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RESUMO:  

O envelhecimento é processo durante o qual ocorre declínio das funções dos órgãos 

e sistemas. A pesquisa foi realizada com 100 idosos vestibulopatas e, dentre eles, a 

maioria mulheres, 20 faziam uso de medicamentos contendo fármaco de ação 

neuropsiquiátrica. Esses fármacos podem causar efeitos relacionados ao equilíbrio 

corporal, contribuindo para as queixas vestibulares nesses idosos.   

 

INTRODUÇÃO: 

Pelas suas características fisiopatológicas, a população idosa representa o grupo 

etário que mais faz uso da farmacoterapia para tratamento das suas doenças, como 

aquelas que envolvem o sistema nervoso central.   

 

OBJETIVOS:  

Avaliar o uso de fármacos contidos em medicamentos de ação neuropsiquiátrica em 

um grupo de idosos vestibulopatas. 

 

METODOLOGIA:  

O estudo foi do tipo retrospectivo e descritivo, com abordagem quantitativa. 

Envolveu uma amostra de 100 prontuários de pacientes idosos atendidos no 

Laboratório de Pesquisa de uma Instituição de Ensino Superior (IES) de São Paulo. 

Desse total, após a seleção dos prontuários, a amostra final foi composta por 20 

prontuários de idosos (N = 20) que faziam uso de medicamentos de ação 

neuropsiquiátrica. Esta pesquisa faz parte de um estudo maior, que foi previamente 

aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (Protocolo nº 

146/10). Os dados obtidos foram separados por idade, gênero e escolaridade (dados 

sociodemográficos dos idosos). Foram também levantadas as queixas relacionadas 

ao equilíbrio corporal e à audição dos idosos (tontura, vertigem, zumbido e/ou perda 

auditiva) e os fármacos contidos nos medicamentos. Os dados obtidos na pesquisa 

foram agrupados e tabulados, sendo, posteriormente, submetidos à análise 

descritiva.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

O processo de envelhecimento dá início ao desenvolvimento de doenças crônico-

degenerativas, as quais são resultantes da perda contínua da função de órgãos e 



sistemas biológicos, levando o indivíduo a incapacidades funcionais (GORDILHO et 

al., 2001). De acordo com Simoceli et al. (2003), as alterações do equilíbrio corporal, 

clinicamente caracterizadas como tontura, vertigem, desequilíbrio e queda, são as 

queixas mais comuns da população idosa e podem ocorrer conjuntamente com 

diferentes quadros clínicos, como as doenças psiquiátricas e muitas outras. Estudo 

anterior mostrou o uso de psicofármacos e outros fármacos de ação central por 

idosos vestibulopatas e apontou a necessidade de maior cuidado, por razões 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas, peculiares na população idosa, com destaque 

para os vestibulopatas, que geralmente apresentam múltiplas comorbidades 

(PAULINO, 2012). De fato, como os idosos sofrem de doenças crônicas ou crônico-

degenerativas, a polifarmácia torna-se comum e pode causar muitos efeitos 

indesejáveis (PANDOLFI et al., 2010), dado corroborado por Mosegui et al. (1999), 

que descreveram a população idosa como o grupo etário mais medicalizado na 

sociedade.   

 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

Dos 20 idosos que integraram a amostra final, 18 deles eram mulheres (18%) e dois 

(2%) eram homens, que faziam usos de fármacos com ação neuropsiquiátrica. 

Desses, 35% estavam na faixa etária de 66 a 70 anos e 20% na faixa de 71 a 75 

anos e eram todas mulheres. Também, 20% dos idosos estavam na faixa de 60 a 65 

anos (17% mulheres e um homem). E 25% deles estavam na faixa etária de76 há 85 

anos (mulheres e um homem). Desses fármacos em uso, foram identificadas classes 

terapêuticas variadas, com maior destaque para diferentes antidepressivos e 

ansiolíticos, hipnótico, diferentes neurolépticos, e outros.  
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