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RESUMO. Com o objetivo de realizar um estudo de utilização de medicamentos em uma instituição de
longa permanência foi desenvolvido um estudo transversal utilizando os prontuários médicos como fonte
de informação. Foram avaliados 48 internos, que possuíam em média 4,2 (± 1,7) problemas de saúde, utili-
zavam 4,8 (±3,0) medicamentos e 7,9 (± 4,7) doses diárias. As classes farmacológicas mais prevalentes fo-
ram as dos medicamentos do aparelho cardiovascular, do sistema nervoso e do trato alimentar e metabo-
lismo. Foi verificada a possibilidade de interação entre medicamentos em 17,8% dos casos e com alimentos
em 34,8%. Dos medicamentos utilizados pelos internos idosos 15,5% foram considerados inapropriados.
Os internos representam uma população polimedicada, que está sujeita aos problemas de efetividade e se-
gurança relacionada às medicações.
SUMMARY. “Study of medicine utilization in a home for the aged in the south of Santa Catarina, Brazil”. With
the objective of realizing a study of medicine utilization in a home for the aged, a transversal study was made us-
ing the patients medical notes as source of information. Fourty eight internals were avaluated, who had health
problems average of 4.2 (±1.7), the medicine average consumption was 4.8 (±3.0), being given an average of 7.9
(±4.7) daily doses. The most common pharmacological classes were those related to the cardiovascular system,
nervous system and alimentary tract and metabolism. It was verified the interaction possibility among medicine
in 17.8% and with food in 34.8%. From the medicines used by elderly 15.5% were considered inappropriate. The
elderly represent a poly-medicated population which could have problems of effectively and security related to
medicines.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um fenô-

meno de magnitude mundial, a Organização
Mundial de Saúde (OMS) estima que em 2025
existam cerca de 1,2 bilhões de pessoas na faixa
etária acima de 60 anos, sendo que muitos ido-
sos com 80 anos ou mais constituirão o grupo
etário de maior taxa de crescimento. Já no Brasil
esta estimativa é de atingir 34 milhões de idosos
até 2025, assumindo a sexta posição no ranking
dos países mais envelhecidos do mundo 1. Ava-
liando o crescimento do número idosos no Bra-
sil desde 1960 observa-se que em menos de 50
anos a população idosa no Brasil já aumentou
mais de 600% 2.

Devido a este processo de transição demo-

gráfica que o Brasil atravessa em ritmo acelera-
do ocorre um aumento da procura por insti-
tuições de longa permanência, sendo a alternati-
va em casos de necessidade de reabilitação in-
tensiva no período entre a alta hospitalar e o re-
torno ao domicilio, ausência temporária do cui-
dador, estágios terminais de doenças e altos ní-
veis de dependência física e psicológica 2,3. Já
nos casos de idosos com baixa dependência, o
motivo da internação definitiva na maioria das
vezes está ligado à falta de amparo familiar 1. 

Por Instituições de Longa Permanência para
Idosos entendem-se instituições governamentais
ou não governamentais, de caráter residencial,
destinada a domicilio coletivo de pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem
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suporte familiar, em condição de liberdade, dig-
nidade e cidadania 4, no entanto, muitas vezes
estes locais também admitem pessoas com ida-
de inferior a 60 anos.

O maior número de idosos na população re-
sulta em um acréscimo na utilização de serviços
de saúde, devido a problemas crônicos, o que
tem como conseqüência intervenções de alto
custo e de tecnologia específica para o cuidado
necessário ao idoso, sendo que um desses cui-
dados consiste no aumento do consumo de me-
dicamentos 5. Segundo Silva et al. 6 o uso si-
multâneo e crônico de medicamentos é chama-
do de polimedicação. Estes mesmos autores 6

classificam em polimedicação menor, quando
são utilizados de dois a quatro medicamentos, e
polimedicação maior, quando o paciente utiliza
cinco ou mais.

A polimedicação pode levar ao aparecimento
de problemas relacionados a medicamentos 6 e
uma solução viável é aumentar a colaboração en-
tre os profissionais da saúde, contribuindo para
aumentar a adesão ao tratamento e as pres-
crições adequadas, diminuir os efeitos nocivos
dos medicamentos e promover o uso e o arma-
zenamento de medicamentos de forma racional 7.

