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RESUMO 

 

Medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) para idosos são todos aqueles que devem 

ser evitados (independentemente da dose, duração do tratamento ou circunstâncias clínicas), 

tanto por não serem eficazes, como por apresentarem riscos desnecessariamente altos para as 

pessoas idosas (o risco excede o benefício). O presente trabalho teve por objetivo identificar e 

avaliar a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos em um 

Hospital Geral do Rio de Janeiro, segundo os critérios de Beers (JAGS, 2012). Tratou-se de 

um estudo observacional, transversal e descritivo, onde prescrições dos meses de março a 

maio de 2014, de pacientes hospitalizados no setor de clínica médica, foram avaliadas. A 

análise de dados foi feita obtendo-se medidas de frequência e dispersão simples de cada 

variável, sendo tabuladas no programa Microsoft Office EXCEL®. Nos três meses 

pesquisados foram selecionados 86 pacientes com idades entre 60 e 94 anos, e média de idade 

de 71,8 anos. Um total de 570 prescrições foram coletadas, com polifarmácia identificada em 

cerca de 91,1% dessas, e um número médio de 8,8 medicamentos por prescrição. Em 445 

prescrições (78,6%) foram encontradas ao menos um MPI. Os medicamentos metoclopramida 

(18,1%), clonazepam (16,8%) e amitriptilina (10,7%) foram os três mais prescritos na 

categoria “MPI a serem evitados em idosos”, e captopril (37,4%), enalapril (24,9%) e AAS 

(16,9%) os mais prescritos em “MPI a serem utilizados com precaução”. A consulta das listas 

internacionais existentes é uma importante ferramenta na melhoria da farmacoterapia de 

idosos, porém, mais importante do que tentar tornar obrigatória a consulta de tais listas é a 

necessidade de se trazer para a realidade do mercado de medicamentos brasileiro esses 

critérios. 
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ABSTRACT 

 

Potentially inappropriate medications (PIM) for the elderly are those that should be avoided 

(regardless of dosage, treatment duration or clinical circumstances), for the reason that they 

are not effective, as they present unnecessarily high risks for the elderly (the risk exceeds the 

benefit). This study aimed to identify and evaluate the prescription of potentially 

inappropriate medications for the elderly in a Rio de Janeiro`s general hospital, according to 

Beers criteria (JAGS, 2012). This was an observational, cross-sectional and descriptive 

analysis, where prescriptions from March to May of 2014 from patients hospitalized in the 

medical clinic section were evaluated. The data analysis was performed obtaining frequency 

measures and simple dispersion of each variable being tabulated in Microsoft Office Excel®. 

Within the three months surveyed were selected 86 patients age 60 to 94 years old, and mean 

age of 71.8 years. A total of 570 prescriptions were collected, with polypharmacy identified in 

about 91.1% of these, and a number average 8.8 drugs per prescription. In 445 prescriptions 

(78.1%) were found at least one PIM. The medications metoclopramide (18.1%), clonazepam 

(16.8%) and amitriptyline (10.7%) were the three most prescribed in the "PIM to avoid using 

in elderly", and captopril (37.4%), enalapril (24.9%) and aspirin (16.9%) the most prescribed 

in "PIM to be used with caution in the elderly." PIM International lists are important tools in 

improving the pharmacotherapy of the elderly, but more important than trying to make 

mandatory the consultation of such lists is the need to bring to the reality of the Brazilian drug 

market these criterias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil está passando por um processo de transição demográfica onde a população 

idosa está se tornando mais expressiva. Segundo a projeção do Censo 2010, até 2060 o 

número de idosos no país mais que triplicará, passando de 19,6 para 73,5 milhões (IBGE, 

2013). O envelhecimento não é uma doença, mas ocasiona modificações que aumentam a 

susceptibilidade do organismo às enfermidades. Acompanhando o aumento do número de 

idosos, o consumo de medicamentos por essa população também aumenta, sendo este o grupo 

etário mais medicalizado na sociedade, devido ao aumento de prevalência de doenças crônicas 

com a idade (MOSEGUI et al., 1999).  

 

O aumento da população idosa colabora para a maior prevalência variadas patologias, 

cujos tratamentos, em geral, incluem recursos farmacológicos. Em 15% das pessoas com mais 

de 65 anos de idade não ocorre doença ou incapacitação, taxa que descende para cinco a 11% 

na oitava década de vida (COSTA, 2009). A população geriátrica residente nos países 

desenvolvidos é a que mais usa medicamentos entre todos os grupos populacionais humanos, 

consumindo de 25 até 45% dos medicamentos comercializados. No entanto, grande parte dos 

profissionais da área da saúde não recebe informações adequadas sobre fisiologia e 

fisiopatologia do envelhecimento, o que dificulta o reconhecimento e a valorização das 

características peculiares dos idosos. O correto atendimento do paciente geriátrico pressupõe 

o entendimento dessas peculiaridades e das repercussões específicas de medidas 

farmacológicas adotadas em diversas terapias (COSTA, 2009). 

 

Segundo Gomes e Caldas (2008) o aumento do consumo de medicamentos segue a 

tendência do envelhecimento populacional, constituindo a polifarmácia nos idosos uma 

situação de normalidade na prática médica. 

 

A polifarmácia ou polimedicação, definida por Secoli (2010) como o uso de cinco ou 

mais medicamentos, torna-se muito comum nesta fase da vida o que pode acarretar problemas 

relacionados a medicamentos (PRM), como as reações adversas e as interações 

medicamentosas (SECOLI, 2010). A população idosa é bastante diferenciada entre si e o resto 



15 
 
 

das faixas etárias, sendo um grupo crítico na utilização de medicamentos, visto que no 

desenvolvimento destes quase não há testes clínicos aplicados à essa população. 

 

Sendo assim, ao longo dos anos, com auxílio de estudos de farmacovigilância, foram 

desenvolvidas listas de medicamentos ditos potencialmente inapropriados (MPI) para o uso 

em idosos. MPI são todos aqueles que devem ser evitados (independentemente da dose, 

duração do tratamento ou circunstâncias clínicas), tanto por não serem eficazes, como por 

apresentarem riscos desnecessariamente altos para as pessoas idosas (risco excedendo o 

benefício) (PARENTE, 2011). 

 

Em 2013, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (BRASIL, 2013), definindo metas a serem cumpridas para o gerenciamento do risco 

em Serviços de Saúde. Dentre as metas figura a melhora na segurança da prescrição, uso e na 

administração de medicamentos, assunto que envolve diretamente a importância das listas de 

MPI. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O envelhecimento e a sociedade 

 

O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo e irreversível de alterações 

das funções fisiológicas, genéticas e moleculares que ocorrem ao longo da vida, após a 

maturação sexual, que comprometem a capacidade de resposta dos indivíduos ao estresse 

ambiental e à manutenção da homeostasia (VAZ, 2012 e FILHO et. al. 2010). A sua 

velocidade e intensidade é individual, variando entre as pessoas, sendo influenciado por 

fatores como a constituição genética, estilo de vida e ambiente (COSTA, 2009). 

