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USO DE MEDICAMENTOS PELO IDOSO
Perfil da população idosa

Os idosos e o sistema de saúde

Embora não haja
uma definição precisa de
“idoso” e se reconheça
que pode haver grandes
diferenças entre “idade
cronológica” e “idade
biológica”, o termo
designa, nos países em
desenvolvimento, os
indivíduos com 60 anos
ou mais. Nos últimos 50
anos, vários fatores
médicos, tais como o
melhor controle das
epidemias, das doenças
crônico-degenerativas,
e fatores socioeconômicos, contribuíram para um
significativo aumento da idade média populacional e
da longevidade. Segundo dados do IBGE, entre 1996 e
2000 ocorreu um crescimento de 14,5% entre as
pessoas com mais de 60 anos. Hoje não é raro ver
pessoas com mais de 90 anos.
Na cidade de São Paulo, a porcentagem média
de idosos com 60 anos ou mais é de 9% dos habitantes.
No Jardim Paulista, atinge 21%. Seguem-se Lapa,
Moóca e Consolação, com 20%, Pinheiros 19%, Santo
Amaro e Itaim têm 18%, Perdizes e Santa Cecília, 17%.
Na região central, a média se aproxima do índice da
Capital: a Sé tem 10%.
Quanto mais distante do Centro, mais a vida
fica difícil para a população idosa - há menos infraestrutura de saúde e saneamento. Bairros como Perus
e Capão Redondo têm 5% de idosos, Parelheiros e
Grajaú 4%. A menor porcentagem de idosos da cidade
está nos bairros de Cidade Tiradentes e Anhanguera:
3%.
Há mais mulheres do que homens entre a
população idosa (na cidade de São Paulo, 59,05% são
mulheres). É grande o número de idosos que vivem
sozinhos (cerca de 20% em nosso município), devido
à separação ou morte do conjugue, ou/e a saída dos
filhos. A solidão nestes casos pode resultar em
depressão.

Os idosos dependem mais dos serviços de
saúde. A prevalência de doenças agudas ou crônicas
entre eles é maior do que em outras faixas etárias.
Cerca de 80% têm, ao menos uma doença crônica e
requerem cuidados médicos e terapêuticos mais
freqüentes, utilizando os serviços de saúde em maior
escala que as faixas mais jovens. Passam mais vezes
em consultas médicas quando comparados aos jovens
(nos EUA, 10 consultas/ano, entre pessoas de 65 a 74
anos) e representam boa parte das internações.
Mesmo com o número de idosos aumentando, os
recursos financeiros destinados à saúde são limitados
e não acompanham tal crescimento. Devido a isto,
considerações sobre custo-benefício irão tornar-se
cada vez mais importantes.
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Medicamentos e a população idosa
Aproximadamente, 14% dos custos totais com
saúde estão relacionados a medicamentos. Mais de
um quarto dos medicamentos é prescrito para idosos,
que representam menos de 12% da população.
Consomem, proporcionalmente, cerca de três vezes
mais medicamentos que os indivíduos mais jovens,
pois um grande número deles sofre de vários problemas
de saúde ao mesmo tempo. Ao contrário dos jovens,
estes medicamentos são, em sua maioria, de uso
crônico. O uso simultâneo de múltiplos fármacos
(polifarmácia) é a regra, ao invés de exceção, o que
predispõe à ocorrência de interações
medicamentosas. Como as doenças cardiovasculares
constituem a principal causa de morbidade e
mortalidade na população idosa e como os distúrbios
mentais são freqüentes, fármacos cardiovasculares
(55%) e psiquiátricos (11%) são os mais comumente
prescritos para esta população. Alterações fisiológicas,
reações atípicas a fármacos, prescrições inadequadas
e não observância adequada dos esquemas
terapêuticos podem contribuir para a maior
toxicidade
medicamentosa
no
idoso.
Aproximadamente 19% das admissões hospitalares
entre pacientes idosos devem-se a reações adversas
a fármacos.

