
 
Centro Universitário 

Bacharelado em Farmácia 
 

 

 

 

 

THAYS DANTAS DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO FARMACÊUTICO FRENTE À PRÁTICA DA 
AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS NO BRASIL: 

uma revisão de literatura 
 

 

 

 

 

 

 

 
Paripiranga 

2021 



THAYS DANTAS DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO FARMACÊUTICO FRENTE À PRÁTICA DA 
AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS NO BRASIL: 

uma revisão de literatura 
 

 

 

Monografia apresentada no curso de graduação 
do Centro Universitário AGES como um dos pré-
requisitos para obtenção do título de bacharel 
em Farmácia em 2021.2. 

 

Orientador: Prof. Dr. Fábio Kovacevik Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 
Paripiranga 

2021 



THAYS DANTAS DE ANDRADE 
 

 

 

 

 

O PAPEL FARMACÊUTICO FRENTE À PRÁTICA DA 
AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS NO BRASIL: 

uma revisão de literatura 
 

 

 

 

 

Monografia apresentada como exigência parcial 
para obtenção do título de bacharel em 
Farmácia à Comissão Julgadora designada pela 
Coordenação de Trabalhos de Conclusão de 
Curso da Ages. 

 

Paripiranga, 06 de dezembro de 2021. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Fábio Kovacevic Pacheco 

 

Katharina Kelly de Oliveira Gama Silva 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ANDRADE, Thays Dantas de, 1999 

        O PAPEL FARMACÊUTICO FRENTE À PRÁTICA DA 

AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS NO BRASIL: uma revisão de literatura / Thays 

Dantas de Andrade. -Paripiranga,2021. 

 

30 f. 

                      Orientador (a): Prof.(a) Me Fabio Kovacevic Pacheco. 

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – 

apresentado à UniAGES, Paripiranga, 2021. 

        1.  Automedicação. 2 Idosos.  3. Polifarmácia   I. Título. II. UniAGES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais pelo apoio incondicional e amor. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

A Deus, por ter permitido que eu tivesse saúde, por me ajudar a ultrapassar os 

obstáculos encontrados ao longo do curso e determinação para não desanimar 

durante a realização deste trabalho. 

À minha família, em especial, a meus pais, José Gabriel N. de Andrade, e, 

minha mãe, Tatiane Dantas de Souza, por sempre apoiarem a realização dos meus 

sonhos, sendo suporte psicológico e financeiro. Vocês foram primordiais em minha 

caminhada acadêmica, pois sempre estiveram ao meu lado. Espero um dia poder 

retribuir. 

A todos os meus tios, tias, primos, primas, avós, em especial minha 

madrinha/Tia (Maria Jozelice D. Reis de Andrade) e meu padrinho Luiz Carlos, e todos 

os amigos que sempre se preocuparam comigo e foram incentivadores para que eu 

continuasse firme na realização de meu sonho. 

Ao Centro Universitário AGES, por proporcionar um ensino de qualidade, com 

professores excelentes, funcionários capacitados em todos os setores. 

Ao meu orientador e professor, Fábio Kovacevick Pacheco, por todo apoio, 

carinho e dedicação. Agradeço também por ser o orientador deste trabalho, pela sua 

confiança e dedicação depositada. 

A todos os professores que fizeram parte da minha graduação, que sempre 

deram o seu melhor para que pudesse ter um aprendizado de qualidade. 

Ao coordenador do curso, pelo brilhantismo e competência. 

Aos funcionários da Secretaria do Centro Universitário – AGES, pela atenção, 

cuidado e zelo para comigo. Muito obrigada! 

Aos meus colegas de república, Carlos Victor, Clewerson, Denise Gomes, 

Lorranna Andrade e, por toda paciência e apoio. 

A todos os meus amigos do curso de graduação que compartilharam dos 

inúmeros desafios que enfrentamos, sempre com o espírito colaborativo: Jessyca 

Oliveira, Luiz Henrique, Karolayne e Wesley Soares. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A automedicação associada aos idosos é ainda 

mais grave. Os riscos são mais elevados devido 

às alterações fisiológicas específicas do 

envelhecimento, que alteram o efeito de certos 

medicamentos, tornando-os potencialmente 

inapropriados, seja por falta de eficácia 

terapêutica ou por apresentarem efeitos 

adversos superiores aos benefícios. Além disso, 

há o aumento da prevalência de doenças 

crônicas com o aumento da idade, o que exige 

consumo maior de medicamentos e, por 

conseguinte, há maior exposição à (sic) riscos. 

