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Introdução: Assim como o número de indivíduos idosos vem aumentando, o consumo
de medicamentos por esta população acompanha esta tendência. Os idosos são,
possivelmente, o grupo etário mais medicalizado na sociedade, devido ao aumento de
prevalência de doenças crônicas com a idade. A prescrição e o uso inadequado dos
mesmos podem levar a resultados indesejados. A criação de metodologias de avaliação
da adequação dos medicamentos prescritos a idosos foi motivada pela grande
quantidade de medicamentos, muitas vezes utilizadas pelos idosos.  Entre as
metodologias de avaliação estão os critérios de Beers-Fick que compreendem uma lista
de medicamentos inadequados a idosos. Objetivo: Avaliar as classes farmacológicas
mais prescritas, avaliar a inadequação e prevalência de fármacos potencialmente
inapropriados prescritos a idosos segundo os critérios estabelecidos por Beers-Fick e a
freqüência de possíveis interações medicamentosas. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa descritiva, que tem por finalidade de registrar e analisar os resultados obtidos.
Para a coleta de dados, usou-se um questionário em que continha perguntas como
nome do idoso, idade, sexo, escolaridade, renda familiar e quais os medicamentos em
uso pelos mesmos e o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram incluídos os
medicamentos em uso nos últimos 15 dias. Dados serão apresentados em percentual de
fármacos inapropriados para usos em idosos; principais medicamentos inadequados
encontrados. Os idosos apresentam faixa etária de 65 à 83 anos, com idade média de
70 ± 5 anos.  Resultados: Até o presente momento foram entrevistados 29 idosos. Os
idosos apresentam faixa etária de 65 à 83 anos, com idade média de 70 ± 5 anos. 
Foram encontrados 55 tipos de medicamentos em uso, com média de 1,8 tipos de
medicamentos por idosos. 
Os medicamentos mais utilizados entre os idosos entrevistados são captopril,
hidroclorotiazida, propanolol, ASS, sinvastatina e metformina, medicamentos esses
para controle de hipertensão e diabetes, patologias comuns nos idosos. 
Os medicamentos que constam na lista de Beers-fick e foram encontrados até o
momento na pesquisa de prescrição a classe geriátrica são diazepam, fluoxetina,
nifedipina, metildopa, óleo mineral, dexcloferinamina e amitriptilina. Esses
medicamentos em uso nos idosos acima de 65 anos apresentam maiores efeitos
colaterais, o que muitas vezes levam à interrupção do tratamento. Até o momento 11
idosos possuem em suas prescrições pelo menos 1 medicamento considerado
inadequado segundo o critério de Beers-Fick. Conclusão: A objetividade do critério
beers-fick é desconsiderara ao se encontrar o uso de medicamentos presentes na lista
em prescrições médicas de idosos, sendo possível encontrar o uso de mais de um
desses medicamentos nas prescrições, o que eleva ainda mais os riscos aos mesmos.
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