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RESUMO:  

Os excipientes farmacêuticos são importantes no processo de fabricação dos 

medicamentos, mas podem produzir efeitos indesejáveis. Na pesquisa realizada 

com 235 idosos vestibulopatas provenientes da comunidade, os resultados parciais 

mostraram que 199 deles, na maioria mulheres, utilizavam medicamentos contendo 

lactose como excipiente. Isso que pode causar reações indesejáveis, sobretudo em 

pacientes intolerantes à lactose. 

 

INTRODUÇÃO: 

No processo de envelhecimento, o uso de medicamentos é muito comum e intenso. 

Para a fabricação desses medicamentos são usados excipientes farmacêuticos, 

como a lactose, que pode causar alguns efeitos indesejáveis. 

 

OBJETIVOS:  

Levantar os medicamentos em uso e identificar pelos idosos vestibulopatas e 

identificar a presença de lactose na formulação. 

 

METODOLOGIA:  

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

Envolveu uma 235 prontuários de pacientes idosos atendidos no Laboratório de 

Pesquisa de uma Instituição de Ensino Superior (IES) de São Paulo. 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 e gênero. Foram também levantadas as principais queixas 

relacionadas ao equilíbrio corporal e à audição dos idosos avaliados e todos os 

medicamentos em uso pelos idosos.  Os excipientes de todos os medicamentos 

foram levantados por meio do bulário eletrônico da ANVISA - Ministério da Saúde 

(http://www4.anvisa.gov.br/BularioEletronico/) e de outras fontes de referências 

disponíveis online outros, de acordo com a especificidade de cada medicamento. Os 

dados obtidos na pesquisa foram agrupados e tabulados, sendo, posteriormente, 

submetidos à análise descritiva.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

http://www4.anvisa.gov.br/BularioEletronico/


No processo de fabricação de medicamentos, os excipientes de uma formulação ou 

preparação farmacêutica são determinantes para sua efetividade farmacológica. No 

caso de comprimidos, uma das formas farmacêuticas mais usuais, alguns 

excipientes são mais importantes, tais como os diluentes, produtos inertes que são 

adicionados aos pós ao comprimir, com a finalidade de originarem comprimidos com 

peso conveniente. Esses diluentes podem ser solúveis (lactose, manitol) e insolúveis 

(amido, celulose microcristalina) (VIÇOSA, 2003). É descrito na literatura que os 

excipientes das formulações medicamentosas podem ser responsáveis por inúmeras 

reações adversas; isso deveria exigir uma abordagem mais apropriada no momento 

das avaliações de casos suspeitos de Reações Adversas a Medicamentos (RAM), o 

que pode aumentar o risco farmacológico para os usuários de medicamentos (SILVA 

et al., 2008). 

 

RESULTADOS:  

Do total de 235 idosos vestibulopatas da amostra, 82% eram mulheres (n = 193) e 

18% eram homens (n = 42). Em relação à faixa etária, houve uma distribuição maior 

nas faixas de 60 até 75 anos e, no total, a idade dos idosos variou de 60 até 92 

anos. Os sintomas relacionados ao equilíbrio corporal foram: tontura (83%), zumbido 

(61%), vertigem (54%), perda auditiva (25%) e desequilíbrio (14%). A tontura foi 

mais frequente nas mulheres (85%) e o zumbido nos homens (74%). Ressalte-se 

que cada idoso apresentava um ou mais sintomas. Todos estavam em tratamento 

farmacológico, com diferentes classes terapêuticas, ou seja, medicamentoso para 

tratar diferentes doenças ou sintomas, porém, apenas 199 deles (85%) utilizavam 

algum medicamento contendo lactose na sua formulação. Desses, 167 eram 

mulheres (84%) e 32 homens (16%). Diferentes classes terapêuticas de 

medicamentos apresentavam a lactose na sua formulação. 
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