  

    Ribas 



RESUMO 

 

Introdução: A automedicação em idosos torna-se ainda mais complexa por conta da 
idade avançada e quadro de saúde em que o indivíduo se encontra, pois devido a 
fragilidade natural da idade e diversos fatores, o idoso fica mais vulnerável e as 
complicações são maiores. a facilidade na aquisição de medicação sem prescrição 
medica, leva as pessoas a se automedicar, principalmente o idoso que tem uma 
cultura enraizada do uso de medicamentos caseiros, estes sem evidencias cientificas, 
mas que é um conhecimento do sendo comum passado por gerações. Metodologia: 
Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com publicações aos anos de 2011 a 
2020, as buscas foram consultadas, nas bases de dados, google acadêmico, pubmed 
e scielo, após foi realizada uma busca por meio das referências dos artigos. A busca 
dos artigos e teses foi feita nos idiomas inglês e português, para verificar os artigos 
foram utilizados os seguintes descritores: “Idoso”, “Automedicação”, “Medicamentos 
sem Prescrição”, “polifarmácia”. Os descritores adaptados para base de dados e por 
meios de operadores booleanos (OR e AND). Os artigos que fizeram parte da revisão 
são referentes ao ano de 2011 a 2021. No que diz respeito às bases de dados 
somente foram encontrados estudos sobre a temática na base de dados google 
acadêmico, scielo e pubmed. No que diz respeito à linha temporal dos estudos 
incluídos nesta revisão, 40,0% (n=6) pertence ao ano de 2016, 20,0% (n=3) ao ano 
de 2017, 6,2% (n=1) ao ano de 2018, 6,2% (n =1) ao ano de 2015, 6,2% ao ano de 
2014 e 20%(n=3) ano de 2013. Conclusão: Com este trabalho pretende-se realçar 
alguns fatores de risco relacionados com o uso de medicamentos nas pessoas idosas, 
principalmente quando o fazem sem orientação de uma entidade competente. Surge 
também o interesse em transmitir informações que garantem um maior nível de 
segurança em relação ao uso dos fármacos e, que incentivam as pessoas a procurar 
apoio sempre que necessitarem de usar qualquer medicamento. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Automedicação. Idosos. Polifarmácia. Medicamentos sem 

Prescrição. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Introduction: Self-medication in the elderly becomes even more complex due to the 

advanced age and health situation in which the individual is, because due to the natural 

frailty of age and various factors, the elderly is more vulnerable and complications are 

greater. the ease of acquiring medication without a prescription leads people to self-

medicate, especially the elderly who have a deep-rooted culture of using homemade 

medications, these without scientific evidence, but which is a common knowledge 

passed down through generations. Methodology: This is a narrative literature review, 

with publications from 2011 to 2020, the searches were consulted, in the databases, 

academic google, pubmed and scielo, after a search was carried out through the 

articles' references. The search for articles and theses was carried out in English and 

Portuguese. To verify the articles, the following descriptors were used: “Elderly 

person”, “Self-medication”, “Over-prescription drugs”, “polypharmacy”. Descriptors 

adapted for database and by means of Boolean operators (OR and AND). The articles 

that were part of the review refer to the year 2011 to 2021. With regard to databases, 

only studies on the subject were found in the academic google database, scielo and 

pubmed. Regarding the timeline of the studies included in this review, 40.0% (n=6) 

belongs to the year 2016, 20.0% (n=3) to the year 2017, 6.2% (n=1 ) for the year 2018, 

6.2% (n =1) for the year 2015, 6.2% for the year 2014 and 20% (n=3) for the year 2013. 

Conclusion: With this work we intend to highlight some risk factors related to the use 

of medication in the elderly, especially when they do so without guidance from a 

competent entity. There is also an interest in transmitting information that guarantee a 

greater level of safety in relation to the use of drugs and that encourage people to seek 

support whenever they need to use any medication. 

 

KEYWORDS: Self-medication. Seniors. Polypharmacy. Over-the-counter 

medications. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O pape tradicional do farmacêutico foi desenvolvido pelo boticário que 

preparava e vendia os medicamentos, fornecendo orientações aos seus clientes sobre 

o uso dos mesmos. Era comum prescrevê-los. Conforme a indústria farmacêutica 

começou a se desenvolver, este papel do farmacêutico paulatinamente foi diminuindo. 

