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RESUMO 

A população idosa mundial está aumentando constantemente. A expectativa é que no ano de 

2050 este número seja de dois bilhões de pessoas. O envelhecimento envolve várias 

alterações no organismo, onde se incluem as mudanças fisiológicas; consequentemente, a 

população idosa tende a apresentar um maior número de patologias quando comparado à 

população não idosa. Ocasionando assim, um aumento no número de medicamentos, sendo a 

prescrição a intervenção mais utilizada por médicos. Este estudo teve como objetivo avaliar as 

alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas decorrentes do processo de envelhecimento, 

através de uma revisão narrativa. Nota-se que, todas as fases do processo farmacocinético 

apresentam-se alteradas, como na absorção que ocorre o aumento do pH gástrico, na 

distribuição com o aumento do tecido adiposo, no metabolismo com a diminuição do volume 

hepático e na excreção com a diminuição da filtração glomerular. Alterações também são 

evidenciadas no processo farmacodinâmico. Os profissionais de saúde devem conhecer estas 

alterações que podem ocorrer neste grupo etário, para evitar desfechos clínicos negativos na 

terapia realizada. 

Palavras-chave: Idosos. Farmacoterapia. Uso Racional de Medicamentos. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The world's elderly population is increasing constantly. The expectation is that in 2050, the 

number will be two billion people. Aging involves several changes in the body, including the 

physiological changes; consequently, the elderly population tends to have a larger number of 

pathologies compared to non-elderly ones. Thus causing an increase in the number of drugs, 

being prescription the most widely intervention used by physicians. This study aimed to 

evaluate the pharmacokinetic and pharmacodynamic changes resulting from the aging process, 

through a narrative review. It is noticed that all the stages of the pharmacokinetic process are 

altered, as in absorption which occurs an increase in gastric pH, in the distribution with the 

increase in adipose tissue, in the metabolism with a decrease in hepatic volume and excretion 

with decreased glomerular filtration. Changes are also observed on the pharmacodynamic 

process. Healthcare professionals should be aware of these changes that may occur in this age 

group to avoid adverse clinical outcomes in therapy performed. 

Keywords: Elderly. Pharmacotherapy. Rational use of medications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

O processo de envelhecimento refere-se a um fator natural e 

caracteriza-se por uma redução nas funções desenvolvidas pelo indivíduo, que 

quando se encontra em condições normais, não desenvolve qualquer 

problema, mas em contrapartida, caso apresente doenças, e/ou estresse 

emocional, pode desenvolver uma condição patológica que necessita de uma 

assistência (BRASIL, 2007). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é classificado como 

pessoa idosa aquele que apresentar idade de 65 anos ou mais (nos casos de 

países desenvolvidos) e com 60 ou mais nos países em desenvolvimento 

(BALDONI, PEREIRA, 2011).  

A população idosa mundial está aumentando constantemente. A 

expectativa é que no ano de 2050 este número seja de dois bilhões de 

pessoas, portanto, existirão mais idosos que crianças com idade abaixo de 15 

anos (BRASIL, 2007). 

No processo de envelhecimento, entre as várias alterações que ocorrem 

no organismo, estão as mudanças fisiológicas, que devido à idade, tendem a 

afetar vários órgãos e variam de intensidade em relação às influências 

recebidas tais como ambientais, psicológicas e genéticas (CASSONI, 2011). 

Devido as alterações decorrentes do processo de envelhecimento a 

população idosa tende a apresentar um maior número de patologias quando 

comparado à população não idosa, pois, muitos são acometidos por doenças e 

agravos crônicos não transmissíveis (BRASIL, 2006). 

Com o aumento do número de doenças, consequentemente também 

ocorre uma elevação no consumo de medicamentos, visto que a intervenção 

terapêutica mais comumente utilizada pelos médicos é a prescrição de 

medicamentos (CASSONI, 2011). 

No processo de envelhecimento pode ocorrer aumento da 

susceptibilidade aos efeitos clínicos negativos dos medicamentos e diminuição 

da eficácia apresentada pelos mesmos. Isto pode ocorrer em decorrência de 

alterações nos processos farmacocinéticos, modificando desta forma a 

absorção, distribuição, metabolismo e eliminação, e também nos processos 



farmacodinâmicos, modificando o mecanismo de ação dos medicamentos e os 

efeitos apresentados por eles (CASSONI, 2011). 