O papel do farmacêutico nesta relação fica
bem caracterizado num estudo de Thompson et
al. 8 que demonstra principalmente que ao mo-
nitorar o uso de medicamentos por pacientes
institucionalizados, determinando possíveis in-
tervenções na prescrição e na administração do
medicamento, pode-se aumentar a qualidade no
cuidado ao paciente. Como resultado do traba-
lho destes pesquisadores observou-se a redução
de custos, número de medicamentos e inter-
nações hospitalares; aumentando por outro la-
do, o encaminhamento dos pacientes, aos ser-
viços de saúde de menor complexidade. 

Outro ponto importante que merece atenção
é o fato de que na terceira idade ocorrem alte-
rações fisiológicas e o aparecimento de morbi-
dades as quais tornam alguns medicamentos
inapropriados ao paciente 9.

Desta forma, pretende-se despertar interesse
pelas questões ligadas ao uso de medicamentos
nestas instituições, já que este ainda é um im-
portante instrumento de recuperação e manu-
tenção da saúde dos seus internos e esta forma
de abordagem constitui um passo fundamental
na promoção do uso racional de medicamento.
Nessa perspectiva, este trabalho teve como ob-
jetivo realizar um estudo de utilização de medi-
camentos com vistas a avaliar a efetividade e se-
gurança dos medicamentos em uma instituição
de longa permanência do sul de Santa Catarina. 

MÉTODOS 
A coleta de dados foi realizada no período

de junho e julho de 2007, adotando-se um mo-
delo de estudo transversal, sendo realizada em
uma instituição de longa permanência localizada
na cidade de Tubarão. A mesma possuía 48 pa-
cientes, onde todos foram sujeitos deste estudo
e aqui denominados de internos. A instituição
conta com uma equipe responsável pelos cuida-
dos de saúde que é formada por técnicas de en-
fermagem, assistente social e médico (do Pro-
grama de Saúde da Família do Bairro onde a
instituição esta localizada).

Os dados para esta pesquisa foram coletados
com base nos prontuários médicos. O perfil dos
pacientes e medicamentoso foi realizado através
dos dados coletados, observando o gênero, ida-
de, problemas de saúde, número de medicamen-
tos utilizados, a classificação farmacológica dos
mesmos segundo Anatomic Therapeutic Che-
mistry 10, o número de doses diárias e o número
de medicamentos utilizados presentes na Re-
lação Municipal de Medicamentos (REMUME) 11.

A análise do perfil foi realizada em dois mo-
mentos, num primeiro foram tabuladas as infor-
mações gerais (caracterização dos internos, per-
fil nosológico e farmacológico) e num segundo
momento foram realizados os estudos de caso.
Nos estudos de caso, foram comparadas os ho-
rários de administração de medicamentos des-
critas no prontuário, com aquelas apresentadas
na literatura 12, bem como, foi avaliado a possi-
bilidade de interação medicamentosa 13.

Para a avaliação dos medicamentos conside-
rados inapropriados, independentemente do
diagnóstico ou das condições do idoso, foram
selecionados os internos com idade de 60 anos
ou mais e analisadas as medicações segundo os
critérios descritos na literatura 9.

Para auxiliar neste processo foi desenvolvido
um banco de dados no programa EpiData 3,01
14. Através da interface com o Analysis do EpiIn-
fo 6.0 15, realizou-se a análise dos dados e os
testes de associação (Quiquadrado), consideran-
do como nível de significância estatística o p <
0,05, buscando relacionar fatores como o perfil
de utilização de medicamentos com gênero,
com idade e com número de problemas de saú-
de.

Foi realizado, ao final da pesquisa, um even-
to de devolução dos dados para os profissionais
da instituição. Este evento foi dividido em dois
momentos, no primeiro foram apresentados de
forma dialogada os resultados desta pesquisa e
num segundo momento foram definidos os en-
caminhamentos.



555

Latin American Journal of Pharmacy - 27 (4) - 2008

A realização deste projeto de pesquisa foi
norteada pela Resolução 196 do Conselho Na-
cional de Saúde 16, sendo aprovado pelo comitê
de ética da Universidade do Sul de Santa Catari-
na com o código 07.087.4.03.III. 

