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A dificuldade do uso de medicamentos por idosos residentes em São
Carlos, São Paulo

Nas últimas décadas o envelhecimento populacional tem
aumentado gradualmente. Os idosos apresentam maiores
dificuldades na manutenção de sua autonomia e isso pode estar
relacionado a fatores sociais, estilo de vida, pois muitos vivem
sozinhos, ou à situação de multimorbidades. Estas
vulnerabilidades podem afetar no entendimento do uso correto e
adesão medicamentosa dos fármacos utilizados em seus
tratamentos. Visando a preocupação com a dificuldade no
entendimento e uso de medicamentos para idosos, o presente
trabalho tem como objetivo realizar estudo qualitativo sobre a
importância da orientação medicamentosa em idosos da cidade
de São Carlos, SP.

INTRODUÇÃO RESULTADOS

Torna-se necessário instituir medidas de sensibilização da
população idosa quanto à importância do consumo racional de
medicamentos, otimizando a sua utilização. O farmacêutico tem
papel fundamental nisso.

METODOLOGIA

Foi realizada pesquisa bibliográfica (desde 2005), onde pretende-
se observar a importância dos farmacêuticos na orientação sobre
o uso dos medicamentos e melhor capacitação dos profissionais
de saúde na prescrição e orientação dos fármacos.
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Na pesquisa foi levada em consideração o envelhecimento
populacional da cidade de São Carlos (SP) e os riscos da
automedicação. Além de trabalhos publicados com mesmo foco
que nosso trabalho de pesquisa.

CONCLUSÕES

A orientação na solução de dúvidas e administração de
medicamentos, irá contribuir com que o idoso após a consulta
médica, possa ter conhecimento da medicação a ser administrada.
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O farmacêutico tem participação fundamental na dispensação e
administração de medicamentos, poderá auxiliar na triagem dos
pacientes que realmente precisam procurar assistência médica.
Deste modo, a prática de aconselhamento de medicamentos pelo
profissional farmacêutico poderia ser denominada indicação
farmacêutica.

O município de São Carlos vai passar por
um processo intenso de envelhecimento
populacional nas próximas décadas.
Estimativa feita pela Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados mostra que a
população com mais de 60 anos deverá
crescer 36% até 2030 e praticamente dobrar
em 2050.
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