Começa, assim, o período de transição. As atividades farmacêuticas voltaram-se, 

principalmente, para a produção de medicamentos numa abordagem técnico-

industrial. A prática farmacêutica orienta-se para a atenção ao paciente e o 

medicamento passa a ser visto como um meio ou instrumento para se alcançar um 

resultado, seja este paliativo, curativo ou preventivo. Diante disso, a finalidade do 

trabalho deixa de focalizar o medicamento enquanto produto farmacêutico e passa a 

ser direcionada ao paciente, com a preocupação de que os riscos inerentes à 

utilização deste produto sejam minimizados (VIEIRA, 2007). 

O envelhecimento populacional tem gerado novas demandas sociais, 

econômicas, sanitárias e, diante da importância crescente deste segmento, estudos 

envolvendo a população idosa constituem um tema emergente nas diversas áreas de 

conhecimentos. O idoso utiliza mais serviços de saúde, as internações hospitalares 

são mais frequentes do que entre adultos e o tempo de ocupação do leito é maior 

quando comparado a outras faixas etárias. Particularmente entre os idosos, as 

desvantagens da automedicação devem ser consideradas e, entre elas, destacam-se 

os gastos desnecessários, atraso no diagnóstico e na terapêutica adequados, 

potenciais riscos de interações com os medicamentos prescritos, resistência 

bacteriana, reações adversas e intoxicação (OLIVEIRA et al., 2012). 

A população idosa apresenta biologicamente menor capacidade de depleção e 

metabolização dos fármacos, sofre com maior frequência seus efeitos adversos e 

redução de sua eficácia terapêutica. Isso ocorre por um conjunto de fatores: maior 

prevalência de doenças crônicas, polifarmácia e estado nutricional, muitas vezes, 

comprometido (NEVES et al.,2013). 

Os idosos convivem mais frequentemente com problemas crônicos de saúde, 

o que os levam a uma maior utilização de serviços de saúde e a um elevado consumo 

de medicamentos. Esse consumo elevado de medicamentos acarreta riscos à saúde, 

sendo diversos os fatores que concorrem para isso. Num aspecto mais geral, 
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destacam-se as modificações na farmacocinética de vários medicamentos em virtude 

de alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento (LOYOLA FILHO et al., 

2006). 

A automedicação é entendida como a seleção e uso de medicamentos para 

manutenção da saúde e para tratamento de doenças ou sintomas percebidos pelas 

pessoas sem prescrição ou supervisão de um médico ou dentista, pois o próprio 

paciente decide qual medicamento utilizar (OLIVEIRA et al., 2011). 

Um dos fatores que contribuem para o uso incorreto de medicamentos é a 

prática inadequada da automedicação, que é consequência de múltiplos fatores, entre 

os quais a dificuldade do acesso aos serviços de saúde pela população, a crença nos 

benefícios do tratamento/prevenção de doenças e a necessidade de aliviar sintomas 

(DOMINGUES et al., 2015).  

Assim, é necessário afirmar que a automedicação coloca em risco a saúde de 

qualquer pessoa, mas, principalmente, da população idosa. Essa prática pode 

acentuar os riscos relacionados aos medicamentos prescritos, retardar o diagnóstico 

adequado e mascarar uma doença. O conhecimento sobre o consumo de 

medicamentos pela população idosa e seus fatores relacionados é imprescindível 

para que seja possível fazer redefinições em políticas públicas voltadas para a 

melhoria das condições de vida e saúde dos idosos (SANTOS et al., 2013). 

Ações interdisciplinares são importantes e podem contribuir para o uso racional 

de medicamentos. Neste sentido, estratégias que foquem o cuidado na saúde podem 

ser benéficas para melhorar a qualidade de vida da população idosa (SANTOS et al., 

2013). 

Este trabalho tem como objetivo geral mostrar os riscos que os idosos sofrem 

ao praticarem a automedicação e como o profissional farmacêutico pode ser 

imprescindível dentro deste contexto. A metodologia aplicada nesta pesquisa é de 

cunho bibliográfico. 

Dessa maneira, promover a saúde, a autonomia e a independência de 

pacientes idosos é essencial para que eles possam viver em seus domicílios com 

qualidade de vida o maior tempo possível. Precisamos investir mais em promoção da 

saúde e estilos de vida mais saudáveis. A pessoa deve buscar sempre orientação 

médica para tratar algum sintoma de resfriado e/ou gripe que esteja gerando impactos 
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negativos em seu cotidiano. Não é indicado para nenhum cidadão a automedicação, 

pois isso pode gerar grandes problemas para a saúde (SANTOS et al., 2018). 

