça o uso adequado do medicamento, aderindo o tratamento 

e evitando práticas errôneas que possa comprometer o tratamento como: 

• interromper o tratamento prescrito pelo médico; 

• ignorar as orientações sobre a utilização de medicamentos com alimentos; 

• não respeitar as doses prescritas do medicamento; 

• se automedicar, aumentando ou diminuindo a dose prescrita; 

• utilizar medicamentos de venda livre ou fitoterápicos sem uma orientação. 

O exercício da atenção farmacêutica, põe em foco a orientação e o 

acompanhamento farmacoterapêutico, em uma relação direta entre o profissional 

farmacêutico e o usuário do medicamento (PEREIRA; FREITAS, 2008). 

A atenção ao idoso deve ser sempre ativa, o farmacêutico deve se atentar a 

necessidade do paciente idoso, onde eles precisam de uma atenção maior quanto ao 

uso de medicamentos, em meio a dispensação do medicamento o farmacêutico possa 

orienta-lo de forma adequada, para que o mesmo entenda, sobre a posologia, as 

eventuais reações adversas, pois nessa faixa etária, compreende-se que eles 
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possuam uma visão prejudicada pelo tempo de vida ou por problemas de saúde,  que 

prejudicam na hora de tomar um medicamento (MOURA et al, 2017). 

Quanto maior o envolvimento com os profissionais de saúde, melhores 

resultados serão obtidos no sentido de alcançar o propósito da atenção farmacêutica, 

o de melhorar a qualidade de vida do paciente, que envolve a identificação, a 

prevenção e a resolução dos problemas relacionados a medicamentos (SANTOS, 

TORRIANI, BARROS, 2013). 

Perante o exposto, é primordial que o farmacêutico exerça a pratica da atenção 

farmacêutica, no seu cotidiano, e deixar de serem simples entregadores de 

medicamentos e sim dispensar os fármacos a fim de melhorar a qualidade de vida do 

paciente e promovendo o uso racional de medicamentos (ANGONESI, SEVALHO, 

2010). 

 

4.1 ESTRATEGIA PARA O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM IDOSOS 
 

A comunicação é a melhor maneira do farmacêutico exercer sua função na 

promoção da saúde. É de grande importância que o farmacêutico escute atentamente 

o paciente, para que possa saber a realidade do paciente, onde a partir daí ele possa 

identificar os problemas e o que mais preocupa o paciente idoso, podendo assim 

analisar a situação, onde poderá elaborar um plano de cuidado e aplicar à realidade 

do paciente por intervenções farmacêuticas, o diálogo facilita a relação entre o 

paciente e o farmacêutico, onde trocam informações, afim de promover a saúde 

(LYRA JUNIOR, 2005). 

Com a integração de um farmacêutico na equipe que acompanha o paciente, 

permite aprimorar o tratamento medicamentoso, prevenindo e detectando problemas 

relacionados a medicamentos, como reações adversas, interações entre outras. Tem 

indícios de que a intervenção do farmacêutico no grupo de pacientes crônicos 

aumenta à aceitação a medicação, e podem ser inseridos aos serviços públicos de 

saúde sem recursos especiais para além dos farmacêuticos (OLIVEIRA et al., 2016). 

É importante que o farmacêutico, atue não somente como um clínico, mas deve 

ser amigo do paciente e dar a educação em saúde, por isso é necessário questionar 

o paciente, para que não fique nenhuma dúvida, dando todas informações 

necessárias sobre o medicamento, para que tenha um tratamento efetivo (MARQUES, 

2012). 
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A comunicação é necessária na abordagem ao paciente idoso, pois permite 

identificar as principais dificuldades sobre a terapia medicamentosa e a patologia que 

o acomete, podendo assim o farmacêutico dar a orientação necessária ao idoso para 

garantir o uso adequado do medicamento, evitando praticas inadequadas que podem 

prejudicar o tratamento (NOVAES, 2007). 

Uma das estratégias utilizadas na atenção farmacêutica, são o 

acompanhamento farmacoterapêutico que consiste na prática, em que o farmacêutico 

se responsabiliza pelas necessidades do paciente idoso relacionada com o 

medicamento, no que se dá a identificação de Problemas Relacionados a 

Medicamentos (PRMs), para resolução e prevenção de resultados negativos 

associados aos medicamentos (SANTOS et al., 2004). 

O Consenso de Granada (2007) define PRM, como situações em que o uso de 

medicamentos, provoca um resultado negativo ao seu uso. Esse consenso propõe a 

classificação das PRMs, em função dos objetivos que todo medicamento deve ter para 

ser utilizado, ser efetivo, seguro e necessário. O Consenso de Granada, classifica as 

PRMs em seis categorias, que se agrupam em três subcategorias, como podemos 

observar no quadro 3. 