O grande problema da terapia medicamentosa no paciente idoso, é que 

uma dose de um medicamento pode produzir uma resposta inesperada, 

quando comparado com um jovem do mesmo peso e gênero, em consequência 

das alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas características do 

envelhecimento (COSTA, PEDROSO, 2011). 

Nota-se que a maioria dos profissionais da área da saúde não têm 

conhecimento sobre a fisiologia e fisiopatologia relacionada ao envelhecimento, 

sendo importante o entendimento destas características para medidas 

farmacológicas adequadas nas terapias do paciente idoso (COSTA, 

PEDROSO, 2011). 

Baseado no aumento da população idosa, na fragilidade destes 

indivíduos e nas alterações fisiológicas decorrentes do processo de 

envelhecimento, é de extrema importância que os profissionais de saúde 

conheçam as alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que podem 

ocorrer neste grupo etário; para que possam prevenir e evitar desfechos 

clínicos negativos como reações adversas e inefetividade terapêutica. 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas decorrentes do processo de 

envelhecimento. 

 

MATERIAS E MÉTODOS 

 

Este estudo refere-se a uma revisão narrativa, na qual para realizar a 

seleção dos artigos, não foram utilizados períodos de publicação e descritores 

específicos e as fontes não foram pré-determinadas. 

Foram utilizados artigos publicados no idioma português e inglês que 

abordassem características do envelhecimento populacional, alterações 

fisiológicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas decorrentes do processo de 

envelhecimento, as bases de dados utilizadas foram Scielo e PubMed; além de 

livros, dissertações, e sites de organizações de saúde. 

 

 



 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Alterações farmacocinéticas 

 

A farmacocinética consiste nas ações que o organismo realiza com o 

fármaco (absorção, distribuição, metabolismo e excreção) (VAZ, 2012). 

Todas as fases do processo farmacocinético podem ser alteradas, em  

decorrência de perda e/ou diminuição da capacidade funcional de muitos 

órgãos, bem como a diminuição da eficácia dos mecanismos homeostáticos 

(PARENTE, 2011). 

 

Absorção 

 

Os medicamentos são em sua maioria administrados por via oral, nas 

formas farmacêuticas sólidas e líquidas e são na maior parte absorvidos no 

trato digestório (VAZ, 2012). 

Algumas alterações no processo de absorção de medicamentos 

administrados pela via oral podem ser decorrentes do processo de 

envelhecimento, como a diminuição do número de células de absorção 

(resultando em uma redução da área total de absorção), o aumento do pH 

gástrico, a diminuição da motilidade do trato digestório, reduzindo desta forma 

o trânsito intestinal (CASSONI, 2011). 

O aumento do pH gástrico, proporciona a redução da absorção de 

drogas ácidas e o aumento de drogas básicas (BALDONI et al., 2010). 

A maioria dos medicamentos absorvidos pelo trato gastrointestinal são 

absorvidos por processo de difusão passiva, e existem poucas evidências para 

sugerir que existam alterações significativas na quantidade de medicamento 

absorvido decorrentes das modificações descritas acima. Entretanto, podem 

ocorrer alterações significativas na quantidade absorvida de medicamentos que 

apresentam absorção por transportes ativos e também podem ocorrer 

alterações na velocidade da absorção de determinados medicamentos e 

consequentemente retardo no início de sua ação (PARENTE, 2011; VAZ, 

2012). 



A absorção pela via transdérmica pode estar diminuída no paciente 

idoso, devido à redução da perfusão sanguínea, e o aumento da queratinização 

e conteúdo lipídico. A absorção pela via intramuscular e subcutânea também 

estão comprometidas, em decorrência da redução da massa muscular e do 

fluxo sanguíneo periférico (VAZ, 2012). 

Mesmo apresentando alterações, a absorção refere-se a etapa com 

menor influência a farmacocinética dos fármacos administrados no idoso 

(COSTA, PEDROSO, 2011). 

Alguns fármacos mostram sofrer alterações no processo de absorção, 

conforme mostra a Tabela 1, onde estão os efeitos que podem causar devido a 

estas alterações. 