A aderência ao tratamento
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EFEITOS
SECUNDÁRIOS NO IDOSO
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Em geral, os idosos aderem melhor ao
tratamento do que os indivíduos jovens, porém
muitos fatores podem levar a uma baixa adesão,
resultando em falhas na terapêutica. Estes fatores
podem ser intencionais: não gosta de tomar
comprimidos, não gosta do sabor do medicamento,
acredita que medicamentos são “química” (não tolera
bem os efeitos do medicamento) ou não-intencionais
(diminuição da memória, da visão, da audição, da
capacidade mental, dificuldade em deglutir os
comprimidos, polifarmácia, esquemas terapêuticos
complicados, ausência de auxilio de familiares e
deficiência física). Estudos demonstram que cerca de
40% a 75% dos idosos não tomam seus medicamentos
nos horários e quantidades certas.
Cerca de 25% das pessoas com mais de 65 anos
apresentam perda auditiva. Esta perda é
correlacionada com disfunção cognitiva em pacientes
idosos, e presumivelmente com suscetibilidade a
erros de medicação.Deficiência visual é o déficit
sensorial mais comum nesta população, com 90%
necessitando de lentes corretivas. Perto de 20% dos
com mais de 80 anos mostram-se incapazes de ler um
jornal, mesmo com óculos, ou de enxergar as gotas
dos medicamentos que precisam medir. A deficiência
visual tambem dificulta a leitura das bulas, rótulos (há
medicamentos que apresentam embalagens
semelhantes) e receitas. A perda da discriminação
correta das cores pode levar a erros de administração.
Doenças crônicas como artrite e parkinsonismo podem
interferir na capacidade de segurar a colher de medida
do medicamento, abrir um blister de alumínio ou um
frasco com tampa. A diminuição da audição pode
interferir no entendimento das instruções sobre o
tratamento.
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Reações dose-dependentes
Podem se manifestar simplesmente
como extensão dos efeitos farmacológicos
(ex. hipotensão mais intensa no idoso,
hiponatremia pelos diuréticos ou sedação
diurna pelos hipnóticos) ou pelo
aparecimento de outras propriedades
farmacológicas do medicamento (ex.:
hipotermia pelas fenotiazinas, sedação e
retenção urinária pela amitriptilina).

Reações Idiossincráticas
São independentes da dose e
imprevisíveis. Incluem-se nesta classe as
reações alérgicas e a icterícia provocada
pela clorpromazina.
O sistema nervoso central (SNC) é
um dos mais sensíveis aos efeitos
secundários, manifestando-se por delírio,
confusão mental, convulsões, pesadelos,
insônia, sedação excessiva, depressão,
sintomas extrapiramidais e até mesmo
quedas resultantes da ação dos
medicamentos sobre o SNC.
Analgésicos a base de morfina
(constipação); anticolinérgicos (boca seca,
constipação, retenção urinaria, delírio);
diuréticos (desidratação, hiponatremia,
hipocalemia, incontinência urinária);
antipsicóticos (delírio, sedação, hipotensão,
sintomas extrapiramidais), são exemplos de
fármacos que podem produzir efeitos
secundários no idoso.

ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS NO IDOSO
A farmacocinética é frequentemente definida
como o que o organismo faz com o medicamento e
compõe-se
de
absorção,
distribuição,
biotransformação e eliminação.
Absorção
Com o envelhecimento ocorre diminuição da
secreção salivar, da superfície de absorção e da
motilidade do trato gastrintestinal, do tempo de
esvaziamento gástrico, do fluxo sanguíneo esplênico
e aumento do pH gástrico.
Distribuição
Ocorre uma diminuição da água e da massa
total corpórea, enquanto a gordura aumenta em
relação ao peso total. A porcentagem de gordura
corporal passa de 18% e 33% no homem e mulher jovem,
respectivamente, para cerca de 36% e 45% nos idosos.
Estes fatores podem alterar o Vd (Volume de
distribuição). Há evidência de que o sangue é
preferencialmente desviado do fígado e rins para o
cérebro, coração e músculos. Estas mudanças podem
explicar a eliminação diminuída de algumas drogas e a
sensibilidade aumentada para outras.

A quantidade de albumina diminui devido à
debilidade, patologias de características catabólicas
e com a imobilidade verificada em muitos idosos. Há
também evidência de que o idoso pode ter um maior
potencial para interações farmacológicas resultantes
da competição dos fármacos em se ligar à albumina.
Metabolismo (Biotransformação)
Com a idade, há uma redução no tamanho do
fígado (44% e 28% em mulheres e homens idosos
,respectivamente), no fluxo sanguíneo hepático, em
cerca de 35%, e na taxa de metabolismo das drogas
pelo citocromo P450, em cerca de 40%, quando
comparado a indivíduos jovens.
Eliminação
Com o envelhecimento, ocorre diminuição do
tamanho dos rins, da capacidade de eliminação renal
de fármacos e metabólicos, do fluxo plasmático renal.
Todos estes fatores contribuem para a manutenção
de elevados níveis séricos dos medicamentos, o que
pode ocasionar o aparecimento de efeitos
secundários.

Sugestões para o tratamento do idoso
Estudos indicam que o tratamento medicamentoso no idoso é mais eficiente nos serviços onde existe Atenção
Farmacêutica (Atenção Farmacêutica refere-se ao conjunto de ações do farmacêutico, cujo beneficiário é o
paciente, com o objetivo de otimizar os resultados terapêuticos e melhorar a sua qualidade de vida.)
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Os
regimes
medicamentosos devem
ser mantidos o mais
simples possível.
As
alterações
fisiológicas, metabólicas
e estruturais inerentes
ao idoso, bem como as
doenças associadas,
devem ser levadas em
conta.
Ajustes posológicos
devem ser feitos para a
maioria dos fármacos, principalmente no
tratamento a longo prazo. As doses para o idoso
são em geral menores do que para o adulto jovem.
Um equilíbrio entre prevenir os riscos de
excessiva prescrição de fármacos desnecessários