RESULTADOS 
Neste período a instituição possuía 48 inter-

nos, com uma faixa etária que variava de 33 à
90 anos, sendo a  média de idade de 73,4 anos
(±10,2 anos), destes 26 (54,2%) eram do gênero
feminino. Entre os internos observou-se que
apenas 3 apresentavam idade menor que 60
anos, e que sua institucionalização estava asso-
ciada ao alto grau de dependência e a falta de
amparo familiar.

O perfil nosológico foi caracterizado pelos
problemas de saúde registrados no prontuário
médico, com o qual se elaborou a Tabela 1. O
número de problemas de saúde por interno va-
riou de um a oito, com uma média de 4,2 (±
1,7) problemas de saúde por paciente. Sendo
que dos 48 internos, 36 (75,0%) apresentaram
de um a cinco e 12 (25,0%) acima de seis pro-
blemas de saúde registrados no prontuário. As
associações de problemas mais comuns foram
da hipertensão arterial sistêmica com diabetes
mellitus e com dislipidemias.

Os internos utilizavam 83 especialidades far-
macêuticas diferentes. Destas 23 (27,7 %) fazem
parte da relação municipal de medicamentos 11,
sendo representadas principalmente pelos medi-
camentos de maior utilização na instituição. 

O consumo de medicamentos variou de 0 a
12 por interno, tendo uma média de 4,8 (± 3,0)
medicamentos. Dos 48 internos, 45 eram medi-
cados, utilizando diariamente de 01 a 23 doses,
o que representa uma média de 7,9 (± 4,7) do-
ses de medicamentos por pessoa, obtendo um

total de 357 doses diárias administradas na Insti-
tuição. É importante salientar que o controle
dos medicamentos e a administração dos mes-
mos eram realizados pela equipe de enferma-
gem. 

Quando avaliado o número de medicamen-
tos por internos foi verificado que 45,8% possuí-
am polimedicação menor (dois a quatro medica-
mentos) e 43,8% polimedicação maior (mais que
cinco medicamentos). Os dados do presente tra-
balho mostram também diferença no percentual
de polimedicação maior em mulheres (57,7%) e
em homens (27,3%). Estes dados apresentaram
relevância estatística (p < 0,05). Também foi rea-
lizado associação entre polimedicação e faixa
etária, porém não houve relevância estatística (p
= 0,9816). Já quando realizado associação entre
o número de problemas de saúde diagnostica-
dos e polimedicação, encontrou-se relevância
significativa (p = 0,0319).

As classes farmacológicas adotadas pelos in-
ternos com os principais representantes de cada
uma estão apresentadas na Tabela 2. 

Analisando as possibilidades de interações,
foi observado que 17,8% dos medicamentos po-
dem interagir entre si, destacando-se a possível
interação entre digoxina com diuréticos como a
furosemida e a hidroclorotiazida 13. Em relação
à interação com alimentos observou-se que 34,8
% dos medicamentos podem apresentar esta si-
tuação, sendo destacados principalmente aquela
com o captopril 13.

Quando o enfoque foi o horário da medi-
cação analisando os prontuários foi possível
averiguar que 82,6% dos medicamentos estariam
sendo administrados nos horários adequados,
contudo 10,0% não conferiam com a literatura
consultada 12, sendo destacados principalmente
os nitratos e diuréticos. 

Problemas de saúde Número de diagnósticos Fr (%)*

Hipertensão arterial sistêmica 30 15
Doenças do coração 24 12
Dislipidemias 20 10
Depressão 16 8
Diabetes mellitus 15 7,5
Outros Problemas psiquiátricos 13 6,5
Acidente Vascular Cerebral 7 3,5
Hiperplasia da próstata 7 3,5
Problemas relacionados ao estômago 7 3,5
Insuficiência Renal 5 2,5
Outros 56 28

Total 200 100

Tabela 1. Perfil nosológico dos indivíduos internos da instituição de longa permanência. Fr: freqüência relativa.



556

ZAMPARETTI F.O., LUCIANO L.T.R. & GALATO D.

A Tabela 3 apresenta os medicamentos ina-
propriados para idosos, observa-se que entre os
utilizados pelos internos com mais de 60 anos
15,5% foram classificados como inadequados in-
dependentemente do diagnóstico ou das con-
dições de saúde destes internos.