 

Tabela 1. Exemplos de alterações no processo de absorção de medicamentos 
decorrentes do processo de envelhecimento. 
 
Medicamento Descrição da alteração 
Analgésicos não opióides A redução da motilidade 

gastrointestinal pode retardar o início 
da ação dos analgésicos não 
opióides. Isto irá retardar o início da 
ação analgésica do medicamento. 

Anticolinérgicos, anti-histamínicos 1ª 
geração, antidepressivos tricíclicos, 
opióides 

Estes medicamentos retardam a 
motilidade gastrointestinal, e podem 
interagir com outros medicamentos 
administrados concomitantemente. 

Levodopa Ocorre um aumento na absorção 
deste fármaco, devido ser degradada 
pela enzima dopa descarboxilase, e a 
mesma estar diminuída na mucosa 
gástrica do paciente idoso, desta 
forma, a fração disponível para 
absorção está aumentada. 

Vitamina B12, ferro e cálcio A absorção é mediada na forma de 
transportadores ativos, desta forma 
têm a absorção diminuída. 

Antidepressivos Os antidepressivos que se 
apresentam fracamente básico são 
absorvidos rapidamente no intestino, 
que é fracamente ácido. 

 
Fonte: BALDONI et al., 2010; VAZ, 2012. 
 
 



Distribuição 

  

No idoso, a distribuição de fármacos demonstra sofrer influência de 

vários fatores, como na ligação do fármaco a proteínas plasmáticas, 

propriedades da própria droga, massa corporal magra e não magra, água 

corporal total e também volume extracelular (BALDONI et al., 2010). 

Em relação à composição corporal, a um aumento de gordura de 15 

para 30%, ao comparar a idade de 25 e 75 anos. Ocorre também no 

envelhecimento uma redução do volume de distribuição dos fármacos 

hidrossolúveis e um aumento para os que se apresentam lipossolúveis, como o 

verapamil, nitrazepam, diazepam, amitriptilina e amiodarona (COSTA, 

PEDRODO, 2011; BALDONI et al., 2010). 

Os fármacos ácidos são transportados ligados à albumina, já os básicos 

a α l-glicoproteína ácida (COSTA, PEDROSO, 2011). No envelhecimento tende 

a ocorrer diminuição dos níveis plasmáticos de albumina e aumento dos níveis 

plasmáticos de alfa1 glicoproteína ácida (BALDONI et al., 2010). Isto resulta 

em maior fração de fármaco livres quando este liga-se à albumina; e menor 

fração de fármaco livre quando este liga-se à alfa1 glicoproteína ácida; 

podendo alterar o efeito destes fármacos (NÓBREGA, KARNIKOWSKI, 2005). 

Nota-se relevância na avaliação destes fatores, para evitar utilizar 

fármacos com estreita margem terapêutica, pois as consequências de todas 

estas alterações exige que seja avaliada a dose administrada do fármaco, para 

realizar uma terapia mais eficaz e segura (VAZ, 2012). 

De acordo com estas observações, verifica-se que vários fármacos 

devem ser administrados pelos idosos com maior cautela, conforme mostra a 

Tabela 2, onde são apresentandos os efeitos que podem provocar. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2. Exemplos de alterações no processo de distribuição de fármacos 
decorrentes do processo de envelhecimento. 
 
Medicamentos Descrição Alteração 

Ácido acetilsalicílico, lítio, propanolol, 

atenolol, sotalol, teofilina  

hidroclorotiazida, aminoglicosídeos e 

a digoxina. 

São fármacos hidrofílicos, apresentam 

um volume de distribuição menor em 

idosos, pois a quantidade de água 

corporal é menor. 

Diuréticos Fármacos que reduzem o espaço 

extracelular, resultando no aumento da 

concentração plasmática de outros 

fármacos e os seus efeitos tóxicos. 

Digoxina Fármaco que se distribui no músculo, 

apresenta desta forma uma 

concentração plasmática maior, pois 

no idoso ocorre a diminuição da massa 

magra corporal. 

Amiodarona, diazepam, 

teicoplamina, haloperidol e o 

verapamil. 

Fármacos lipossolúveis aparecem 

aumentados em idosos, pois estes 

apresentam um aumento do tecido 

adiposo. Podendo até potencializar o 

risco de toxicidade. 

