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ATENÇÃO FARMACÊUTICA: AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS ENTRE OS PACIENTES IDOSOS ATRAVÉS DA ANÁLISE 

DE PRESCRIÇÕES 

 

1 RESUMO 

Os idosos é o grupo etário que mais consome medicamentos, o que acaba sendo 

um risco potencial ao aparecimento de interações medicamentosas, visto que são 

pacientes que apresentam uma perda parcial e progressiva da funcionalidade dos 

órgãos. O uso indiscriminado de fármacos pode ser apontado nas falhas da 

prescrição médica, que devem ser detectadas e evitadas pelo farmacêutico no 

momento da dispensação, necessitando do conhecimento do paciente e a 

notificação ao médico prescritor, a fim de relatar qualquer inconformidade no 

tratamento e assim decidir a melhor farmacoterapia substituta. Sendo assim, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar a quantidade do uso de medicamentos 

pelos idosos a partir de 65 anos por meio da análise de prescrições, focando nas 

interações entre os fármacos e os riscos que os mesmos proporcionam ao estado 

fisiológico e patológico dos pacientes. O material e método no presente estudo se 

referem a uma pesquisa realizada em uma drogaria da cidade de Mogi Guaçu, onde 

os dados foram avaliados em prescrições médicas de idosos a partir de 65 anos de 

idade e ocorreu o levantamento de informações complementares aos resultados 

através da aplicação de um questionário. 

2 INTRODUÇÃO 

O medicamento é um produto preparado em farmácias ou em indústrias 

farmacêuticas, com a finalidade de prevenir, curar, controlar e diagnosticar uma 

doença (SCHENKEL; MENGUE; PETROVICK, 2012).  

Considera-se que por volta de um terço dos idosos necessitam de uma 

farmacoterapia com cinco ou mais medicamentos. Pode-se destacar que é muito 

comum ver múltiplos medicamentos nas prescrições médicas, os quais muitos são 

contra indicados aos idosos e outros que ao serem conjugados provocam interações 

medicamentosas (CASTELLAR et al., 2007). 

Nesse contexto também entra a ação do farmacêutico, pois o profissional 

deve exercer a orientação, na qual, realiza a avaliação da prescrição a fim de 



verificar a probabilidade de riscos causados pelos fármacos, assim evitando 

quaisquer problemas relacionados aos medicamentos (PRM) nos idosos. Caso 

aconteça a detecção de um PRM, o farmacêutico tem o dever de intervir na 

farmacoterapia, isso com o conhecimento e consentimento do paciente e do médico 

prescritor (OLIVEIRA et al., 2005). 

Nota-se, que atualmente o farmacêutico está mais afastado da orientação do 

paciente visto que a drogaria está mais voltada a um simples comércio do que um 

estabelecimento de saúde para a população (OLIVEIRA et al., 2005). 

A questão é a importância aos cuidados de prescrição e dispensação de 

medicamentos aos pacientes idosos, este grupo etário foi escolhido devido ao uso 

de vários fármacos e pelo fato da fragilidade, pois o organismo já não sustenta altas 

doses de medicamentos, sendo mais susceptíveis a sofrerem interações 

medicamentosas e, consequentemente reações adversas e a toxicidade 

(BERNARDES; CHORILLI; FRANCO, 2005). 

Portanto, a ação do farmacêutico é imprescindível para detectar as falhas 

despercebidas pelo prescritor na farmacoterapia, realizar intervenção com o 

conhecimento do prescritor e orientar o uso adequado dos medicamentos aos 

pacientes. Em suma, esse processo se resume na orientação do paciente e na 

atenção farmacêutica (OLIVEIRA et al., 2005). 

3 OBJETIVOS 

Avaliar a quantidade do uso de medicamentos pelos idosos a partir de 65 anos por 

meio da análise de prescrições, focando nas interações entre os fármacos e os 

riscos que os mesmos proporcionam ao estado fisiológico e patológico dos 

pacientes. 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo refere a uma pesquisa descritiva que visa descrever as 

características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas 

peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação sistemática. No presente trabalho descreve-se 

as principais interações medicamentosas decorrentes dos erros das prescrições 

dispensadas aos idosos a partir de 65 anos, em uma farmácia do Município de Mogi 

Guaçu. 

5 DESENVOLVIMENTO 



O presente trabalho analisou as prescrições de pessoas idosas que foram 

dispensadas na farmácia em estudo, no período de abril a junho de 2015. Durante a 

dispensação dos medicamentos o paciente foi questionado sobre as patologias 

presentes, bem como sobre as condições gerais de saúde e se utiliza outros 

medicamentos em conjunto. A pesquisa analisou as prescrições, com foco nos 

medicamentos indicados; sendo observada a dose terapêutica, a dosagem do 

fármaco e a relação entre a combinação entre dois ou mais medicamentos, 

identificando qualquer interação entre eles.  

A pesquisa também abordou um questionário ao grupo geriátrico para 

complementar os dados e, as informações obtidas serão: idade, sexo, grau de 

escolaridade, condições econômicas, doenças e problemas de saúde apresentados, 

o modo da aquisição dos medicamentos, fármacos utilizados e sintomas após o uso 

dos mesmos. 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Dentre os idosos pesquisados, 52% são do sexo feminino e 48% são do sexo 

masculino. A faixa etária que mais prevalece é entre 65 a 69 anos. A maioria dos 

entrevistados apresentam fundamental incompleto (35%). As doenças que mais 

acometem os idosos são a hipertensão arterial (26%) e a diabetes (16%). Grande 

parte dos pacientes alegaram que se incomodam com algum problema de saúde 

(87%) e 70% disseram não houve algum medicamento que desencadeou alguma 

reação estranha ao seu organismo, sendo a hipertensão arterial a doença mais 

preocupante (48%). Entre as prescrições analisadas, 65% apresentaram interação 

medicamentosa e 35% não apresentaram.  
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