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RESUMO 

 
Nos últimos anos tem-se verificado um crescente envelhecimento da população mundial. 

Paralelamente ao aumento do número de pessoas idosas verifica-se também o aumento 

do consumo de medicamentos por parte desta população, devido à elevada prevalência de 

doenças crónico-degenerativas associadas ao envelhecimento. 

 

Com o aumento crescente da esperança de vida da população mundial constatam-se 

alterações fisiológicas e o surgimento de múltiplas patologias e incapacidades que não se 

observavam no idoso com idade inferior, acompanhadas duma crescente utilização de 

vários medicamentos em simultâneo para tratar essas patologias. Alterações fisiológicas 

como o aumento do pH gástrico, a redução da superfície de absorção intestinal ou o 

enfraquecimento dos mecanismos homeostáticos no indivíduo geriátrico modificam a 

farmacocinética e a farmacodinâmica dos fármacos, diminuindo os seus efeitos 

terapêuticos ou tornando-os tóxicos para o organismo, devido à ocorrência de reações 

adversas. 

 

O recurso á polifarmácia beneficia o paciente geriátrico, mas a contrapartida é o risco 

aumentado de reações adversas e interações medicamentosas causadoras de resultados 

terapêuticos insatisfatórios ou tóxicos, o aparecimento ou agravamento de patologias e, 

que em alguns casos podem causar a morte do paciente. 

 

O Omeprazol, um inibidor da secreção gástrica (IBP) e o Clopidogrel, um antiagregante 

plaquetário, são dois fármacos frequentemente prescritos em simultâneo, apesar de muitos 

estudos demonstrarem a existência de interações entre estes fármacos. Estas interações 

podem causar quadros de toxicidade por sobredosagem do Omeprazol, assim como o 

aumento do risco de problemas cardiovasculares por redução dos níveis plasmáticos do 

Clopidogrel, por vezes fatais e potenciados se o indivíduo for idoso. 

 

As interações entre o Omeprazol e o Clopidogrel, com redução da eficácia deste e o 

aparecimento e/ou agravamento de patologias cardiovasculares não é consensual entre a 

comunidade científica, com um número elevado de publicações demonstrando que essas 

interações constituem um risco real de agravamento de eventos cardiovasculares e devem 

ser evitadas no idoso, enquanto que outras publicações emergentes defendem que essas 

interações não constituem risco para os doentes com patologias cardiovasculares. 



A elaboração de programas para promover com segurança a polifarmácia (vários 

medicamentos administrados no mesmo indivíduo) é complexa e deverá envolver os 

clínicos, as organizações e os políticos dos vários países. As normas emergentes desses 

programas para a população idosa deverão ser amplamente discutidas e certificadas. 

Deverão ser focadas no paciente idoso, clinicamente robustas, multidisciplinares e 

ajustadas aos sistemas de saúde em cada país. 

 

Palavras-chave: Idoso, Interações Medicamentosas, Omeprazol, Clopidogrel, risco 

cardiovascular. 



Toxicity of the Most Prescribed Medications in the Elderly Population: Omeprazole 

and Clopidogrel 

 

ABSTRACT 

 
Over the last years an increasing ageing of the world population has been confirmed. 

Parallel to the increase of the number of older people there is also an increase in the 

consumption of medicines by this population, due to the high prevalence of chronic- 

degenerative diseases related to ageing. 

With the growing of life expectancy of the world population physiological changes and 

emergence of multiple pathologies and disabilities emerge that weren’t observed in an old 

person aged under, accompanied by the rising use of several drugs simultaneously to treat 

these medical conditions. Physiological changes such as the increase of gastric pH, 

reduced intestinal absorption surface or the weakening of homeostatic mechanisms in the 

geriatric person modify the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs, lessening 

their therapeutic effects or rendering them toxic to the organism due to occurrence of 

adverse reactions. 

The use of polypharmacy benefits the elder patient, but in contrast there is an increased 

risk of adverse reactions and drug interactions that cause unsatisfactory therapeutic or toxic 

effects, the emergency or the worsening of illnesses and, in some cases, the death of the 

patient. 