 

Existem dois grupos de teorias de fundo biológico sobre o envelhecimento, as Teorias 

Estocásticas e as Teorias Genético-desenvolvimentistas. As Teorias Estocásticas associam as 

perdas funcionais com a idade ao acúmulo de danos moleculares que ocorrem de agressões 

ambientais ao acaso, atingindo um nível incompatível com a manutenção das funções 
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orgânicas e da vida. As Teorias Genético-desenvolvimentistas, não negando a importância dos 

fatores ambientais na longevidade, salientam a participação determinante dos genes no 

envelhecimento, ele é visto como um continuum controlado geneticamente e, talvez, 

programado (FARINATTI, 2002 e VAZ, 2012). 

 

Segundo Schneider e Irigaray (2008), o conceito de idade é multidimensional e não é 

uma boa medida do desenvolvimento humano. A idade e o processo de envelhecimento 

possuem outras dimensões e significados que extrapolam as dimensões da idade cronológica. 

A velhice só pode ser compreendida a partir da relação entre diferentes aspectos cronológicos, 

psicológicos, sociais e culturais. 

 

 Ao mesmo tempo em que a sociedade potencializa a longevidade, ela nega aos velhos 

o seu valor e sua importância social. Convivemos numa sociedade que quer viver muito, mas 

não quer envelhecer, sustentando um preconceito pautado na visão negativa associada ao 

velho (SCHNEIDER e IRIGARAY, 2008). A velhice foi transformada em uma 

responsabilidade individual, sendo excluída do nosso campo de preocupações sociais. A 

juventude virou um bem, podendo ser conquistado em qualquer etapa da vida, adotando-se 

formas de consumo e estilos de vida adequados amplamente divulgados pela mídia em forma 

de uma série de receitas como técnicas de manutenção corporal, comidas saudáveis, 

ginásticas, medicamentos, bailes, universidades e outras formas de lazer que procuram 

mostrar como os que não se sentem velhos devem se comportar, apesar da idade (DEBERT, 

1997). 

 

No entanto todos estão sujeitos às modificações da idade e é um curso natural o 

envelhecimento. Sendo assim, os serviços de saúde devem se adequar a esta demanda 

crescente, passando por cima do que é vendido pela mídia e criando estratégias para 

proporcionar a sociedade um envelhecimento saudável e não estigmatizado. 

 

 

2.2 Alterações Farmacocinéticas e Farmacodinâmicas em Idosos 

 

O envelhecimento é um processo contínuo no qual não se consegue precisar a idade ou 

o momento particular em que se inicia. Com o avançar da idade ocorre o declínio das funções 

fisiológicas e alterações na composição do organismo, acarretando modificações nos 
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mecanismos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, podendo comprometer as terapias 

medicamentosas aplicadas a esses pacientes (PARENTE, 2011). 

 

A farmacocinética tem todos seus processos afetados com o envelhecimento, pois há a 

perda da capacidade funcional de muitos órgãos (CORSONELLO et. al., 2010). As alterações 

na absorção com a idade são dependentes da via de administração, e das propriedades do 

fármaco, podendo ser aumentada, diminuída ou até mesmo inalterada.  

 

O metabolismo de medicamentos se altera pela modificação das funções hepáticas, 

com a diminuição de até 40 e 35% no tamanho do fígado e no fluxo sanguíneo hepático. Com 

o envelhecimento, as reações de fase I estão diminuídas provavelmente porque são catalisadas 

por enzimas do retículo endoplasmático dos hepatócitos, o qual se encontra reduzido no idoso. 

Em oposição, as reações de fase II envolvem enzimas que estão localizadas no citoplasma dos 

hepatócitos e, por conseguinte, não estão muito alteradas no idoso (COSTA, 2009 e VAZ, 

2012). 

 

 As alterações mais importantes ocorrem na distribuição, por conta da redução de água 

corporal, aumento da gordura e aumento da concentração de glicoproteína ácida; e na 

eliminação por conta da redução da filtração glomerular, perda de néfrons funcionais e 

diminuição da perfusão arterial renal (VAZ, 2012). 

 

A farmacodinâmica refere-se a intensidade, o início e a duração de ação de um 

fármaco. Com o avançar da idade, algumas alterações fisiológicas podem afetar a resposta do 

organismo aos fármacos, aumentando a sensibilidade a certos fármacos e diminuindo a 

sensibilidade a outros (PARENTE, 2011), em especial os anticolinérgicos e aqueles que 

afetam a função cognitiva (GOMES e CALDAS, 2008). As alterações farmacodinâmicas 

dependentes da idade podem ocorrer ao nível do receptor, na transdução de sinal, ou os 

mecanismos de homeostase podem estar atenuados (TURNHEIM, 2004). 

 

 

2.3 Polimedicação e as Reações Adversas a Medicamentos (RAM) 

 

O uso de medicamentos pode ser considerado uma epidemia entre os idosos. 

Comumente o idoso apresenta de duas a seis receitas médicas e utiliza a automedicação com 
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dois ou mais medicamentos, especialmente para aliviar sintomas como dor e constipação 

intestinal. O amplo uso de medicamentos, principalmente o emprego da polifarmácia, 

apresenta impacto no âmbito clínico e econômico, repercutindo na segurança do paciente, 

uma vez que está associada ao aumento do risco e da gravidade das reações adversas a 

medicamentos (RAM), a precipitação de interação medicamentosa, a toxicidade cumulativa, 

aos erros de medicação, a redução da adesão ao tratamento, a elevação da morbimortalidade e 

aumento dos custos da assistência à saúde (SECOLI, 2010). 

 

Alguns fatores associados com a prática da polifarmácia segundo Costa (2009) são as 

múltiplas doenças, hospitalização recente, gênero feminino, depressão, e número de médicos 

que participam da prescrição de medicamentos para o mesmo paciente.  

 

A RAM é uma resposta a um medicamento que é nociva e não-intencional e que 

ocorre nas doses normalmente usadas em seres humanos. Na definição de RAM, é importante 

frisar que se refere à resposta de cada paciente, cujos fatores individuais podem ter papel 

importante, e que o fenômeno é nocivo (uma resposta terapêutica inesperada, por exemplo, 

pode ser um efeito colateral, mas não uma reação adversa) (OMS, 2004). 

 

O risco de RAM aumenta de três a quatro vezes em pacientes submetidos à 

polifarmácia, sendo as mais comuns em idosos: Agitação, quedas, constipação, depressão, 

confusão, incontinência de esfíncteres e sintomas extrapiramidais (SECOLI, 2010). 