Nos últimos anos, a atuação farmacêutica transpõe as etapas relacionadas ao 

medicamento e adquire reconhecimento como um profissional da saúde. A lei 

13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades 

farmacêuticas, apresenta a assistência farmacêutica como um conjunto de ações e 

de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, em estabelecimentos públicos e privados que 

desempenhem atividades farmacêuticas. 

 

2 Método 

 

Esse estudo faz uma revisão de literatura narrativa, metodologia que propõe 

descrever um problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, 

dissertações e teses, originando conhecimentos das diferentes contribuições 

científicas, auxiliando como base a todas as fases da pesquisa (MARCONI; 

LAKATOS, 2010). 

 

2.1 Estratégia de busca de dados 

 

Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com publicações aos anos de 

2011 a 2020. As buscas foram consultadas nas bases de dados google acadêmico, 

pubmed e scielo. Logo após, foi realizada uma busca por meio das referências dos 

artigos. A busca dos artigos e teses foram feitas nos idiomas inglês e português. Para 

verificar os artigos, foram utilizados os seguintes descritores: “Idoso”, 

“Automedicação”, “Medicamentos sem Prescrição”, “polifarmácia”. Os descritores 

foram adaptados para a base de dados e por meio de operadores booleanos (OR e 

AND). 
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 Base de dados: google acadêmico, pubmed e scielo 

Estratégia de busca: “Idoso” AND “Automedicação”, 

“Medicamentos sem Prescrição”, “polifarmácia”. (idoso) and 

(polifarmácia) 

(FARMACEUTICO) AND (automedicação) 

     Quadro 1: Estratégia de busca.  

     Fonte: Criação do autor (produzida em 2021). 

 

2.2 Critérios de inclusão e exclusão  

 

Os títulos e resumos dos trabalhos foram avaliados, conforme os seguintes 

critérios de inclusão previamente definidos para determinar a relevância do tema: tipos 

de estudo (estudo transversal), (estudos de intervenção), (estudo de coorte), 

publicações há menos de dez anos, estudos com foco no papel do farmacêutico frente 

à automedicação em idosos no Brasil. Comentários, editoriais, teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, artigos que não estavam em português, artigos em 

espanhol e inglês, artigos com mais de dez anos de publicação ou artigos que não 

estavam disponíveis na íntegra e artigos não relacionados ao tema de estudo foram 

categorizados como critérios de exclusão. 

 

3 Resultados  

 

A escolha inicial foi feita através de com os descritores “Idoso”, 

“Automedicação”, “Medicamentos sem Prescrição”, permitiu a identificação de 20 

títulos. Após isso, foram selecionados 15 títulos considerados essenciais. No que se 

refere aos artigos lidos na íntegra, foram lidos 20 artigos. No que diz respeito ao 

delineamento do estudo, observou-se que todos os manuscritos dessa pesquisa são 

revisão de literatura. Os artigos que fizeram parte da revisão são referentes aos anos 
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de 2011 a 2021. No que diz respeito às bases de dados, somente foram encontrados 

estudos sobre a temática na base de dados google acadêmico, scielo e pubmed. No 

que diz respeito à linha temporal dos estudos incluídos nesta revisão, 5% (n=1) 

pertencem ao ano de 2010, 5% (n=1) ao ano de 2011, 15% (n=1) ao ano de 2012, 

20% (n =4) ao ano de 2013, 10%(n=2 ao ano de 2014 , 10%(n=3) ano de 

2015,10%(n=2) ao ano 2016, 5% (n=1) ao ano de 2017 , 15% (n=3) ano 2019 )e 5% 

(n=1) ao ano 2021. 

 

     Gráfico 1: Resultado dos anos de publicação dos estudos analisados. 

 Fonte: Criação do autor (produzida em 2021). 

 

 

4 Discussão  

 

 