No evento de devolução dos dados estes re-
sultados foram apresentados e discutidos com a

Classes Farmacológicas F Fr (%) Principais representantes F Fr (%)

Trato alimentar e metabolismo 29 12,6 Omeprazol 6 2,6

Insulina NPH 5 2,2 Metformina 6 2,6

Sangue e órgão formadores 21 9,1 Ac. acetil salicílico 16 7

Sistema cardiovascular 91 39,6 Digoxina 7 3
Hidroclorotiazida 11 4,8
Furosemida 9 3,9
Espirolactona 7 3
Captopril 26 11,3

Dermatológico 1 0,4 Polvidona 1 0,4

Sistema hormonal 5 2,2 Tiroxina 3 1,2

Sistema músculo-esquelético 8 3,5 Glucosamina + condroitina 2 0,9
Lumiracoxib 2 0,9

Sistema Nervoso 67 29,0 Clonazepam 5 2,2
Biperideno 5 2,2
Haloperidol 7 3
Fluoxetina 9 3,9

Sistema Respiratório 7 3,1 Hedera helix 2 0,9

Órgãos sensoriais 1 0,4 Carboximetilclusose 1 0,4

TOTAL 230 100

Tabela 2. Perfil de medicamentos utilizados na instituição de longa permanência segundo a ATC. F: Freqüência;
Fr: Freqüência relativa.

Medicamentos inapropriados F Fr (%)

Nifedipina 1 0,5
Piroxicam 1 0,5
Digoxina 7 3,2
Amiodarona 3 1,4
Doxazosina 2 0,9
Ciclobenzaprina 1 0,5
Diazepam 4 1,8
Lorazepam 1 0,5
Alprazolam 1 0,5
Amitriptilina 4 1,8
Fluoxetina 9 4,1

Total 34 15,5

Tabela 3. Medicamentos potencialmente inapropria-
dos utilizados pelos idosos da Instituição de longa
permanência independente do diagnóstico segundo
Fick et al. 8. F: Freqüência; Fr: Freqüência relativa.

direção e com parte da equipe de saúde atuante
na instituição (técnicos de enfermagem e assis-
tente social). Como encaminhamentos a estas
constatações definiram-se algumas estratégias
que seriam inicialmente: a atualização dos regis-
tros dos prontuários, realização de novos exa-
mes de saúde quando pertinente para o monito-
ramento dos tratamentos, treinamentos com a
equipe de saúde e organização da medicação
em porta medicamentos que possibilitem até
quatro administrações diárias. 

DISCUSSÃO
A presença de pessoas com idade inferior a

60 anos em Instituições de longa permanência
não é um fato isolado, Correr et al. 17 em um
trabalho realizado no estado de Paraná (Brasil)
também identificaram a presença de internos
não idosos. Isto geralmente ocorre devido aos
altos níveis de dependência destes, como tam-
bém a falta de assistência familiar.

Uma pesquisa realizada na região sul de San-
ta Catarina com idosos em uma Unidade Básica
de Saúde, referiu uma prevalência de doenças
crônicas em 90,2% dos entrevistados 18. Coelho
Filho & Ramos 19, que também entrevistaram pa-
cientes não institucionalizados na região nordes-
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te do Brasil, verificaram que dos idosos entrevis-
tados, 78,1% referiram ter de um a cinco proble-
mas de saúde e 14,3% apresentavam mais de
cinco, demonstrando a morbidade na população
idosa. No entanto, todos os sujeitos da pesquisa
realizada em Tubarão possuem diagnóstico de
doenças crônicas.

Quando comparados dados atuais de consu-
mo de medicamentos com os dados desta mes-
ma Instituição apresentados por Fregnani &
Souza 20, foi observado um aumento de 38,3%
no número de medicamentos em uso e 37,3%
nas doses diárias, mesmo que tenha ocorrido o
aumento de apenas dois no número de inter-
nos. Isto pode ocorrido devido a complicações
no quadro de saúde dos pacientes em função
da evolução das doenças, portanto, supõe-se
que com o aumento da idade cronológica ten-
dem a aparecer vários problemas de saúde, o
que tem por conseqüência o aumento no con-
sumo de medicamentos 6,21-23.  

No entanto, o consumo de medicamentos
por idosos não institucionalizados residentes na
mesma cidade onde está localizado a instituição
asilar apresenta-se bastante próximo daquele
encontrado nos internos deste estudo, onde se
pôde observar um número médio de medica-
mentos de 3,5 24. 