Aminofilina, barbitúricos, fenitoína, 
salicitados e varfarina. 

Aumento da fração livre dos fármacos 

que se ligam a albumina, desta forma 

tendo o efeito aumentado destes 

fármacos. Exemplo do que poderia 

acontecer com a varfarina: risco de 

sangramento. 

 

Fonte: VAZ, 2012; COSTA, PEDROSO, 2011; BALDONI et al., 2010 

 
 
Metabolismo 
 

A maioria dos medicamentos são metabolizados pelo fígado. O 

metabolismo hepático dos medicamentos ocorre principalmente através de 



reações químicas, e serve basicamente para: (1) transformar pró-fármacos em 

fármacos ativos (conferir atividade terapêutica), (2) transformar os fármacos em 

fármacos inativos (retirar atividade terapêutica, e transformar as substâncias 

mais facilmente excretáveis pelo organismo) (VAZ, 2012).  O metabolismo 

hepático envolve reações de fase I e reações de fase II; mas não 

obrigatoriamente os dois tipos de reações para todos os medicamentos 

(PARENTE, 2011). 

As reações de fase I são responsáveis por alterar a atividade dos 

fármacos (ativo em inativo; pró-fármaco em fármaco ativo); exemplos: reações 

de oxidação e redução. As reações de fase I aparecem diminuídas em 

indivíduos idosos (PARENTE, 2011). Isto ocorre porque estas reações são 

catalisadas por enzimas expressas no retículo endoplasmático dos hepatócitos; 

e estes se apresentam reduzidos no idoso (VAZ, 2012). Além disso, com o 

processo de envelhecimento, o volume hepático reduz cerca de 20 a 30%; e o 

fluxo sanguíneo hepático apresenta redução de 20 a 50% (PARENTE, 2011). 

As reações de fase II têm como objetivo facilitar a excreção do fármaco 

pela adição de algum substrato endógeno hidrofílico ao fármaco ou metabólito 

resultante da fase I (exemplo: ácido sulfúrico, ácido acético ou aminoácidos). 

As reações de fase II não sofrem grandes alterações nos indivíduos idosos. 

Isto ocorre porque as reações de fase II estão relacionadas com as enzimas 

que estão no citoplasma dos hepatócitos (VAZ, 2012). Porém com a 

polimedicação, estas reações sofrem influência por fármacos concomitantes 

que modifiquem o metabolismo por estas vias (PARENTE, 2011). 

Existem diferenças nas alterações metabólicas para cada fármaco. Os 

fármacos que tendem a apresentar maior alteração são aqueles que têm 

elevado coeficiente de extração hepática (VAZ, 2012). 

 Observa-se que alguns fármacos apresentam-se alterados nesta fase do 

metabolismo, devido a estas modificações que ocorrem nesta etapa da 

farmacocinética no processo de envelhecimento, conforme mostra a Tabela 3. 

 

 

 

 



Tabela 3. Exemplos de alterações no metabolismo dos medicamentos 
decorrentes do processo de envelhecimento. 
 
Medicamentos Descrição Alteração 

Propranolol e os nitratos Por ocorrer diminuição do fluxo 
sanguíneo hepático no 
envelhecimento, pode ocorrer 
comprometimento dos fármacos 
fluxo-dependentes. 

Alprazolam, aminofilina, clordiazepóxido, 
diazepam, propranolol e a quinidina. 

No envelhecimento ocorre a 
redução da atividade do 
citocromo p450, responsável pelo 
metabolismo oxidativo (reações 
de fase I). Desta forma, os 
fármacos que dependem da 
oxidação para serem 
metabolizados, tendem a 
continuar a atuar por mais tempo. 

Amiodarona e varfarina Apresentam metabolismo 
reduzido, pois referem-se a 
fármacos que apresentam 
elevado coeficiente de extração 
hepática. 

 

Fonte: COSTA, PEDROSO, 2011; VAZ, 2012. 