Omeprazole, a gastric secretion inhibitor (PPI) and Clopidogrel, an antiplatelet agent, are 

two drugs very often prescribed by the clinicians, inspite of many publications reporting the 

existence of interactions between these drugs. These interactions may cause Omeprazole 

toxicity by overdose, as well as an increased risk of cardiovascular problems due to 

subtherapeutic plasma levels of Clopidogrel, which are sometimes fatal and potentiated if 

the individual is an elderly. 

The interactions between Omeprazole and Clopidogrel, with its reduced efficiency and the 

appearance and / or aggravation of cardiovascular disorders are not consensual among the 

scientific community, with a large number of publications stating that these interactions 

constitute a real risk of worsening cardiovascular events and should be avoided among the 

elder patient, while other emerging publications discuss that such interactions do not pose 

a risk for patients with cardiovascular disease. 

The elaboration of programs to safely promote polypharmacy (several drugs dispensed in 

the same individual) is complex and should involve clinicians, organizations and politicians 

in different countries. The emerging norms of these programs for the elderly population 



should be widely discussed and certified. They must be focused on the elderly patient, 

clinically robust, multidisciplinary and adjusted to the health systems in each country. 

 
Key words: Elderly, Drug interactions, Omeprazole, Clopidogrel, Cardiovascular risk 
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INTRODUÇÃO 

 
Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2017), o índice de envelhecimento em 

Portugal, em 2017, foi de 147 idosos para cada 100 jovens, o que coloca Portugal como o 

quinto país mais envelhecido da Europa. Revela também que, segundo as últimas 

projeções, o envelhecimento irá estabilizar apenas em 2049. 

Devido a este envelhecimento, o INE estima que a população portuguesa irá diminuir, dos 

atuais 10,3 para 7,5 milhões de pessoas, ficando abaixo do limiar de 10 milhões em 2031. 

O número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões e a população em idade ativa 

diminuirá de 6,7 para 3,8 milhões de pessoas (INE, 2017). 

As mudanças que constituem e influenciam o envelhecimento são complexas. A nível 

biológico, o envelhecimento é associado à acumulação de uma grande variedade de danos 

moleculares e celulares. Com o tempo, esses danos levam a uma perda gradual nas 

reservas fisiológicas, ao aumento do risco de contrair diversas patologias e ao declínio 

geral na capacidade intrínseca do indivíduo, em última instância, resulta na morte do 

indivíduo (Organização Mundial de Saúde, 2015). O aumento do número de pessoas 

idosas leva ao aumento do consumo de medicamentos por parte desta população, 

principalmente devido à elevada prevalência de doenças crónico-degenerativas 

associadas ao envelhecimento. As doenças cerebrovasculares, neoplasias, demências, 

acidentes por perda de audição e visão, diabetes, doenças osteoarticulares e doenças 

mentais constituem nas pessoas idosas as principais causas de morbilidade e mortalidade 

(Mosca e Correia, 2012). 

A população geriátrica apresenta, com frequência, múltiplas comorbidades, sendo também 

frequente o recurso à polifarmácia. Este termo refere-se não só ao uso de múltiplos 

fármacos como também ao uso de mais fármacos do que aqueles que são clinicamente 

indicados. Nesta faixa etária, a frequência do uso de medicamentos é elevada, com valores 

entre 60% a 90%, dos quais um terço toma cinco ou mais medicamentos em simultâneo. 

O fácil acesso a fármacos não sujeitos a receita médica e vistos como inofensivos é 

também uma das causas da toma excessiva dos mesmos (Mosca e Correia, 2012). 

Dado tratar-se de uma população debilitada, a farmacoterapia nos idosos tem as suas 

consequências: redução da massa muscular e da água corporal, alterações no 

metabolismo hepático, dos mecanismos homeostáticos bem como da capacidade de 

filtração e de excreção renal, que podem alterar a farmacocinética e a farmacodinâmica de 

diversos fármacos, levando à dificuldade de eliminação de metabolitos, à acumulação de 
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substâncias tóxicas no organismo com um risco aumentado de ocorrência de interações 

medicamentosas e de reações adversas (Mosca e Correia, 2012). 