 

As RAM e interações medicamentosas, observadas em idosos americanos, são 

responsáveis por cerca de 30% das admissões hospitalares, e são consequências de alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas associadas ao envelhecimento; prescrição de 

polifarmácia, e feitas por mais de um médico; supervisão terapêutica inadequada; uso 

incorreto de medicamentos; e, prescrição mais frequente de fármacos com margem de 

segurança terapêutica reduzida. Estima-se que a incidência global de RAM seja pelo menos 

duas vezes maior em pacientes geriátricos do que na população jovem. Essas reações ocorrem 

em 25% dos pacientes hospitalizados com idade superior a 80 anos (COSTA, 2009).  

 

A idade avançada e o número crescente de fármacos tomados condicionam um maior 

risco para o uso de medicamentos potencialmente inapropriados, exigindo-se sempre a 
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apreciação de critérios clínicos para a melhor seleção da terapêutica entre as opções 

disponíveis (PARENTE, 2011).  

 

 

2.4 Medicamentos Potencialmente Inapropriados a Idosos 

 

Ao longo das décadas foram publicadas diversas listas de medicamentos 

potencialmente inapropriados (MPI) para idosos, que são aqueles fármacos com risco de pro-

vocar efeitos colaterais superiores aos benefícios. Tais listas podem ser utilizadas como 

auxiliares na prática clínica. Dentre estas, a mais citada e utilizada mundialmente, é conhecida 

como “Os critérios de Beers” cuja última atualização ocorreu em 2012, sendo desenvolvida 

pela Sociedade Americana de Geriatria (GORZONI et. al., 2012). 

 

Os critérios de Beers abrangem 53 medicamentos ou classes de medicamentos, que 

são divididas em três categorias: (a) medicamentos e classes potencialmente inapropriados a 

serem evitados em idosos, (b) medicamentos e classes potencialmente inapropriados a serem 

evitados em idosos com certas doenças e síndromes que os medicamentos listados podem 

exacerbar e, (c) medicamentos a serem utilizados com precaução em idosos (JAGS, 2012). 

 

A lista PRISCUS foi desenvolvida na Alemanha, buscando a adequação da 

classificação de MPI ao mercado de medicamentos deste país. A PRISCUS possui 83 

medicamentos considerados de uso potencialmente inapropriado para idosos, apresentando 

alternativas e precauções a serem tomadas quando estes medicamentos estiverem em uso 

(HOLT et. al., 2010).  

 

Outras duas formas de avaliar a adequação da prescrição de medicamentos na 

população idosa é a utilização do estudo STOPP (Screening Tool of Older Person’s 

Prescriptions), lista publicada em 2008 na Irlanda, focada em medicamentos comumente 

prescritos para idosos e os problemas potenciais associados a essas prescrições no contexto de 

múltiplas doenças vivenciadas por esses pacientes (GALLAGHER et. al., 2008); ou ainda 

avaliar os medicamentos através do Medication Appropriateness Index, que mede a 

adequação da prescrição para pacientes idosos por meio de 10 critérios: indicação, 

efetividade, dose, administração, comodidade/praticidade, interações medicamento-

medicamento, interação medicamento-doença, duplicidade terapêutica, duração de tratamento 
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e custo em comparação com outros agentes de igual eficácia e segurança (QUINALHA e 

CORRER, 2010). 

 

Não há uma lista de medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) validada para 

a realidade brasileira, mas pode-se contar com outros estudos de forma complementar na 

análise de prescrições para idosos (HOLT et. al., 2010 e, QUINTANILHA e CORRER, 

2010). 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Este projeto teve por objetivo identificar e avaliar a prescrição de medicamentos 

potencialmente inapropriados para idosos em um Hospital Geral do Rio de Janeiro, segundo 

os critérios de Beers (JAGS, 2012). 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a população de estudo; 

 Descrever as práticas prescritivas; 

 Identificar quais medicamentos potencialmente inapropriados foram prescritos e suas 

prevalências; 

 Avaliar a oferta dos medicamentos potencialmente inapropriados na padronização do 

hospital onde ocorreu o estudo e no Município do Rio de Janeiro. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Cenário de Estudo 

 

O estudo foi realizado em um hospital federal geral, terciário, localizado na Zona Sul 

do Rio de Janeiro, que oferece serviços especializados de média e alta complexidade. O 

prédio principal possui 10 pavimentos e cerca de 250 leitos de internação, além de possuir um 

prédio anexo com serviço ambulatorial de atenção básica. A unidade se destaca em 

atendimento pediátrico, neonatal, oncológico e em terapia intensiva, além de ser referência 

estadual na área de cirurgia oftalmológica e no tratamento de catarata congênita. 

 

O setor escolhido para o estudo foi o de Clínica Médica, localizado no quinto andar do 

prédio principal do hospital federal em questão. Os leitos deste setor são divididos entre dois 

postos de enfermagem, sendo conhecidos como: 5° posto 1 e 5° posto 2, tendo 27 e 26 leitos, 

respectivamente.  

 

 

4.2 Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal e descritivo, onde prescrições dos 

meses de março, abril e maio de 2014, de pacientes hospitalizados no setor de clínica médica, 

foram avaliadas para a identificação de medicamentos potencialmente inapropriados segundo 

os critérios de Beers (JAGS, 2012). 

 

 

4.3 Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos no estudo todos os pacientes com idade igual ou superior a 60 anos 

(BRASIL, 2003), internados no hospital, no período compreendido entre 01 março até 31 de 

maio de 2014, com permanência hospitalar de no máximo 14 dias. A amostra foi de 86 

pacientes com o total de 570 prescrições. 
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Não foi realizado o cálculo amostral para a definição do número de pacientes neste 

estudo. A amostra foi de conveniência. O tempo de internação de 14 dias no máximo foi 

definido em função do tempo médio de internação na clínica médica, assim como no estudo 

de Costa (2009).  

 

 

4.4 Critério de exclusão 

 

Como critério de exclusão, considerou-se o tempo de internação do paciente. Os 

pacientes com mais de 15 dias de internação não tiveram suas prescrições computadas. 

 

 

4.5 Variáveis analisadas 

 

A coleta de dados foi feita observando-se as seguintes variáveis:  

 Sexo e idade do paciente, para a caracterização da população;  

 Quantidade de medicamentos prescritos, para verificação da ocorrência de 

polifarmácia; 

 Medicamentos prescritos, para comparação com os critérios de Beers de 

medicamentos potencialmente inapropriados. 

 

 

4.6 Uso dos Critérios de Beers 

 

A detecção do uso de medicamentos chamados potencialmente inapropriados para 

idosos foi realizada a partir das prescrições médicas, correlacionando-se os medicamentos 

prescritos com aqueles que constam nos critérios de Beers (JAGS, 2012). A lista de Beers foi 

escolhida por ser a mais citada e utilizada mundialmente, além disso, a consulta a essa 

ferramenta é simples quando comparada com outras formas de avaliação de farmacoterapia, 

por ela citar os medicamentos de forma objetiva. 