No Brasil, a Assistência Farmacêutica é considerada como um conjunto de 

procedimentos necessários à promoção, prevenção e recuperação da saúde, 

individual e coletiva, centrado no medicamento, englobando as atividades de 

pesquisa, produção, distribuição, armazenamento, prescrição e dispensação, esta 

última entendida como o ato essencialmente de orientação quanto ao uso adequado 

dos medicamentos e sendo privativa do profissional farmacêutico. A Assistência 

Farmacêutica envolve um conjunto atividades/ações que são: a seleção, 

programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia de qualidade dos 

produtos e serviços, bem como a sua avaliação e acompanhamento de sua utilização, 

com o objetivo de obter resultados fidedignos e a melhoria na qualidade de vida da 

população (SANTOS, 2017). 
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A prática farmacêutica orienta-se para a atenção ao paciente e o medicamento 

passa a ser visto como um meio ou instrumento para se alcançar um resultado, seja 

este paliativo, curativo ou preventivo. Isso quer dizer que a finalidade do trabalho deixa 

de focalizar o medicamento, enquanto produto farmacêutico, e passa a ser 

direcionada ao paciente, com a preocupação de que os riscos inerentes à utilização 

deste produto sejam minimizados. Este novo modo de pensar a atenção ao paciente 

pelo farmacêutico tem se difundido com rapidez e tem sido debatido com relação às 

potencialidades para a saúde pública. O farmacêutico está voltando a cumprir o seu 

papel perante a sociedade, corresponsabilizando-se pelo bem-estar do paciente e 

trabalhando para que este não tenha sua qualidade de vida comprometida por um 

problema evitável, decorrente de uma terapia farmacológica (VIEIRA, 2007). 

A Assistência Farmacêutica compõe um dos sistemas de apoio à atenção à 

saúde, com o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico e os sistemas de informação 

em saúde, com o objetivo na garantia do acesso e do uso racional de medicamentos. 

O farmacêutico tem função importante na Assistência Farmacêutica, na medida em 

que é o único profissional da equipe de saúde que tem sua formação técnico-científica 

fundamentada na articulação de conhecimentos das áreas biológicas e exatas 

(SANTOS et al., 2017). 

O profissional farmacêutico pode ser entendido como um agente de saúde de 

fácil acesso e encontrado na maioria das farmácias e drogarias do Brasil. A atuação 

desses profissionais pode contribuir muito para a população e melhorar, 

consideravelmente, a atual situação da saúde pública no país. A automedicação é 

uma conduta comum no Brasil e pode ser definida como uma forma de autocuidado, 

em que o indivíduo acaba consumindo medicamentos sem prescrição profissional, 

com o intuito de tratar e aliviar sintomas. O fato de o indivíduo executar a 

automedicação, sem critérios técnicos e acompanhamento profissional, enquadra 

essa prática como uso irracional de medicamentos (FERNANDES et al., 2015). 

 O farmacêutico tem papel fundamental na etapa de orientação da população 

para o uso correto de medicamentos. Além de serem especializados para atuar em 

diversas áreas como, por exemplo, na farmacologia, em hospitais, em laboratórios de 

análises clínicas, nas farmácias e drogarias. Enfim, eles são os responsáveis pela 

orientação e dispensação segura. O trabalho da atenção farmacêutica, junto à 

população no momento da dispensação do medicamento, é de grande relevância, pois 

é nesse momento em que o paciente vai receber as orientações sobre como usar o 
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medicamento, a dose correta, o tempo de tratamento, riscos ou benefícios, ou, 

dependendo do caso, sendo orientados a procurar uma unidade de saúde (AZEREDO 

et al., 2016). 

Mais do que isso, a lei 13.021/14 representou uma mudança de paradigmas em 

relação à atuação do profissional farmacêutico, sendo este responsável por 

implementar ações e serviços que visem assegurar a assistência terapêutica integral, 

a promoção, proteção e recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e 

privados que desempenhem atividades farmacêuticas, visando o uso seguro e 

racional do medicamento e a eficácia terapêutica. O que está previsto no art. 2º da lei 

13.021/14 que determina: 

Art. 2o - Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de 
serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a 
promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos 
públicos e privados que desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o 
medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso 
racional. 

 
Dentro deste novo contexto da prática farmacêutica, no qual a preocupação 

com o bem-estar do paciente passa a ser a viga-mestra das ações, o farmacêutico 

assume papel fundamental, somando seus esforços aos dos outros profissionais de 

saúde e aos da comunidade para a promoção da saúde: Acompanhamento e 

educação do e para o paciente; Avaliação dos seus fatores de risco; Prevenção da 

saúde; Promoção da saúde e vigilância das doenças. A humanização do serviço de 

farmácia passa por todos estes aspectos e também abrange questões relativas ao 

ambiente de atendimento. É necessário que haja instalações adequadas o suficiente 

para causar bem-estar e confiança. O farmacêutico recebeu uma formação acadêmica 

a fim de atender o paciente em sala reservada para este fim, garantindo privacidade 

(VIEIRA, 2007). 