Os medicamentos são atualmente o recurso mais utilizado no tratamento e profilaxia de 

doenças, permitindo a melhor das condições de saúde e um aumento da expectativa de 

vida dos pacientes. Contudo, para que a farmacoterapia alcance os resultados esperados 

é necessário que sejam cumpridas adequadamente as etapas do processo de medicação, 

desde o diagnóstico à prescrição, à aquisição na farmácia, à orientação dos pacientes e à 

administração correta dos medicamentos (Neto, Júnior e Crozara, 2015). 
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ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NO IDOSO 

 
Processo de envelhecimento 

 
O envelhecimento é um processo multifatorial, que envolve tanto fatores orgânicos como 

psicossociais, que se podem influenciar positiva ou negativamente entre si. 

De acordo com Brito e Litvoc (cit in. Trompieri e Almeida Fechine, 2012), o envelhecimento 

é um fenómeno que atinge todos os seres humanos, sendo caracterizado como um 

processo dinâmico, progressivo e irreversível associado a fatores biológicos, psíquicos e 

sociais. Sabe-se que, independente da condição genética, os estilos de vida têm grande 

importância na capacidade de atenuar a senescência associada ao processo de 

envelhecimento. 

O envelhecimento não é em si uma doença, embora possa ser agravado ou acelerado pela 

doença. Distingue-se assim o envelhecimento normal e o envelhecimento patológico, 

evidente nos indivíduos cuja idade biológica é claramente superior à cronológica (Costa et 

al., 1999). 

Como processo contínuo e irreversível, o envelhecimento normal traz consigo a diminuição 

da capacidade física, mental e social, consequente das alterações estruturais e funcionais 

que o corpo e a mente experimentam. Embora esta perda de capacidades não possa ser 

evitada, podem ser minimizadas e proteladas (Costa et al., 1999). 

O envelhecimento como um estado associado a modificações biológicas e físicas 

apresenta alterações a nível fisiológico, algumas mais evidentes. Para Souza (2002) é de 

suma importância entender as peculiaridades anatómicas e fisiológicas do envelhecimento 

para poder melhor tratar o idoso. As alterações associadas ao envelhecimento surgem ao 

nível dos tecidos e sistemas de órgãos. 

 
 

Alterações teciduais 
 
Ao nível dos tecidos, as principais alterações que surgem com o envelhecimento são (Mota, 

2013): 

• Perda de cerca de 20% da espessura da derme; 

• Prejuízo na cicatrização; 

• Diminuição na elasticidade da pele; 

• Diminuição da capacidade proliferativa; 
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• Aumento da suscetibilidade a lesões, como úlceras por pressão; 

• Diminuição da microvascularização; 

• Diminuição na perceção sensorial; 

• Suscetibilidade a infeções. 

 

 
Alterações cardiovasculares 

 
O controlo fino do sistema cardiovascular, como o débito cardíaco e a pressão arterial, 

torna-se insuficiente em situações de estímulos extremos devido à redução progressiva da 

capacidade fisiológica de adaptação. O idoso torna-se, por essa razão, mais suscetível e 

vulnerável às doenças cardiovasculares. Segue abaixo muito resumidamente o que se 

passa no coração e artérias, durante o envelhecimento normal (Clara, 2001). 

 
 

Envelhecimento do coração: 
 

• Redução do número de miócitos (19-45 milhões/ano); 

• Aumento do número de fibroblastos; 

• Aumento da massa cardíaca (1,0 a 1,5 gramas/ano); 

• Redução da distensibilidade ventricular; 

• Aumento da pressão tele-diastólica do ventrículo esquerdo; 

• Fibrose/calcificação das válvulas cardíacas; 

• Remodelagem ventricular (dilatação auricular do septo sigmóide, hipertrofia septal 

proximal). 

 
Envelhecimento arterial: 

 

• Desorganização das fibras de elastina; 

• Depósito de colagénio e cálcio (na media arterial); 

• Aumento da rigidez arterial; 

• Aumento da tortuosidade arterial, dilatação aneurismática; 

• Desorganização das células endoteliais (alteração das funções parácrinas e 

autócrinas); 

• Maior probabilidade de aterosclerose; 

• Perda da regulação da dinâmica vascular. 