e das negativas conseqüências da subprescrição
deve ser atingido. Trabalhos mostram o tratamento
da dor em câncer como um exemplo de
subprescrição no idoso.
A aderência é melhor quando há explicação
sobre a proposta da medicação.
Para facilitar a leitura, podem ser utilizadas bulas
auxiliares com letras maiores, ou lentes de aumento
(lupa).
A utilização de artifícios para ajudar a
lembrar dos horários de ingestão dos medicamentos
pode ser útil, tais como: associar a ingestão dos
remédios a algo que se faça todos os dias, como
escovar os dentes; horários das refeições ou de
deitar; uso de lembretes no espelho do banheiro,
calendários da cozinha e caixas de plástico com
divisões para separar os remédios por horário e
dia da semana.
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ATUALIZAÇÕES DA RELAÇÃO MUNICIPAL
DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
(REMUME*)
Inclusão de medicamentos manipulados:
Nome medicamento, código ATC, pág.: Pirimetamina 4
mg/mL sol. Oral fr. P01BD01 p. 60 e 82; Ácido folínico 10
mg/mL sol. Oral fr, B03BB02, p. 26 e 69; Sulfadiazina
200mg/mL sol.oral fr., J01EC02, p. 43 e 84.
Correções:
Nome medicamento, código ATC, pág.: Oxacilina 500mg
e 1 g, J01CF04, p. 42 e 82; Praziquantel 150 mg e 600
mg, P02BA01, p. 61 e83; Espironolactona 25 e 100 mg,
C03DA01, p. 76 e 30; Emulsão lipídica 20%, B05BA02, p.
26 e 75; Dimenidrato 50mg+piridoxina 50mg amp IM e IV,
A04A55, pg 21 e75; Pirazinamida 3% sol. oral,J04AK01,
pg 46 e 82; Levotiroxina 50mg e 100mg, H03AA01, pg 40
e 79.
Nome medicamento, ponto de atenção, código ATC, pág:
Peróxido de hidrogênio 10 vol. Fr 100 mL, E,
A01AB02,p.19; Nistatina 100.000 UI susp. Fr., A, A07AA02,
p.21; Solução de Ringer sem lactato 500 ml fr., H,
B05BB01,p.27; Solução de ringer com lactato 500 ml fr.,
H, B05BB01,p.27; Cloreto de potássio 19,1% 10 ml amp.,
H, B05XA01, p.27 e 73; Cloreto de sódio 0,9 % 250 ml fr.,
,A, B05XA03, p.28; Cloreto de sódio 0,9 % 500 ml fr, A,
B05XA03, p. 28; Sulfato de magnésio 50% 10 mL amp., H,
B05XA05,p.28 e 84; Sulfato de magnésio 10% 10 mL amp,
H, B05XA05, p.28e 84; Ciprofloxacino 500 mg comp., E/
P (SES), J01MA02, p.45e 73; Bezafibrato 400 mg comp.
ou fenofibrato 200 mg comp. ou caps., E/P, C10AB02,
p.71; Cloreto de suxametônio 100 mg amp., H, M03AB01,
p.73; Tetraciclina 1% pomada oftálmica, A, S01AA09, p.
64 e 84; Glucagon 1 mg/mL amp, E/CCI, H04AA01, p.41
e 78.
* A primeira edição da REMUNE foi lançada em novembro
de 2002. Contato: Chizuru M. Yokaichiya, Secretaria
Executiva, fone: 3885-8400, ramal 145.

Face ao crescente número de informações
técnico-cientificas disponíveis sobre
medicamentos, o CIM-SMS propõe-se como um
serviço orientado para a coleta, análise e
disseminação de informações sobre todos os
aspectos relacionados a medicamentos de
forma objetiva, referenciada e independente
para atender aos profissionais e instituições
de saúde da rede municipal.
Exemplo de temas que podem ser objeto
de perguntas:
.
.

.

.

.
.

.
.
.

Disponibilidade no mercado
(fabricante, distribuidor e preço)
Equivalência (dos medicamentos com
o mesmo principio ativo, mesma
concentração, mesma composição e
diferente nome comercial).
Farmacologia (indicações, usos,
metabolismo, distribuição, excreção,
duração da ação, união a proteínas
plasmáticas, etc).
Precauções (reprodução, gravidez,
amamentação, pediatria, geriatria,
etc), contra-indicações, problemas
médicos, vigília do paciente,
advertências complementares.
Dosificação, posologia (informação
geral sobre regime posológico, dose
usual no adulto, pediatria, geriatria).
Interações entre medicamentos,
medicamento-alimento, interferência
ou alterações com exames de
laboratório, provas diagnosticas e/ou
problemas relacionados.
Uso de medicamentos em
insuficiência renal e hepática.
Reações adversas, efeitos
secundários, teratogênese.
Legislação sobre medicamentos.

O profissional da SMS poderá utilizar o Centro
de Informações sobre Medicamentos através
do telefone: 3051-8422, fax: 3255-5388

ou e-mail: cim@prefeitura.sp.gov.br.

Comissão Farmacoterapêutica-SMS
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Saúde do Idoso
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