 

Os critérios abrangem 53 medicamentos ou classes de medicamentos, que são 

divididas em três categorias: (a) medicamentos e classes potencialmente inapropriados a 
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serem evitados em idosos, (b) medicamentos e classes potencialmente inapropriados a serem 

evitados em idosos com certas doenças e síndromes que os medicamentos listados podem 

exacerbar e, (c) medicamentos a serem utilizados com precaução em idosos. 

 

Foram desconsiderados na análise os medicamentos inapropriados cujo uso deve ser 

evitado por exacerbarem condições pré-existentes, pelo grande número de prontuários 

incompletos que dificultam a identificação dessas condições nos pacientes selecionados. 

 

 

4.7 Oferta dos medicamentos potencialmente inapropriados  

 

Na avaliação da oferta dos medicamentos potencialmente inapropriados para idosos 

foram utilizadas duas listas de padronização de medicamentos: A Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais (REMUME) do Município do Rio de Janeiro e a Lista de 

Padronização de Medicamentos do hospital onde o estudo ocorreu. 

 

De posse destas listagens os medicamentos dos Critérios de Beers foram confrontados 

para saber se estes constavam nas padronizações.  

 

 

4.8 Aspectos éticos 

 

Por utilizar prescrições, que são consideradas dados secundários dos pacientes, se fez 

necessária a submissão do projeto deste trabalho ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), pois apesar de não haver o contato direto com o 

indivíduo, segundo a Resolução CNS 196/96 toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá 

ser submetida. O projeto foi aprovado em 3 de outubro de 2014, n° de parecer 826.315 

(Anexo 1). 

 

 

4.9 Análise de dados 

 

Foi realizada, inicialmente, a análise descritiva das variáveis utilizadas no estudo. Para 

as variáveis nominais ou categóricas, foram feitas tabelas de distribuição de frequências. As 
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variáveis numéricas ou contínuas foram medidas pela tendência central e variabilidade. Foram 

usados também gráficos de setores como forma de ilustração dos resultados. A análise de 

dados foi feita no Microsoft Office EXCEL®. 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização da população 

 

Nos três meses pesquisados foram selecionados 86 pacientes, sendo 47 homens 

(54,7%) e 39 mulheres (45,3%) com idades entre 60 e 94 anos (Tabela 1), e média etária de 

71,8 anos. 

 

Tabela 1: Perfil de idade dos pacientes selecionados. 

Faixa Etária Homens % Mulheres % 

60 |---- 65 15 17,4 8 9,3 

66 |---- 71 14 16,3 11 12,8 

72 |----77 6 7,0 8 9,3 

78 |---- 83 9 10,5 8 9,3 

84 |---- 89 2 2,3 4 4,7 

90 |---- 94 1 1,2 - - 

TOTAL 47 54,7 39 45,3 

Elaboração própria 

  

Mendonça et. al. (2009), observando a tendência da prescrição de antimicrobianos 

para pacientes internados em três hospitais da Rede Sentinela encontrou uma população 

constituída de 58% de indivíduos do sexo masculino e 42% do sexo feminino, com 25% das 

idades variando entre 60 e 69 anos. 

 

Já Costa (2009), ao avaliar prescrições de 149 pacientes internados em um hospital 

público, encontrou 53% do sexo feminino e 47% do sexo masculino, e média de idade de 72,6 

anos. Resultado semelhante foi observado por Cunha et. al. (2010), que do total de pacientes 

admitidos no estudo em um hospital público de Fortaleza, 42% eram homens e 58% eram 

mulheres, com 50% dos idosos variando entre 60 e 69 anos. O perfil dos pacientes do hospital 
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de onde foram selecionados os casos foi bastante semelhante ao encontrado nestes dois 

estudos, diferindo no sexo mais prevalente. 

 

 

5.2 Perfil das prescrições medicamentosas 

 

Um total de 570 prescrições foram coletadas para a análise de polifarmácia e de 

medicamentos potencialmente inapropriados para idosos (MPI). A polifarmácia foi 

identificada em cerca de 91,1% destas prescrições (Figura 1), tendo um número médio de 8,8 

medicamentos e 91,9% dos idosos polimedicados em pelo menos uma prescrição. 

 

 

Figura 1: Identificação de Polifarmácia nas prescrições selecionadas. 

 

Sousa-Muñoz et. al. (2012), em estudo realizado com idosos em enfermarias de clínica 

médica de um hospital escola na Paraíba, encontrou 59,5% dos idosos submetidos a 

polifarmácia, com uma média de 6,1 +/- 2 medicamentos por paciente. O trabalho de Costa 

(2009) caracterizou a polimedicação pelo número médio de medicamentos prescritos por 

internação para 149 pacientes, que foi de 10 +/- 3,4. Já Fochat et. al. (2012) ao identificar o 

perfil de utilização de medicamentos por idosos frágeis institucionalizados em Juiz de Fora 

obteve 67,2% dos idosos submetidos a polifarmácia, com média de 6 medicamentos por 

paciente. O perfil das prescrições deste estudo identificou alta prática de polifarmácia e não 

diferiu em muito no número de medicamentos por paciente encontrado nos demais estudos 

apresentados.   

 

91,1% 

8,9% 

Identificação de Polifarmácia 

Prescrições com

polifarmácia

Elaboração própria 
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Segundo Secoli (2010), as reações adversas e as interações medicamentosas são 

subestimadas no mundo inteiro. Muitos desses eventos não são reconhecidos pelo paciente, 

familiar, tampouco pelos profissionais, especialmente quando a polifarmácia é 

demasiadamente complexa. Além disso, muitos profissionais imaginam esses eventos em 

termos de desfechos catastróficos como arritmias, convulsões, morte, que embora sejam 

respostas possíveis, representam somente a ponta do iceberg. No dia-a-dia, as consequências 

desses eventos como tontura, sedação, hipotensão postural, quedas, confusão, frequentes em 

idosos e aparentemente menos dramáticas, podem aumentar o perfil de morbimortalidade 

deste grupo etário. 

 

Na análise da prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos 

(MPI) a partir dos Critérios de Beers, foram consideradas as “prescrições de medicamentos e 

classes potencialmente inapropriados a serem evitados em idosos” e “medicamentos a serem 

utilizados com precaução em idosos”.  

 

Dentre os 86 pacientes analisados, 70 (81,4%) tiveram prescrição de MPI, divididos 

segundo o gráfico abaixo (Figura 2):  

 

 

Figura 2: Porcentagem de pacientes com prescrição de Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados para idosos segundo as categorias analisadas.  

 

A prevalência da prescrição de MPI encontrada, levando-se em conta o número 

amostral de pacientes, foi maior que a observada por Sousa-Muñoz et. al. (2012), em que 

27,1% 
30,0% 

42,9% 

Pacientes com prescrição de MPI 

Evitar o uso Utilizar com precaução Ambos

Elaboração própria 
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54,1% dos pacientes receberam pelo menos uma prescrição inadequada segundo os critérios 

de Beers, tendo como medicamentos com maior frequência de prescrição a nifedipina, a 

butilescopolamina e o diazepam. 