Silva et al. 6 que estudaram a polimedicação
em cidades de Portugal, determinaram que os
idosos foram os que mais utilizaram medica-
mentos, consumindo em média 3,9, sendo que
39,6% foram considerados como indivíduos com
polimedicação menor e 37,1% como polimedi-
cação maior. Neste mesmo estudo 6 foi eviden-
ciado que as mulheres a polimedicação maior
foi a mais freqüente, cerca de 21,1%. Esta pes-
quisa realizada na cidade de Tubarão também
demonstrou a prevalência de polimedicação
maior em mulheres, sendo que estes dados fo-
ram estatisticamente relevantes o que pode estar
associado ao fato das mulheres serem mais aco-
metidas por doenças crônicas e também por se-
rem mais cuidadosas com a sua saúde procuran-
do mais assistência quando comparadas aos ho-
mens 23.

De forma semelhante, observou-se no estudo
de Galato et al. 24 polimedicação maior em
28,8% da população idosa estudada e uma asso-
ciação significante entre o consumo de medica-
mentos e o gênero feminino.

Da mesma forma, quando realizado asso-
ciação entre problemas de saúde e polimedi-
cação, encontrou-se relevância significativa, pois
era esperado que as pessoas com estado de saú-

de debilitado utilizassem mais medicamentos,
assim justificando o aumento do consumo de
medicamentos pela instituição 5. 

O perfil farmacológico relacionado às classes
terapêuticas prevalentes identificadas nesta pes-
quisa apresenta dados semelhantes aos encon-
trados na literatura para pessoas internas de ins-
tituições de longa permanência 17 e para idosos
não institucionalizados 18,23,24, o que também
apresenta coerência com o perfil nosológico
apresentado pelos internos.

A importância de se analisar a relação de
medicamentos utilizadas na Instituição com a
REMUME 11 traduz-se na possibilidade da aqui-
sição destes medicamentos com o município e
assim diminuir os custos à instituição, que em
2005 20 estimava-se um gasto mensal de aproxi-
madamente dois mil reais (aproximadamente U$
915 na época) e que hoje apresenta cifras bem
maiores (no entanto, não divulgadas). É impor-
tante salientar, que a REMUME 11 contempla os
medicamentos mais utilizados na Instituição,
que correspondem aos  medicamentos que
atuam no Sistema cardiovascular, nervoso e do
trato alimentar e metabolismo.  

Entende-se que, as interações medicamento-
sas podem ocorrer em todas as fases da utili-
zação do medicamento desde a sua preparação
até no momento de exercer o efeito farmacoló-
gico 13. Quando avaliado as interações entre
medicamentos e alimentos, foi identificada prin-
cipalmente aquela entre o captopril e os alimen-
tos, interação esta que pode levar a diminuição
da efetividade do medicamento 13, e que tam-
bém foi constatada por Correr et al. 17 como a
mais prevalente. No entanto, estes dados não
puderam ser confirmados pela inexistência de
resultados clínicos ou de registros da evolução
dos pacientes nos prontuários médicos. A prin-
cipal possibilidade de interação fármaco alimen-
to pode ser resolvida através da adequação dos
horários de utilização dos medicamentos com os
da alimentação 12,13, bem como, através da subs-
tituição do captopril pelo enalapril, ambos en-
contrados na REMUME 11, uma vez que este não
interage com alimentos 13 e na Relação Nacional
de Medicamentos Essenciais 25 o mesmo é cita-
do como medicamento de escolha da classe dos
Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensi-
na (IECA), além de possibilitar a diminuição do
número de doses diárias. 

A interação entre medicamentos de relevân-
cia clínica mais prevalente foi aquela entre a di-
goxina e diuréticos (tiazídicos e de alça), esta
interação pode causar o aumento da excreção
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de potássio e magnésio afetando o músculo car-
díaco, podendo predispor a arritmias induzidas
por digitálicos 13, causando desta forma, proble-
mas de segurança relacionados aos medicamen-
tos. Este problema pode ser prevenido ou resol-
vido através do monitoramento dos níveis plas-
máticos de potássio e, quando necessário, com
a suplementação dietética ou associação com
diuréticos poupadores de potássio 13.

Quando avaliado os horários de adminis-
tração de medicamentos, foi identificado que o
horário de administração dos nitratos deveria
ser reavaliado, pois os mesmos devem ser utili-
zados de forma a evitar a tolerância 12,26, já os
diuréticos quando adotados em mais de uma to-
mada diária devem ser utilizados em horários
que evitem a noctúria 12,26, necessitando tam-
bém de reavaliação. 