 

Quadro 3: Classificação de PRMs 

Necessidade 

PRM 1- O paciente apresenta um problema de saúde por não utilizar a 

farmacoterapia que necessita  

PRM 2- O paciente apresenta um problema de saúde por utilizar um medicamento 

que não necessita  

Efetividade 

PRM 3- O paciente apresenta um problema de saúde por uma inefetividade não 

quantitativa da farmacoterapia 

PRM 4- O paciente apresenta  um problema de saúde por uma inefetividade 

quantitativa da farmacoterapia 

Segurança 

PRM 5- O paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança não 

quantitativa da farmacoterapia 
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PRM 6- O paciente apresenta um problema de saúde por uma insegurança 

quantitativa da farmacoterapia 

FONTE: Consenso de Granada, 2007 

 

No quadro observamos os principais problemas relacionados aos 

medicamentos, que pode estar relacionada ao paciente ou ao sistema de saúde. A 

mortalidade e morbidade relacionados com medicamentos, são obtidas por diversos 

problemas relacionados ao tratamento farmacológico. Este problema é formado por 

um conjunto de dificuldades como: problemas farmacológicos, éticos-sociais, 

econômicos, culturais e comunicativos. O profissional farmacêutico, é capaz de 

identificar, prevenir e resolver os problemas relacionados aos medicamentos 

(CIPOLLE et al., 2006). 

A atenção farmacêutica é importante para os tratamentos adotados aos idosos, 

precavendo as PRM, os efeitos adversos, repetição de patologias, uso inadequado de 

medicamentos e garantindo a qualidade do tratamento. A pratica da atenção 

farmacêutica é um direito do paciente, quem se dirige a uma farmácia, tem o direito 

de receber as orientações necessárias, seguras e adequadas do medicamento 

dispensado (BORTOLON et al., 2007). 

Quanto ao farmacêutico moderno é vital, conhecimentos, atitudes e habilidades 

que possibilita o mesmo a agregar-se a equipe de saúde e interagir com o paciente, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida, em especial na otimização da 

farmacoterapia e no uso racional de medicamentos (MARIN,2002).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população idosa vem aumentando significativamente, causando grande 

impacto nos serviços de saúde, pois eles são mais suscetíveis as doenças crônicas, 

fazendo deles os principais consumidores de medicamentos. Com a elevada utilização 

de medicamentos, e muitas vezes excessiva, pode levar a várias complicações, como 

interações medicamentosas, efeitos colaterais e reações adversas, pois com o 

envelhecimento sofre algumas alterações fisiológicas que induz diretamente na 

farmacocinética e farmacodinâmica, como alterações renais, hepáticas e 

gastrointestinais, o que prejudica a ação e o efeito dos fármacos, possibilitando 

respostas negativas, podendo agravar ainda mais seu quadro clinico. 

O medicamento deve ser usado para precaver ou tratar doenças, porém o uso 

indiscriminado e irracional de medicamentos, principalmente em idosos, pode 

acarretar sérios problemas de saúde, podendo mascarar a doença ou agravar ainda 

mais seu estado de saúde. São várias as patologias que acometem os idosos como: 

doenças cardiovasculares, reumáticas, diabete, hipertensão, entre outras, o que 

demandam a utilização de medicamentos. 

A manutenção da saúde e recuperação da mesma, tem como principal 

ferramenta o medicamento, mas o uso inadequado traz grande impacto aos serviços 

de saúde, e pode ocasionar prejuízos ao paciente idoso, devido as reações adversas, 

e muitas vezes agravando ainda mais seu estado de saúde. Em muitos casos a 

automedicação, é uma das principais causas para a não adesão ao uso racional de 

medicamentos, e os fatores que mais interferem são a baixa escolaridade, as 

dificuldades de acesso aos serviços de saúde, os elevados preços dos medicamentos, 

estes obstáculos levam os pacientes a buscarem soluções aparentemente mais 

fáceis, e, induzidos por propagandas de medicamentos, que visam convencer da 

solução dos problemas, o conhecimento popular, e a facilidade de adquirir 

medicamentos sem prescrição médica, os levam a não aderirem ao uso racional de 

medicamentos.  

Neste cenário, conclui-se que o farmacêutico é fundamental no 

acompanhamento farmacoterapeutico do idoso e na pratica da atenção farmacêutica, 

o profissional pode dar as devidas orientações afim de minimizar complicações 

causadas por medicamentos e promover o uso racional de medicamentos, para que 

o idoso siga a farmacoterapia adequada, prevenindo as PRMs, os efeitos adversos e 
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a falta de adesão ao tratamento medicamentoso. Evidencia-se assim a importância 

do farmacêutico na realização de atividades educativas em saúde a população idosa. 
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