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RISCOS ASSOCIADOS À PRESCRIÇÃO DE FÁRMACOS COM ATIVIDADE ANTICOLINÉRGICA PARA PACIENTE GERIÁTRICOS

O corpo humano ao passo que envelhece, sofre mudanças fisiológicas, que são correlacionadas, por

essa razão o idoso deve ser visto como um todo, sabendo que quaisquer intervenções feitas podem

causar estímulos em sistemas diferentes. A maioria dos idosos precisa de tratamento medicamentoso

contínuo, a literatura nos diz que, entre os mais prescritos estão os fármacos anticolinérgicos.

Entretanto sua utilização a longo prazo apresenta sérios riscos à saúde do idoso, como por exemplo;

prejuízo de memória, alucinações e taquicardia.
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Em se tratando de terapia medicamentosa, o organismo idoso é

mais suscetível a desenvolver efeitos indesejados assim como

ineficácia na adesão ao tratamento. Os fármacos com atividade

anticolinérgica (FAC), por exemplo,são fármacos amplamente

prescritos, e servem para tratar disfunções urinárias, neurológicas e

até para dilatar as pupilas.

Revisar através da literatura a importância da monitorização da terapia medicamentosa com farmácos

anticolinérgicos para idosos, devido principalmente às particularidades do organismo idoso, explanado

as possíveis consequências clínicas desses fármacos.

A critério de inclusão buscamos artigos mais recentes que estavam compreendidos entre 2016 a 2017,

através de bases de dados eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Os descritores

utilizados foram; geriatria, fármacos, demência. Otimizar a terapia medicamentosa é parte essencial no cuidado com os

idosos, o processo deve incluir a decisão se o medicamento prescrito é a

melhor indicação num ponto de vista geral, de acordo com as

necessidades do organismo idoso.

Os FAC são fármacos que antagonizam nos receptores
muscarínicos, e antinicotínicos, eles agem interferindo na
síntese, armazenamento e liberação da acetilcolina. A nível
periférico, os anticolinérgicos diminuem a motilidade intestinal
causando constipação, retenção urinária, podem ainda
aumentar a frequência cardíaca.

No sistema nevoso central (SNC), causam tonturas, e mais comumente 
demência. 