Toxicidade dos Medicamentos Mais Prescritos na População Idosa: o caso do Omeprazol e do 
Clopidogrel 

5 

 

 

 

Alterações no sistema respiratório 
 
De acordo com Ruivo e Viana (2009) pensa-se que o sistema respiratório seja o sistema 

do organismo que envelhece mais rapidamente devido à maior exposição a poluentes 

ambientais ao longo dos anos. Com o envelhecimento biológico, a morfologia da parede 

torácica sofre várias alterações conducentes ao tórax senil e, consequentemente, ao 

pulmão senil. A perda de elasticidade é a alteração estrutural predominante no idoso. Os 

bronquíolos tornam-se menos resistentes, facilitando o colapso expiratório. Ocorre 

diminuição do número de alvéolos, com consequente fusão alveolar, devido à rutura dos 

septos interalveolares, causando a diminuição da superfície total respiratória. 

Segundo Elsangedy (2009), durante o envelhecimento o sistema respiratório manifesta as 

seguintes alterações: 

• Perda da elasticidade do tecido pulmonar; 

• Diminuição da expansibilidade do tórax, pela ossificação da parte anterior das 

costelas; 

• Diminuição da força dos músculos respiratórios; 

• Diminuição da resistência cardiopulmonar; 

• Diminuição da superfície total dos alvéolos. 

 

 
Alterações no sistema digestivo 

 
Com o decorrer do envelhecimento, as alterações ocorrem em todo o sistema 

gastrointestinal, desde a orofaringe ao reto. Na cavidade bucal podem ocorrer alterações 

na dentição e nas gengivas, redução do paladar, da secreção salivar e, consequentemente, 

dificuldade na ingestão de alimentos. A aspiração de alimentos é mais frequente, devido a 

dificuldades na deglutição (Mota, 2013). 

No esófago, surgem contrações não peristálticas e relaxamento incompleto do esfínter 

inferior do esófago. No estômago, verifica-se o aumento do período de esvaziamento 

gástrico que pode prejudicar a absorção, a redução do ácido clorídrico e da pepsina e a 

redução da motilidade. No intestino delgado pode ocorrer redução da área das vilosidades 

e, portanto, redução da absorção. No cólon, verifica-se o aumento da ocorrência de 

diverticulite (Mota, 2013). 

Ocorre também a redução na secreção de lipase e insulina pelo pâncreas, na capacidade 

de esvaziamento da vesícula biliar, discreta diminuição da absorção de lípidos no intestino 
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delgado e enfraquecimento muscular no cólon. No reto e ânus são observadas alterações 

no espessamento da parede, alterações do colagénio e redução de força muscular, que 

diminuem a capacidade de retenção fecal volumosa. A isso, acrescem-se alterações da 

elasticidade retal e da sensibilidade à sua distensão (Ferrioli, Moriguti e Lima, 2006). 

A nível hepático ocorre a diminuição do tamanho do fígado, diminuição da perfusão 

hepática, diminuição da atividade das enzimas hepáticas e consequente diminuição do 

metabolismo dos medicamentos pelo fígado (Ferrioli, Moriguti e Lima, 2006). 

 
 

Alterações no sistema urinário 
 
Segundo a Sociedade Portuguesa de Urologia, a patologia prostática e a hiperplasia 

benigna da próstata estão intimamente associadas ao envelhecimento e têm um impacto 

muito significativo na qualidade de vida do homem. Importante salientar que, uma em cada 

três pessoas com mais de 65 anos pode manifestar incontinência urinária, sendo mais 

frequente nas mulheres. Em Portugal, estima-se que existam 500.000 a 600.000 pessoas 

com incontinência urinária. Este problema gera um impacto negativo significativo na 

qualidade de vida e tem repercussões importantes do ponto de vista pessoal, familiar, 

profissional e social (Especialidade, 2016). 