 

Figura 1: atenção Farmacêutica FONTE: ICTQ (2016). 
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4.1 Automedicação em idosos  

 

São inegáveis os benefícios terapêuticos conseguidos com o uso correto dos 

medicamentos, no entanto, seu elevado consumo entre os idosos pode acarretar 

riscos à saúde. Os idosos fazem uso, em média, de dois a cinco medicamentos 

diariamente e são particularmente mais sensíveis aos efeitos adversos, interações 

medicamentosas e toxicidade. 

Na população idosa, estudos apontam a predominância do uso de 

medicamentos prescritos, mas, neste segmento etário, é comum encontrar 

prescrições de doses e indicações inadequadas, redundâncias e o uso de 

medicamentos sem valor terapêutico. Além disso, o consumo de medicamentos sem 

prescrição de um profissional de saúde habilitado (automedicação) torna-se um dos 

problemas derivados desse uso pela população idosa (OLIVEIRA et al., 2011). 

A prática da automedicação é consequência de múltiplos fatores, entre os quais 

a dificuldade do acesso aos serviços de saúde pela população, a crença nos 

benefícios do tratamento/prevenção de doenças e a necessidade de aliviar sintomas 

(DOMINGUES et al., 2015). 

A automedicação coloca em risco a saúde da população idosa. Essa prática 

pode acentuar os riscos relacionados aos medicamentos prescritos, retardar o 

diagnóstico adequado e mascarar uma doença. O conhecimento sobre o consumo de 

medicamentos pela população idosa e seus fatores relacionados é imprescindível 

para que seja possível fazer redefinições em políticas públicas voltadas para a 

melhoria das condições de vida e saúde dos idosos (SANTOS et al., 2013). 

 Mesmo com esta disponibilidade, a população identifica na farmácia o primeiro 

recurso para solucionar um problema de saúde e obter o bem-estar, e, por 

conseguinte desfrutar de boa qualidade de vida. Este recurso encontrado para 

resolver problemas de saúde é caracterizado como automedicação, ela está presente 

nos hábitos culturais da sociedade brasileira, pode ocorrer de forma inadequada, e se 

intensifica pela facilidade na compra de medicamentos, pois alguns medicamentos 

podem ser vendidos sem receitas médicas. Este fator estimula a automedicação 

(NASCIMENTO et al., 2012). 
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A automedicação indiscriminada pode até mascarar ou retardar o diagnóstico 

de condições sérias, pois nem sempre o paciente menciona essa prática durante a 

consulta médica. A automedicação é amplamente vista como uma prática perigosa e 

agravo à saúde, pois ocorrem possíveis riscos de acidentes e intoxicações. Ela 

representa uma ameaça à saúde pública, devido aos gastos desnecessários 

decorrentes por atendimentos, internações e até mesmo óbitos, resultantes do uso 

incorreto e irracional de medicamentos (ARAUJO et al., 2019). 

Uma das formas mais frequentes de automedicação no idoso é consumir sem 

conhecer os efeitos que podem causar. Os medicamentos mais populares destinados 

à automedicação são os analgésicos, os antiácidos, os anti-histamínicos, vitaminas e 

os laxantes. E as situações que mais recorrem são: dores de cabeça, dores artríticas, 

problemas digestivos, constipação, gripes, tosse, dor de garganta e congestão nasal 

(ARAUJO et al., 2019). 

Associado à automedicação está o uso comum de uma farmácia doméstica 

representada na estocagem de medicamentos nas residências. Esse estoque 

doméstico apresenta vários riscos, entre eles há o problema intrínseco da facilidade 

de acesso à medicamentos sem orientação médica e as condições de 

armazenamento, que podem comprometer a eficácia do fármaco. Os medicamentos 

devem ser guardados em local arejado e seguro, sem exposição à luz, calor ou 

umidade, em sua embalagem original, identificados pelo nome comercial ou genérico 

e princípio ativo e com data de validade e lote, o que nem sempre ocorre (GUSMÃO 

et al., 2018).  

Apesar dos avanços, persistem dificuldades de acesso, demora e baixa 

qualidade do atendimento nos serviços de saúde, tanto do setor público quanto do 

privado. Soma-se a esses aspectos, a veiculação de propagandas de medicamentos 

isentos de prescrição na mídia, a presença da farmacinha caseira nos domicílios e a 

crença de que os medicamentos resolvem tudo, constituindo fatores importantes para 

a prática da automedicação (ARRAIS et al., 2016). 