 

Considerando as prescrições, dentre 570 selecionadas, em 445 (78,1%) foram 

encontradas ao menos um MPI. Tendo 29,9% destas prescrições com medicamentos “a serem 

evitados em idosos”, 32,8% com medicamentos “a serem utilizados com precaução” e 37,3% 

com ambas as categorias (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Porcentagem de prescrições com Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados para idosos.  

 

A prevalência de prescrições com MPI foi mais que o dobro descrito no estudo 

realizado por Costa (2009) no setor de Clínica médica de um hospital em Belo Horizonte no 

ano de 2006, avaliada em 38,9%. Nesse estudo os pacientes que receberam mais 

medicamentos por dia foram também aqueles com maior número de prescrições inadequadas, 

ao serem comparados aos que não tiveram prescrição de medicamentos inadequados, 

resultado também observado no presente estudo (Tabela 2), fato que demonstra uma 

associação entre a polifarmácia e a prescrição de MPI, encontrada também em Faustino et. al. 

(2011), na qual houve o aumento da chance de prescrição de MPI à medida que aumentou o 

número de itens prescritos.  

 

 

29,9% 

32,8% 

37,3% 

Prescrições com MPI 
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Ambos

Elaboração própria 
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Tabela 2: Relação entre o número de prescrições com polifarmácia e o número de prescrições 

com MPI. 

Prescrições com Polifarmácia Prescrições com MPI % 

0 a 3 37 8,3 

4 a 7 118 26,5 

8 a 11 156 35,1 

12 a 15 134 30,1 

Elaboração própria 

 

A alta prevalência da prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados 

(MPI) pode ter sido obtida pelo fato de serem considerados na pesquisa os medicamentos que 

devem ser utilizados com precaução, e não somente os integrantes da lista de MPI “a serem 

evitados em idosos”. Caso fossem contabilizados somente os medicamentos em que o uso 

deve ser evitado, a porcentagem de idosos com prescrição de MPI cairia para 57%, e a 

prevalência de prescrição seria de 52,7%, resultados não tão discrepantes dos apresentados em 

estudos semelhantes. 

 

O setor de Clínica Médica do hospital onde o estudo foi realizado possui muitos 

médicos residentes, o que aumenta a rotatividade de profissionais no atendimento, sendo um 

paciente assistido por diferentes médicos que realizam prescrição, muitas vezes sem a devida 

comunicação e discussão do caso, podendo esta prática contribuir para a polimedicação e 

prescrição de MPI. 

 

O estudo desenvolvido por Cunha et. al. (2010), com 50 idosos, usou além dos 

critérios de Beers, critérios canadenses e indicadores suecos de qualidade para avaliar a 

prescrição de idosos internados no Ceará, encontrando resultado semelhante na prevalência de 

prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados, 84% dos pacientes com 

medicamentos a serem evitados. 
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5.3 Perfil da prescrição de MPI 

 

 

5.3.1 MPI A SEREM EVITADOS EM IDOSOS 

 

Nas 445 prescrições com ao menos um medicamento potencialmente inapropriado, 

havia 364 contagens de medicamentos “a serem evitados em idosos” 
1
 (Tabela 3). Os três 

medicamentos mais prevalentes “a se evitar” foram metoclopramida (18,1%), clonazepam 

(16,8%) e amitriptilina (10,7%). 

 

A metoclopramida, assim como no estudo de Cunha et. al (2010), foi o MPI mais 

prescrito. Esse medicamento é um antagonista dos receptores dopaminérgicos do tipo D2, 

muito utilizado como antiemético (KATZUNG et. al., 2014). Seu uso em idosos inspira 

cuidados por conta de seus efeitos extrapiramidais, que são transtornos do movimento, 

incluindo discinesia (movimentos involuntários repetitivos) tardia (JAGS, 2012). 

  

O clonazepam (16,8%) e diazepam (1,6%) são benzodiazepínicos de duração de ação 

longa. Esses fármacos agem como agonistas do neurotransmissor inibitório GABA no 

receptor GABAA, apresentando assim ação sedativa e hipnótica, além de poder ter efeitos 

anestésicos, anticonvulsivantes e de relaxamento muscular (KATZUNG et. al., 2014). 

Indivíduos idosos possuem maior sensibilidade aos benzodiazepínicos, que aumentam o risco 

de disfunção cognitiva, quedas, fraturas e acidentes em veículos automotores, por esse motivo 

esta classe de medicamentos é considerada potencialmente inapropriada para esta faixa etária 

(JAGS, 2012). 

 

Os benzodiazepínicos frequentemente figuram entre os medicamentos mais prescritos 

nos estudos de prevalência de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. 

Cunha et. al.(2010) encontraram em um estudo com 42 pacientes idosos, 23,8% e 28,56% das 

prescrições de diazepam e lorazepam respectivamente. Costa (2009), analisando prescrições 

                                                           
 

1
 A contagem de MPI considerou o número de aparições de cada medicamento. Se por exemplo, em uma 

prescrição tivessem dois medicamentos considerados potencialmente inapropriados os dois seriam 

contabilizados. Neste caso, nas 445 prescrições que continham MPI, 364 vezes foi identificado um medicamento 

na categoria “a serem evitados em idosos”, podendo estes estar na mesma prescrição. 
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de 149 pacientes internados no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais, encontrou o diazepam em 14% das prescrições. Vaz (2012), em um estudo onde 291 

prescrições com MPI foram analisadas, concluiu que 25,1% das prescrições continham 

benzodiazepínicos. 

 

Tabela 3: Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos prescritos “a serem 

evitados em idosos”. 

Evitar o uso em idosos N % 

Metoclopramida 66 18,1 

Clonazepam 61 16,8 

Amitriptilina 39 10,7 

Insulina NPH em esquema 29 8,0 

Escopolamina 26 7,1 

Midazolam* 22 6,0 

Amiodarona 19 5,2 

Bromazepam* 15 4,1 

Digoxina > 0,125 mg 15 4,1 

Haloperidol 15 4,1 

Dexclorfeniramina 9 2,5 

Fenobarbital 8 2,2 

Espironolactona > 25mg 7 1,9 

Diazepam 6 1,6 

Doxazosina 6 1,6 

Óleo mineral 6 1,6 

Prometazina 6 1,6 

Tenoxicam* 4 1,1 

Clonidina 3 0,8 

Cetoprofeno 1 0,3 

Metildopa 1 0,3 

*Medicamentos extrapolados para além dos critérios 

Elaboração própria 

 

O antidepressivo tricíclico amitriptilina, um inibidor da recaptação de serotonina e 

norepinefrina (KATZUNG et. al., 2014), foi o terceiro medicamento mais prescrito, 

aparecendo em 10,7% das prescrições com MPI. Seu uso não é recomendado em idosos por 

ser altamente anticolinérgico, ser sedativo e causar hipotensão ortostática (JAGS, 2012). Os 

estudos de Cassoni (2011), Costa (2009), Faustino et. al. (2011) e Cunha et. al.(2010) 

apresentaram prevalência de prescrição de amitriptilina variando de 2,31% a 50,7%, com 

média de 15,7%. 
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A insulina NPH apareceu em 8% das prescrições com MPI. Segundo os Critérios de 

Beers a utilização de insulina em “sliding scale” provoca um alto risco de hipoglicemia sem 

melhora no controle da hiperglicemia, independente dos cuidados (JAGS, 2012). “Sliding 

scale” refere-se ao aumento progressivo da dose de insulina antes das refeições ou na hora de 

dormir, baseando-se na taxa de glicose (HIRSCH, 2009). 