 
 

Alterações músculo-esqueléticas e do tecido ósseo 
 
Algumas das principais alterações músculo-esqueléticas e do tecido ósseo decorrentes do 

processo de envelhecimento são descritas abaixo (Araújo, Bertolini e Junior, 2014): 

• Perda de massa mineral óssea; 

• Desequilíbrio do processo de reabsorção de cálcio; 

• Desmineralização constante da massa e da densidade óssea, o que se traduz numa 

maior fragilidade óssea; 

• Diminuição na produção de líquido sinovial e redução do tecido cartilaginoso, 

resultando numa menor amplitude do movimento articular nas articulações 

afetadas; 

• Desidratação do disco intervertebral; 

• Calcificação e ossificação dos ligamentos; 

• Substituição de tecido muscular por tecido conjuntivo e adiposo; 

• Atrofia lenta e constante dos músculos do tronco e das extremidades; 
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• Ganho de peso pelo aumento do tecido adiposo e perda de massa muscular e 

óssea. 

Com a redução de atividade física e diminuição da taxa de metabolismo basal durante o 

envelhecimento normal do organismo, é inevitável a diminuição do tecido muscular que se 

observa nos idosos. A massa muscular diminui cerca de 1 – 2% a cada ano após os 50 

anos (Quittan, 2016). A sarcopenia é a perda muscular associada à idade e é a principal 

causa de problemas músculo-esqueléticos no idoso. Sabe-se atualmente que a diminuição 

da massa muscular está associada a um estado de fraqueza generalizado e este estado 

está associado a défices funcionais significativos (Papa et al., 2017). 

 
 

Alterações no sistema endócrino 
 
Com a idade, os níveis e a atividade de algumas hormonas, para além das hormonas 

sexuais, reduzem-se. Por exemplo, o nível da hormona do crescimento diminui, o que 

causa modificações nos músculos, como é o caso da redução da massa muscular. O nível 

da aldosterona, hormona produzida pelas supra-renais, também diminui. Esta diminuição 

pode também contribuir para uma maior tendência para a desidratação das pessoas 

idosas. Ocorre ainda a redução da libertação de insulina pelo pâncreas, o que prejudica o 

controlo do nível de glicose no sangue, contribuindo para o aparecimento de diabetes 

(Beers e Jones, 2004). 

 

 
Envelhecimento do sistema imunológico 

 
O envelhecimento imunológico denomina-se de imunossenescência e está associado ao 

declínio progressivo da função imunológica e consequente aumento da suscetibilidade a 

infeções, doenças autoimunes e cancro, além da redução da resposta às vacinas. Na 

realidade, o envelhecimento é acompanhado por um estado de inflamação crónica de baixo 

grau, demonstrado pelo aumento em duas a quatro vezes dos níveis séricos de mediadores 

inflamatórios que são considerados marcadores preditivos da mortalidade, 

independentemente da morbidade pré-existente (Agondi et al., 2012). 
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Envelhecimento cerebral 
 
O envelhecimento cerebral apresenta um ritmo especial. Quanto mais o cérebro trabalha 

em atividades intelectuais mais tempo demora a perder as suas conexões e, 

consequentemente, a apresentar uma perda sintomática, tendo em conta a sua excecional 

capacidade plástica. Inevitavelmente, contudo, o envelhecimento ocorre. São diversos os 

processos de envelhecimento cerebral (Nordon et al., 2009): 

• Atrofia cerebral com dilatação de sulcos e ventrículos; 

• Perda de neurónios; 

• Degeneração granulo-vacuolar; 

• Presença de placas neuríticas; 

• Formação de corpos de Lewy; 

• Formação de placas beta-amiloides; 

• Emaranhados neurofibrilares, que parecem ser um indicador fidedigno do declínio 

cognitivo durante a progressão da Doença de Alzheimer. 