A automedicação responsável pode representar economia para o indivíduo e 

para o sistema de saúde, evitando congestionamentos nos serviços em saúde. A 

automedicação irracional aumenta o risco de efeitos adversos e de mascaramento de 

doenças, o que pode retardar o diagnóstico correto. Diante disso, tratamentos mais 

complexos, invasivos, caros e com recuperação lenta podem tornar-se necessários o 
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que reflete em custo para os sistemas de saúde. Outro fator importante para minimizar 

a automedicação seria promover educação para a saúde, com a finalidade de informar 

a população sobre os riscos de se automedicar e propiciar uma maior conscientização 

sobre o uso correto de medicamentos. Essas iniciativas são extremamente 

importantes, visto que o aumento dos riscos de intoxicação por automedicação, tanto 

em países desenvolvidos como em desenvolvimento, resulta em um grave problema 

de Saúde Pública (AZEREDO et al., 2016). 

Idosos são o grupo mais exposto a polifármacos da sociedade, e por isso 

podem ser as maiores vítimas das consequências da automedicação. Estes, que 

desconhecem a fisiologia do corpo e as determinadas mudanças ocasionadas pelo 

envelhecimento agravam ainda mais esta situação, já que interferem diretamente 

sobre as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos medicamentos, na 

terceira idade (MELO et al., 2019). 

A saúde é sempre algo que merece atenção, pois nesta fase da vida costumam 

surgir algumas alterações que, mesmo não sendo patológicas, originam possíveis 

desconfortos ao idoso. A automedicação, sob a ótica dos idosos, pode até ser vista 

como um método sem riscos e rotineira, porém, configura-se como método inseguro 

(MELO et al., 2019). 

As tabelas abaixo retratam muito bem o procedimento da automedicação no 

Brasil. 
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4.2 Idoso - polifarmácia 

 

Em todo o mundo, as condições de saúde da população humana apresentaram 

uma melhora significativa, o que provocou o aumento na proporção de idosos. 

Juntamente com o avanço da idade cronológica, surgem inúmeras patologias, o que 

faz deste grupo populacional os maiores usuários de medicamentos. Polifarmácia é 

definida como o uso concomitante de dois ou mais medicamentos ou o uso 

desnecessário de pelo menos um medicamento. A polifarmácia os torna vulneráveis 

aos efeitos adversos e às interações medicamentosas, o que aumenta quando se 

utilizam fármacos inadequados (SILVA et al., 2013). 

A polifarmácia está relacionada ao aumento do risco de interações 

medicamentosas, de reações adversas a medicamentos, de ocasionar toxicidade 

cumulativa, de reduzir a adesão ao tratamento farmacológico, de causar erros de 

medicação e aumentar a morbimortalidade. A  elevada incidência da polifarmácia  na 

velhice expõe o idoso a uma terapêutica farmacológica mais complexa, exigindo maior 

cautela, memória e organização perante os horários de administração dos fármacos. 

Na verdade, os idosos são mais susceptíveis aos efeitos colaterais dos 

medicamentos, pois as funções de diversos órgãos tornam-se deficientes com o 

passar do tempo, modificando a atividade dos fármacos (SILVA et al., 2013). 

O aconselhamento na escolha e uso de medicamento pelo profissional 

farmacêutico é de fundamental importância. De fato, farmacêutico é o único 

profissional formado pela sociedade, que possui conhecimento de todos os aspectos 

de um fármaco e, portanto, ele pode dar uma informação privilegiada às pessoas, 

garantindo, assim, uma terapia de sucesso, com menos riscos e melhor qualidade de 

vida (SILVA et al., 2013). 

O número de medicamentos, a complexidade dos regimes terapêuticos, 

especialmente na vigência de comorbidades, e as alterações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas inerentes ao processo de envelhecimento são elementos que 

aumentam a vulnerabilidade desse grupo etário aos eventos adversos a 

medicamentos (EAM), seja por reações adversas, seja por interações 

medicamentosas. É fato que EAM podem comprometer a capacidade funcional dos 

idosos expostos à polifarmácia, além de representar um excesso de custo para o 

sistema de saúde. Dessa forma, os medicamentos podem contribuir para a 
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manutenção da capacidade funcional, mas também podem comprometê-la. Por isso, 

os medicamentos a serem prescritos para pessoas idosas devem ter sua relação 

benefício-risco bem avaliada (CARVALHO et al., 2012). 