 

Excreção 

 

A etapa do processo da farmacocinética que sofre maior alteração em 

pacientes idosos é a eliminação renal dos fármacos. Durante o 

envelhecimento, entre os 30 e os 80 anos, a massa renal e o número de 

glomérulos reduzem cerca de 20-30%. O fluxo sanguíneo renal reduz 1% por 

ano entre os 20 e 90 anos, e a filtração glomerular reduz de 25 a 50%. As 

alterações renais também são influenciadas pela presença de determinadas 

doenças crônicas como diabetes mellitus e hipertensão arterial (BALDONI et 

al., 2010; PARENTE, 2011). 

A depuração renal quando alterada, resulta em prolongamento de meia-

vida dos fármacos, e no aumento em seus níveis séricos (BALDONI et al., 

2010).Os fármacos que sofrem eliminação por secreção tubular mostram uma 

redução da excreção com a idade, isto ocorre possivelmente em consequência 

da diminuição da funcionalidade dos transportadores envolvidos (VAZ, 2012).  



 Estudos demonstraram que o declínio da função renal, parece estar 

relacionado com a incidência das reações adversas (PARENTE, 2011). 

 Alguns fármacos sofrem influência desta fase de excreção, 

apresentando alterações na mesma, desta forma, devendo ser administrados 

com maior cautela no paciente idoso, conforme mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4. Exemplos de alterações na excreção de medicamentos decorrentes 
do processo de envelhecimento. 
 
Medicamentos Descrição Alteração 
Digoxina, inibidores da enzima 
conversora de angiotensina (IECAs), 
lítio, metotrexato, aminoglicosídeos, 
penicilinas, tetraciclinas e 
vancomicina 

Fármacos que apresentam estreita 
margem terapêutica, podendo 
aparecer sinais de toxicidade 

 

Fonte: VAZ, 2012. 

 

As alterações que ocorrem no processo de excreção exigem uma 

atenção na prescrição para idosos, havendo a necessidade do ajustamento das 

doses dos fármacos que apresentam eliminação renal, de acordo com a 

depuração (clearance) de creatinina (COSTA, PEDROSO, 2011). 

Porém, não é adequado usar o valor de creatinina isolado, em razão da 

diminuição da massa magra, característica esta do envelhecimento (COSTA, 

PEDROSO, 2011). Desta forma, pode ser utilizada para avaliar a função renal 

no idoso a fórmula Cockroft and Gault (VAZ, 2012). 

Esta fórmula utiliza vários dados do paciente idoso, como idade, peso, 

creatinina sérica, conforme segue abaixo, sendo esta para determinar o valor 

de clearance de creatinina nos homens, para mulheres tem que multiplicar pelo 

fator 0,85, em razão da sua menor massa muscular esquelética (VAZ, 2012). 

CLCr (clearance da creatinina) =     (140 – idade (anos)) x peso (kg) 
                                                       72 x Creatinina sérica (mg/dL) 
 

Existem ainda outras ferramentas como a Modification of Diet in Renal 

Disease (MDRD), que pode estimar melhor a função renal em pacientes 

idosos, de acordo com estudos, que mostraram uma predição confiável da taxa 

de filtração glomerular (TFG) nessa população (PONTES, et al., 2014) 

 



 
Alterações farmacodinâmicas 
 

 O processo de farmacodinâmica compreende a interação do fármaco e 

seu receptor, ocasionando uma resposta farmacológica terapêutica ou adversa 

(PARENTE, 2011). 

Alterações farmacodinâmicas são frequentemente atribuídas a 

mudanças na interação fármaco-receptor, interações membrana-receptor, 

eventos pós-receptor, mudanças estruturais nos órgãos e tecidos causadas 

pelo processo de envelhecimento (TURNHEIM, 2003). A resposta dos 

pacientes idosos aos fármacos é variável, existindo resposta aumentada para 

determinados fármacos amplamente utilizados (exemplo: benzodiazepínicos, 

antidepressivos, varfarina e antiinflamatórios não esteroidais) e uma resposta 

reduzida para outros fármacos (exemplo: bloqueadores de receptor β-

adrenérgico) (TURNHEIM, 2003); aumentando o risco de determinadas RAM 

(Reações Adversas a Medicamentos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

O gerenciamento clínico da terapia medicamentosa no paciente idoso 

exige uma série de cuidados decorrentes de alterações em processos de 

farmacocinética e farmacodinâmica sendo necessário, muitas vezes, ajustes de 

dose e/ou seleção de medicamentos com características específicas.  
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