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Introdução: Com a redução progressiva da taxa de mortalidade, a população mundial
tem envelhecido. As doenças crônicas não transmissíveis possuem grande prevalência
na população de idosos, ocasionando na predominância do uso de medicamentos na
vida dessas pessoas. Estudos indicam que a quantidade de medicamentos utilizados
nesta faixa etária é grande, variando de 60% a 90%, sendo que, um terço desta
população utiliza cinco ou mais medicamentos ao mesmo tempo. Os idosos são mais
vulneráveis aos efeitos colaterais dos medicamentos, podendo gerar quadros mais
graves e até novas patologias, por isso, é importante orientação adequada para um uso
consciente dos medicamentos. Objetivo: O objetivo do Projeto é avaliar a terapia
medicamentosa das idosas que participam do Projeto de Extensão Ativaidade do
Unileste, bem como identificar a polifarmácia nas idosas participantes, avaliar a
adesão ao tratamento medicamentoso prescrito a elas e identificar na farmacoterapia
das idosas a presença de medicamentos inadequados em uso. Metodologia: O projeto
de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética (CAAE: 66689317.8.0000.5095).
Para a avaliação do perfil/prevalência de uso de medicamentos pelas idosas estão
sendo realizados encontros no mesmo horário do “Projeto de Extensão
Ativaidade-UNILESTE”. As planilhas para coleta de dados estão sendo aplicadas às
idosas participantes e os dados coletados serão tratados para revelar: média do número
de medicamentos utilizados pelos idosos, classes e fármacos mais utilizados,
inadequação de fármacos e a avaliação da adesão à terapia medicamentosa conforme
proposto por Morinsky-Green e o teste de Haynes-Sackett. Foi realizada uma revisão
literária a partir de diversos artigos científicos.  Resultados: O projeto ainda se
encontra em fase de coleta de dados. Os resultados apresentados referem-se à revisão
de literatura realizada sobre o tema. A revisão da literatura realizada sobre o assunto
revela que os idosos são um grupo populacional que requer uma atenção especial
quanto ao uso de medicamentos. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o
número de idosos vai atingir até 2050, 2 bilhões de pessoas, tornando o bem-estar para
estas pessoas um novo desafio para os sistemas de saúde dos países (WHO, 2014).
Ainda neste cenário de envelhecimento populacional, 80% destes idosos vivem em
países de renda baixa e média, caracterizando um novo e emblemático desafio para os
governos de garantir a qualidade de vida destes indivíduos que na maioria são
acometidos por doenças crônicas não transmissíveis que requerem acompanhamento
constante (ONUBR, 2014). Em função da alta prevalência de doenças crônicas
não-transmissíveis, os medicamentos estão presentes no cotidiano das pessoas idosas.  
Estudos indicam que a quantidade de medicamentos utilizados nesta faixa etária é
grande, variando de 60% a 90%, sendo que, um terço desta população utiliza cinco ou
mais medicamentos ao mesmo tempo (BARBOSA, 2009).  Conclusão: Os estudos
sobre uso de medicamentos em idosos com a possível detecção de desvios, ineficácia e
eventos adversos com a utilização inadequada de medicamentos possibilitam o
desenvolvimento de políticas públicas adequadas e a realização de intervenções
educativas tendo como foco o uso racional de medicamentos. 
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