 

A escopolamina, também conhecida como hioscina, é um fármaco antagonista de 

receptores colinérgicos muscarínicos muito utilizada pelos seus efeitos no trato 

gastrointestinal de relaxar as paredes das vísceras e reduzir o tônus e os movimentos 

propulsores, aliviando assim dores abdominais. Em idosos esse medicamento pode ser 

altamente anticolinérgico, e de efetividade incerta (JAGS, 2012). Das prescrições analisadas 

por este estudo 7,1% continha a escopolamina, número maior do que os 1,13% encontrados 

por Cassoni (2011) no estudo SABE do município de São Paulo, os 1,9% do estudo de Costa 

(2009) e os 1,7% de Vaz (2012). 

 

Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos de ação no sistema 

cardiovascular somaram 13,9% das prescrições, entre eles a amiodarona, digoxina, 

espironolactona, doxazosina, clonidina e metildopa. A amiodarona é um antiarrítmico classe 

III, que prolonga o potencial de ação na musculatura cardíaca (KATZUNG et. al., 2014). Com 

o envelhecimento o tecido adiposo aumenta 18 a 36% nos homens e 33 a 45% nas mulheres, 

fazendo com que o volume de distribuição de fármacos lipofílicos como a amiodarona pareça 

aumentado, aumentando a meia-vida e podendo prolongar o efeito terapêutico e/ou 

intensificar o risco de toxicidade (VAZ, 2012). O uso da amiodarona em idosos está associado 

com múltiplos efeitos tóxicos como doenças na tireóide, desordens pulmonares e o 

prolongamento do intervalo QT que podem induzir torsades de pointes (SCHWARZ et.al., 

2010). 

 

O cardiotônico do grupo dos digitálicos, digoxina quando utilizado por idosos em uma 

dosagem maior do que 0,125 mg/dia é considerado sem benefícios adicionais na insuficiência 

cardíaca e tem seus riscos tóxicos aumentados, pois alterações ligadas ao envelhecimento 

podem aumentar seu tempo de meia-vida. Essas alterações podem estar ligadas a redução do 

clearance renal visto que além de ter margem terapêutica estreita, a digoxina é eliminada por 

via renal (VAZ, 2012). 
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A espironolactona é um diurético fraco muito utilizado pela sua propriedade 

poupadora de potássio. Quando utilizado em dosagem maior do que 25 mg/dia, devido as 

modificações renais do envelhecimento, o risco de hipercalemia é aumentado podendo ser 

considerado perigoso pela influência do íon potássio no ritmo cardíaco. 

 

Os anti-hipertensivos simpaticolíticos doxazosina, antagonista do adrenoceptor α1 

muito utilizado terapeuticamente no tratamento de retenção urinária por hiperplasia da 

próstata, e metildopa e clonidina, fármacos de ação central que inibem o efluxo simpático nos 

centros vasomotores cerebrais (Tavares e Plavnik, 1998), não devem ser utilizados como 

primeira linha no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, segundo os critérios de Beers. 

Todos os três medicamentos podem gerar hipotensão ortostática, que na idade avançada é 

causa importante de morbidade e mortalidade, pois pode precipitar quedas, síncopes, infarto 

agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais (Cunha et. al., 1997). Além disso, 

metildopa e clonidina possuem alto risco de efeitos no sistema nervoso central e induzem 

bradicardia. 

 

O antipsicótico típico haloperidol foi prevalente em 4,1% das prescrições de 

medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, resultado considerado baixo quando 

comparado com o de Vaz (2012), que foi de 13% e o de Cunha et.al.(2010), cinco vezes 

maior (21,42%). Os efeitos dos antipsicóticos tradicionais são mais comuns em pacientes 

idosos do que em jovens, e continuam por longo período, uma vez que esse medicamento é 

descontinuado (CHUTKA et.al., 2004). Dentre os efeitos incluem sedação excessiva, 

hipotensão ortostática e aumento do risco de quedas e fraturas. A discinesia tardia representa a 

mais séria das reações adversas dos antipsicóticos e pode ocorrer em pacientes idosos após 

utilização por curto tempo e em doses baixas (CHUTKA et.al., 2004). Além dessas 

motivações para a não utilização destes medicamentos em idosos, os critérios de Beers 

(JAGS, 2012) justificam a inadequação para tal faixa etária pelo aumento do risco de acidente 

vascular cerebral e da mortalidade em pessoas com demência, tanto para os antipsicóticos 

típicos quanto atípicos. 

 

Dexclorfeniramina e prometazina, anti-histamínicos bloqueadores dos receptores H1 

de histamina, são medicamentos altamente anticolinérgicos, com a idade avançada há a 

redução do clearance e desenvolvimento de tolerância a esses medicamentos quando 

utilizados como hipnóticos, o que aumenta o risco de confusão mental, boca seca, 
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constipação, dentre outros efeitos da inibição de ação da acetilcolina no organismo (JAGS, 

2012). A porcentagem de prescrições com essa classe terapêutica foi 4,1%, contrastando com 

os 16,6% descritos no estudo de Costa (2009) e os 2,31% de Cassoni (2011), porém 

semelhante aos 4,76% do estudo de Cunha et. al. (2010). 

 

Fenobarbital, que figurou em 2,2% das prescrições selecionadas com MPI, é um 

barbitúrico classicamente anticonvulsivante, com mecanismo de ação exato desconhecido. 

Esse medicamento entrou na listagem de Beers em 2012, tendo nas listas anteriores a classe 

excetuando-se esse fármaco, porém assim como os outros barbitúricos o fenobarbital 

apresenta alta taxa de dependência física, tolerância aos efeitos hipnóticos e maior risco de 

overdose com baixas dosagens (JAGS, 2012). 

 

O laxante óleo mineral, um surfactante do material fecal, que permite a penetração de 

água e lipídeos, é considerado um medicamento potencialmente inapropriado para idosos pelo 

seu potencial de aspiração e seus efeitos adversos, havendo alternativas mais seguras 

disponíveis (JAGS, 2012). O óleo mineral deprime o reflexo de tosse facilitando a aspiração, 

podendo ocorrer pneumonia lipídica. O uso em longo prazo pode comprometer a absorção das 

vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) (KATZUNG et. al., 2014). Comumente esse 

medicamento aparece nas pesquisas de MPI, com frequências variantes. No presente estudo a 

prevalência na prescrição foi de 1,6%. Cunha et. al (2010) obtiveram 28,57% das prescrições 

com óleo mineral, enquanto Costa (2009) encontrou este produto em 3,8%. Faustino et. al. 