No trabalho desenvolvido por Correr et al. 17

foi identificado que 13,5% dos medicamentos
são considerados inadequados para os idosos
institucionalizados estudados, sendo que destes
os mais utilizados foram o nifedipino, a amitrip-
tilina e o diazepam. Já, o presente trabalho
identificou que 15,5 % dos medicamentos eram
inapropriados para idosos, sendo que os mais
freqüentes foram a fluoxetina, a amitriptilina, a
digoxina e o diazepam. Por outro lado, em ou-
tro trabalho recente 27 envolvendo idosos não
institucionalizados foi identificado um percen-
tual menor de consumo destes medicamentos
(10,0%). 

A fluoxetina é inapropriada devido à estimu-
lação excessiva do sistema nervoso central, cau-
sando distúrbio do sono e aumento da agitação;
a amitriptilina, pois tem efeito anticolinérgicos e
propriedades sedativas; a digoxina, com a dimi-
nuição do clearance renal podendo aumentar o
risco de toxicidade e; o diazepan produz efeitos
sedativos aumentando o risco de quedas e fratu-
ras 9.

Estes dados são preocupantes, pois os pa-
cientes que utilizam os medicamentos inapro-
priados estão sujeitos a tratamentos mais caros,
maior necessidade de consultas médicas, maior
severidade das doenças e aumento das pres-
crições de medicamentos 9,27. Desta forma, re-
força-se a necessidade da promoção do uso ra-
cional de medicamentos na população idoso
com vistas a garantir a necessidade, efetividade
e segurança, em especial, nos pacientes institu-
cionalizados em função da limitação da capaci-
dade funcional e cognitiva da qual muitas vezes
já são acometidos.

Cabe ressaltar que este trabalho reflete a si-
tuação dos idosos da instituição de longa per-
manência investigada e que não se podem fazer
generalizações a outras instituições, no entanto,
os dados aqui apresentados servem como um
estudo exploratório nesta população.

É importante salientar que o objetivo deste
trabalho foi o de realizar um estudo de utili-
zação de medicamentos com base nos prontuá-
rios médicos. Este foi traçado em função das li-
mitações cognitivas e do estado de saúde dos
internos da instituição de longa permanência.
Acredita-se que as informações dos prontuários
devem ser suficientes para que sejam tomadas
decisões clínicas de cuidado do paciente. Por-
tanto, o encaminhamento de atualizar os dados
de evolução dos pacientes tomado pela direção
da instituição de longa permanência, representa
um importante resultado desta pesquisa. E, por-
tanto, medir o impacto dos encaminhamentos
propostos neste trabalho leva a perspectiva de
novos trabalhos.

CONCLUSÃO 
Verificou-se que os sujeitos desta pesquisa

são acometidos por inúmeros problemas de saú-
de o que está associado com a polimedicação
observada, bem como o fato de ser do gênero
feminino. Já a faixa etária e não influenciou de
forma significante sobre a polimedicação. 

Os internos da instituição de longa per-
manência estão expostos a medicamentos consi-
derados inapropriados e a interações medica-
mentosas que podem levar ao aparecimento de
problemas relacionados aos medicamentos de
segurança e efetividade.

Desta forma, ressaltam-se a importância de
ações de promoção do uso racional de medica-
mentos com vistas a garantir o uso de medica-
mentos necessários, efetivos e seguros em ido-
sos em especial aqueles institucionalizados em
função das limitações capacidade funcional.

Por não possuírem autonomia sobre a utili-
zação de seus medicamentos e dependerem ex-
clusivamente da equipe de saúde da instituição
de longa permanência para a administração dos
mesmos, o registro das informações a respeito
da evolução do quadro dos pacientes, bem co-
mo do monitoramento dos seus problemas de
saúde são imprescindíveis para a avaliação da
efetividade e segurança dos medicamentos. Em
especial, daqueles medicamentos considerados
inapropriados para a terceira idade.

Através do evento de devolução dos dados
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foi possível ressaltar à instituição, a importância
da conscientização da equipe de saúde afim de
garantir o registro de informações, bem como, a
adesão ao tratamento farmacológico dos pacien-
tes institucionalizados, garantindo desta forma o
uso racional dos medicamentos.
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