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RESUMO. O aumento da freqüência das doenças crônico-degenerativas associadas ao envelhecimento im-
plica, muitas vezes, no uso contínuo de fármacos. Paralelamente, os idosos são mais propensos a alterações
nutricionais, devido a distintos fatores. De acordo com a literatura, as alterações nutricionais com influên-
cia potencial no efeito de um maior número de fármacos são as mudanças na concentração de proteínas
plasmáticas -hipoalbuminemia e alterações na α-glicoproteína ácida e na  composição corporal. Tais alte-
rações podem modificar os efeitos de agentes sedativos, cardiovasculares, diuréticos, entre outros. A consi-
deração desses aspectos é fundamental para melhorar o uso de medicamentos entre idosos. 
SUMMARY. “Nutritional Status and Use of Drugs by Elders”. The frequency increase of chronic degenerative
diseases associated with elderly usually implies the continuous use of medicines. Elders are more prone to nutri-
tional changes as a function of different factors. According to the literature, the nutritional changes with potential
influence in the effect of most drugs are the modification in the concentration of plasmatic proteins -hypoalbu-
minemia and acid α-1-glycoprotein-, and in the body composition. Such alterations may modify the effects of
sedative, cardiovascular agents, anticonvulsives, and diuretics, among others. Consideration of these aspects is a
basic condition to improve the use of medicines among elderly people.