(2011) encontraram o óleo mineral em 5,8% das prescrições e Cassoni (2011) obteve uma 

baixa prevalência de uso, 0,67%. 

 

Apesar de não estarem presentes nos Critérios de Beers, os medicamentos midazolam, 

bromazepam e tenoxicam foram considerados resultados extrapolados para além da lista, 

obedecendo-se classes e mecanismos de ação. Midazolam e bromazepam são 

benzodiazepínicos, sendo o midazolam de ação curta, assim como o triazolam (COGO et. al., 

2006), que consta nos critérios, e o bromazepam de ação prolongada, como o diazepam e o 

clonazepam (SANTOS et. al., 2013). 

 

Tenoxicam é um anti-inflamatório não esteroidal do tipo enolcarboxamida assim como 

o piroxicam, medicamento que é encontrado nos critérios de Beers, por este motivo o 

tenoxicam foi considerado um MPI. Juntamente com o cetoprofeno, um derivado do ácido 
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propiônico que inibe tanto a COX (de modo não seletivo) quanto a lipoxigenase, o tenoxicam 

deve ter o seu uso evitado em idosos por aumentar o risco de hemorragia gastrointestinal e 

úlcera péptica em grupos de alto risco, incluindo aqueles com idade maior que 75 anos ou que 

tomam corticosteroides orais ou parenterais, anticoagulantes ou agentes antiagregantes 

plaquetários (JAGS, 2012). 

 

 

5.3.2 MPI A SEREM UTILIZADOS COM PRECAUÇÃO 

 

Com relação aos medicamentos “a serem utilizados com precaução”, eles apareceram 

em 433 contagens nas prescrições com MPI (Tabela 4), sendo os três mais prevalentes: 

captopril (37,4%), enalapril (24,9%) e ácido acetilsalicílico (AAS)(16,9%).  

 

Tabela 4: Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos prescritos “a serem 

utilizados com precaução”. 

Utilizar com precaução N % 

Captopril 162 37,4 

Enalapril 108 24,9 

AAS 73 16,9 

Anlodipino 31 7,2 

Isossorbida (Mononitrato) 30 6,9 

Isossorbida (Dinitrato) 14 3,2 

Carbamazepina 13 3,0 

Nimodipino 1 0,2 

Nitroglicerina 1 0,2 
Elaboração própria 

 

Captopril, enalapril, anlodipino, isossorbida mononitrato e dinitrato, nimodipino e 

nitroglicerina são medicamentos vasodilatadores que devem ser utilizados com precaução, 

pois podem exacerbar episódios de síncope em indivíduos com histórico (JAGS, 2012). 

Síncope é definida como a perda súbita e transitória da consciência, associada com perda do 

tônus postural, decorrente da redução brusca da perfusão sanguínea cerebral. Possui 

recuperação espontânea, sem déficit neurológico e sem necessidade de cardioversão elétrica 

ou química (VALDAZO et. al., 2009). 
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Captopril e enalapril possuem sua ação vasodilatadora do leito venoso e arterial pela 

inibição da enzima conversora de angiotensina (ECA), impedindo assim a conversão de 

angiotensina I em angiotensina II no sistema renina-angiotensina-aldosterona e a inativação 

da bradicinina, um potente vasodilatador (KATZUNG et. al., 2014). 

 

Anlodipino e nimodipino são vasodilatadores da família das diidropiridinas que 

possuem seu mecanismo de ação no bloqueio de canais de cálcio voltagem dependentes, 

inibindo o influxo de cálcio na musculatura lisa arterial (OIGMAN e FRITSCH, 1998). 

 

Mononitrato de isossorbida, dinitrato de isossorbida e nitroglicerina, são fármacos 

chamados doadores de óxido nítrico (NO). O NO age no músculo liso causando a ativação da 

guanililciclase e aumento do GMP cíclico, constituindo as primeiras etapas que levam ao 

relaxamento muscular. A produção de prostaglandina E ou de prostaciclina (PGI2) e a 

hiperpolarização da membrana também podem estar envolvidas (KATZUNG et. al., 2014). 

 

O ácido acetilsalicílico (AAS) deve ser utilizado com precaução em idosos caso seu 

uso seja na prevenção primária de eventos cardíacos, pela baixa evidência de benefícios 

quando se compara com os riscos, principalmente para indivíduos com idade maior que 80 

anos (JAGS, 2012). Este medicamento é um anti-inflamatório não esteroidal muito utilizado 

como anti-agregante plaquetário, que possui sua ação pela inibição da síntese de tromboxano 

A2 por meio da acetilação irreversível da enzima ciclo-oxigenase (KATZUNG et. al., 2014).  

 

O anticonvulsivante carbamazepina é um medicamento que age bloqueando canais de 

sódio em concentrações terapêuticas e inibe o disparo repetitivo de alta frequência de 

neurônios em cultura (KATZUNG et. al., 2014). Esse medicamento deve ser utilizado com 

precaução por idosos por exacerbar ou causar a “síndrome de secreção inapropriada de 

hormônio antidiurético”. Indivíduos idosos em tratamento com carbamazepina necessitam 

monitorar o nível de sódio ao iniciar tratamento ou modificar a dosagem (JAGS, 2012). 

 

Não foram encontradas referências de outros estudos que identificassem a prevalência 

dos medicamentos da categoria “a serem utilizados com precaução”, talvez por não serem 

medicamentos potencialmente inapropriados propriamente ditos, ou seja, aqueles em que o 

uso em idosos realmente deve ser evitado. A qualidade da evidência dos medicamentos nesta 
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categoria varia de baixa a moderada e o próprio texto dos critérios não deixa claro todos os 

medicamentos pertencentes. 

 

 

5.4 Oferta de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos 

 

Para avaliar a oferta de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos foram 

utilizadas a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) do município do 

Rio de Janeiro, atualizada em 2013, e a lista de medicamentos padronizados no 

estabelecimento hospitalar onde o estudo foi desenvolvido. 

 

A REMUME do município do Rio de Janeiro contém 386 itens, entre medicamentos e 

correlatos, desses foram encontrados 43 fármacos princípios ativos de MPI, sendo um total de 

79 medicamentos (20,5%). Já a lista de padronização do hospital em que o estudo foi 

realizado possui 440 medicamentos, sendo encontrados 33 fármacos princípios ativos de MPI, 

num total de 62 medicamentos (14%). 

 

Um estudo realizado em Ijuí-RS analisou a presença de medicamentos potencialmente 

inapropriados para idosos na REMUME do município utilizando os Critérios de Beers 

atualizados em 2003 e complementados em 2008. Foram encontrados 15,96% medicamentos 

potencialmente inapropriados para idosos, dos quais 86,67% haveria pelo menos uma 

alternativa com as mesmas indicações (BUENO e OLIVEIRA, 2011). 