O idoso, devido às características inerentes ao envelhecimento, exige um olhar 

e um cuidado diferenciados por parte dos profissionais de saúde, a fim de adotar a 

farmacoterapia mais apropriada e segura possível, respeitando as indicações, doses, 

interações e contraindicações de cada medicamento, e considerando critérios pré-

definidos e as melhores evidências disponíveis. Nesse contexto, o farmacêutico tem 

um papel fundamental na equipe de saúde, pois é o profissional capaz de identificar 

problemas relacionados a medicamentos, realizar conciliação medicamentosa, revisar 

a farmacoterapia, podendo prevenir eventos adversos e agravos à saúde do idoso e, 

consequentemente, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas (OLIVEIRA, et 

al., 2021). 

No campo dos medicamentos prescritos para idosos, o aumento de déficits 

cognitivos e visuais dificulta o reconhecimento do medicamento e adequado 

cumprimento da prescrição terapêutica (SALES et al., 2017). 

A presença de doenças concomitantes e o consumo simultâneo de um maior 

número de fármacos pode aumentar a probabilidade de ocorrerem reações adversas 

e interações medicamentosas, por conviver com problemas crônicos de saúde, os 

idosos são consumidores de grande número de medicamentos que, embora 

necessários, quando não utilizados segundo a prescrição, podem desencadear 

complicações sérias para a saúde (SALES et al., 2017). 

Por outro lado, por conviver com problemas crônicos de saúde, os idosos são 

consumidores de grande número de medicamentos que, embora necessários, quando 

não utilizados, segundo a prescrição, podem desencadear complicações sérias para 

a saúde (SALES et al., 2017). 

Devido a tantos problemas relacionados a medicamentos e suas 

consequências, o manejo da farmacoterapia em pacientes idosos torna-se cada vez 

mais complexa. Por isso, o farmacêutico tem sido incluído em equipes 

multiprofissionais de cuidado ao idoso, por ser o profissional da área da saúde que 

apresenta conhecimento de todos os aspectos e propriedades de um fármaco e, 

portanto, ele pode dar uma informação privilegiada às pessoas, proporcionando a 

utilização correta dos medicamentos e evitando as possíveis interações 
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medicamentosas que podem ocorrer, de modo a garantir uma terapia de sucesso, 

com menos riscos (PINTO et al., 2013). 

A vulnerabilidade dos idosos aos problemas decorrentes do uso de 

medicamentos é bastante alta. E, muitas vezes, isso pode levar à prática da 

automedicação. Portanto, racionalizar o uso de medicamentos e evitar os agravos 

advindos da polifarmácia serão, sem dúvida, um dos grandes desafios da saúde 

pública desse século (SECOLI, 2010). 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante disso, a automedicação ainda está muito presente na população idosa 

brasileira, pois ainda há facilidade na aquisição de medicação em farmácias. O 

farmacêutico tem um papel de grande importância que é orientar toda a população, 

porque a orientação farmacêutica evita que desenvolva possíveis riscos vindos de 

reações medicamentosas. 

O uso inadequado de medicamentos pode causar danos à saúde da população. 

Para uma melhor orientação, os projetos de Assistência Farmacêutica deveriam ser 

criados em todo o Brasil, com o intuito de orientar a população sobre o uso correto, os 

farmacêuticos são os profissionais mais capacitados quando o assunto é 

medicamento. 

A atenção farmacêutica presume que os serviços profissionais devem estar 

atentos no paciente e o medicamento, pois passa, assim, a ser um instrumento 

utilizado em benefício do paciente, sendo assim, o farmacêutico é responsável por 

fornecer informações importantes para que promovam o uso correto do medicamento 

e a melhora na qualidade de vida do paciente. 

Portanto, a partir dos textos analisados, é notório que o profissional 

farmacêutico possui habilidades e capacidades técnicas e científicas para atuar com 

excelência na orientação farmacêutica, para que, assim, consiga orientar todos os 
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pacientes sobre a automedicação, com vista a melhorar os efeitos terapêuticos, 

principalmente, em pacientes, polifarmácia e reduzir os aparecimentos de efeitos 

adversos.  

Mediante ao exposto devido ao aumento na pratica clínica voltada ao paciente, 

tem levado os farmacêuticos para mais próximo de profissionais da saúde. Sendo 

assim, estão se tornando profissionais mais humanizados, procurando aprimorar suas 

habilidades de acolhimento, cuidado e educação ao paciente. A atenção farmacêutica 

ao idoso pode ser o maior instrumento de valorização do farmacêutico, capaz de fazer 

dele um profissional cuja presença não seja exigida apenas como uma formalidade 

legal, mas como um elemento indispensável.  
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