 

Neto e Cuman (2011), a partir de um estudo multicêntrico, analisaram 12 listas 

padronizadas de municípios que constituem a microrregião de Ourinhos-SP, encontrando de 

19,6% a 29,6% de prevalência de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. O 

número de MPI com alternativas variou de 50,0% a 84,2%, com média de 73,2%. 

 

O processo de seleção de medicamentos visa a escolha baseada em critérios 

epidemiológicos, técnicos e econômicos, para assegurar medicamentos seguros, eficazes e 

custo-efetivos (BRASIL, 2006) por um valor viável para a administração pública (NETO e 

CUMAN, 2011). Com uma prevalência de 78,1% das prescrições com MPI, encontrada neste 

estudo, é importante atentarmos ao fato da necessidade de alternativas seguras para o 

tratamento dos indivíduos nesta faixa etária, apesar da exigência de se evitar medicamentos 
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com duplicidades de indicações nas listas de padronização. Contudo, cada fármaco é único, e 

indicações semelhantes podem não contemplar a necessidade do uso, talvez somente 

alcançada com o medicamento inapropriado (BUENO e OLIVEIRA, 2011). 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

Verificou-se que dentre as 570 prescrições selecionadas de 86 pacientes houve 

prevalência de 78,6% de prescrições com medicamentos potencialmente inapropriados para 

idosos. 

 

A análise de MPI seguiu a lista americana de Beers, atualizada em 2012 pela 

Sociedade Americana de Geriatria, considerando as categorias “a serem evitados em idosos” e 

“a serem utilizados com precaução”. Dentre os medicamentos mais prescritos pertencentes a 

primeira categoria encontram-se a metoclopramida (18,1%), o clonazepam (16,8%) e a 

amitriptilina (10,7%) . Já o captopril (37,4%), o enalapril (24,9%) e o AAS 16,9%) são os três 

mais prescritos da segunda categoria citada. 

 

A polimedicação, prevalente em 91,1% das prescrições, pode ser uma temática de 

complicada discussão para pacientes internados, a partir do momento que muitas vezes o 

paciente se encontra em um quadro complexo de difícil manejo, principalmente idosos que 

podem possuir doenças e sintomas múltiplos, porém este resultado pode ser capaz de abrir 

uma reflexão sobre a necessidade da prescrição de certos medicamentos e sobre os horários de 

administração, pois problemas relacionados a medicamentos como reações adversas e 

interações medicamentosas podem advir desta prática. 

 

O estudo verificou ainda que houve uma relação quase linear de aumento do número 

de prescrições inapropriadas com o aumento das prescrições em que se apresentou a 

polifarmácia. Considerando a formatação do setor de clínica médica, onde há a assistência por 

mais de um médico, principalmente médicos residentes, a um mesmo paciente, e que quanto 

mais médicos envolvidos em uma prescrição maior é o risco associado a polifarmácia e 
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consequentemente a prescrição de um medicamento potencialmente inapropriado, sugere-se a 

verificação e reformulação da rotina de cuidado aplicada a esse setor.  

 

Apesar de ser um hospital de média e alta complexidade e com atendimento 

ambulatorial, ao se verificar no sistema hospitalar e-SUS não havia a especialidade geriatria 

cadastrada para nenhum dos profissionais médicos que assistiam ao estabelecimento na época 

do estudo. Isso reflete a pouca importância que ainda é dada a esta especialidade, 

negligenciando a avaliação especializada para indivíduos da faixa etária idosa, que como já 

citado, são bem diferenciados entre si e entre indivíduos de outras faixas etárias. 

 

Em um país onde a abordagem do tratamento multiprofissional ainda não é efetiva, 

como no Brasil, toda a responsabilidade de diagnóstico e farmacoterapia do paciente idoso 

recaem sobre o médico geriatra, sendo outros profissionais como os farmacêuticos, meros 

expectadores do processo de cuidado. Segundo Gomes e Caldas (2008), no Brasil, existem 

apenas 0,037 geriatras/1000 habitantes com mais de 59 anos. A Organização Mundial da 

Saúde recomenda que haja, pelo menos, 1 geriatra/1000 idosos. Cabe a este profissional a 

identificação das situações de risco e o uso racional dos fármacos, bem como o pronto 

reconhecimento dos efeitos adversos da terapia, evitando tratar com nova droga o efeito 

colateral de outra.  

 

Gomes e Caldas (2009) ressaltam ainda o fato de não haver no Sistema Único de 

Saúde (SUS) um pacote de medicamentos mais adequados para uso em idosos, regularmente 

disponível, tornando a própria visita aos serviços de saúde elemento que aumenta a chance de 

uso de medicamentos inadequados para esse grupo, como foi visto no hospital onde o estudo 

foi desenvolvido, 14% da padronização eram MPI. 

 

Contudo, ressaltasse que as relações de medicamentos essenciais visam selecionar 

medicamentos que atendam às necessidades de saúde prioritárias da população da região, e as 

padronizações respeitam as características de atendimento do estabelecimento, não 

competindo a essas listas gerais a visualização de um grupo em si, como por exemplo, os 

idosos. Para tal deveria existir uma política própria, dentro da saúde do idoso, que difundisse 

protocolos para uma assistência mais adequada. Embora o anexo 3 do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente (PNSP) fale sobre a segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos, ele é focado nos fatores de erros de medicação e nos medicamentos de alta 
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vigilância, sendo genérico na apresentação de informações importantes para a prescrição 

segura. A PNSP cita ainda que as atividades clínicas dos farmacêuticos devem ser 

incentivadas, pois podem diminuir os erros de prescrição e medicação em geral e têm 

embasamento em evidência científica comprovada (BRASIL, 2014). 

 

Em junho de 2013, o vereador Matheus Erler da cidade de Piracicaba (SP) teve 

aprovado seu projeto de lei que visava estabelecer obrigatoriedade na consulta aos critérios de 

Beers-Fick (atualização de 2003 na época) no atendimento aos idosos da rede pública 

municipal. Porém, mais importante do que tentar tornar obrigatória a consulta destas listas 

internacionais é a necessidade de se trazer para a realidade do mercado de medicamentos 

brasileiro esses critérios, criando-se uma listagem própria que possa ser difundida de maneira 

adequada na educação continuada dos profissionais de saúde prescritores e não prescritores, 

de forma a otimizar a farmacoterapia do paciente nosocomial e ambulatorial. 

 

Como sugestões futuras para outros projetos propõe-se o desenvolvimento de estudos 

abordando a temática dos problemas relacionados a medicamentos (PRM), como interações 

medicamentosas e reações adversas, associados às práticas prescritivas. Uma vez identificadas 

as práticas prescritivas, a prática administrativa também pode ser um campo interessante a se 

analisar no contexto da segurança do paciente, constituindo também uma estratégia para evitar 

PRM. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo 1: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