Todas estas alterações levam a alterações cognitivas e patologias neurodegenerativas 

(e.g. Doença de Alzheimer, demência vascular, demência dos corpos de Lewy) (Nordon et 

al., 2009). O idoso sujeito ao stress crónico desenvolve mais cedo défices da cognição uma 

vez que a exposição repetida aos agentes de stress causa modificações drásticas na 

função do eixo do hipotálamo-hipófise-adrenal e com o tempo, a desregulação fisiológica 

hipotalâmica associada ao stress resultará num declínio cognitivo acelerado (Scott et al., 

2015). 
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ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS E FARMACODINÂMICAS 

RELACIONADAS COM A IDADE 

Com base no percurso de um medicamento no organismo humano, a farmacocinética pode 

ser dividida em quatro categorias: absorção, distribuição, metabolismo e 

eliminação/excreção. Cada uma destas categorias pode ser afetada por alterações normais 

na fisiologia, como resultado do processo de envelhecimento ou de doenças que são 

comuns entre a população idosa. A maior parte das alterações farmacocinéticas abordadas 

na literatura são estudadas e observadas em idosos saudáveis (Delafuente, 2008). 

As mudanças fisiológicas geriátricas que podem influenciar a absorção de um determinado 

fármaco envolvem o aumento do pH do ácido gástrico, a diminuição da superfície de 

absorção e a menor motilidade intestinal. No idoso ocorre também o aumento do tempo 

necessário para esvaziamento gástrico, o que pode levar ao aumento da extensão de 

absorção, devido ao consequente maior período de exposição sistémica ao fármaco. Por 

outro lado, o pH gástrico elevado pode resultar na redução da absorção de cálcio, ferro, 

tiamina, vitamina b12 e vitamina C (Delafuente, 2008). 

Em relação aos medicamentos de uso tópico, a absorção transdérmica pode ser 

prejudicada devido à atrofia da pele e consequente redução do fluxo sanguíneo, que são 

também mudanças fisiológicas comuns na idade geriátrica. 

A natureza molecular do fármaco tem influência se for distribuída, principalmente, para o 

plasma, tecido muscular magro ou tecido adiposo. Por isso, medicamentos solúveis em 

água, tais como digoxina, etanol, lítio, teofilina e morfina, têm um volume diminuído de 

distribuição, fazendo com que as suas concentrações séricas sejam mais altas numa 

pessoa idosa quando receber a mesma dose que um adulto de meia-idade. Por este 

motivo, para pessoas idosas, devem reduzir-se as doses, de forma a evitar efeitos tóxicos 

por sobredosagem (Delafuente, 2008). 

Em relação aos medicamentos lipossolúveis, estes apresentam de modo geral um maior 

volume de distribuição nos pacientes idosos. A fenitoína, ácido valpróico, diazepam, 

lidocaína e oxazepam são apenas alguns exemplos de medicamentos lipossolúveis. 

Devido ao maior volume de distribuição, estes fármacos tendem a permanecer no 

organismo por mais tempo, prolongando o seu efeito e o seu tempo de semi-vida 

(Delafuente, 2008). 
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A distribuição dos fármacos é muito diferente no idoso devido às alterações na composição 

corporal. O volume de distribuição também é afetado pela ligação do fármaco às proteínas. 

Como a síntese proteica hepática diminui com a idade, diminuem as concentrações 

plasmáticas de albumina e de outras proteínas transportadoras, e consequentemente 

ocorrem alterações significativas na distribuição dos fármacos aos tecidos (Filho e Netto, 

2000). Sabendo que só a forma livre não ligada às proteínas plasmáticas é ativa, o paciente 

idoso pode apresentar respostas exageradas aos fármacos que se ligam fortemente a 

essas proteínas. São exemplos os analgésicos e anestésicos que se ligam parcialmente 

às proteínas plasmáticas, cuja posologia deve ser ajustada nas pessoas mais velhas, com 

a respetiva redução das doses (Filho e Netto, 2000). 

Resumidamente, em relação à distribuição de um fármaco no organismo idoso, pode 

ocorrer: diminuição do volume de distribuição e aumento da concentração plasmática de 

fármacos hidrossolúveis; aumento de distribuição e aumento do tempo de semi-vida de 

fármacos lipossolúveis; aumento da fração livre de fármacos com elevada ligação às 

proteínas plasmáticas (Filho e Netto, 2000). 

As reações de metabolismo dos fármacos são divididas em duas fases. As reações de fase 

I são as reações não sintéticas, caracterizadas por reações de oxidação, redução e 

hidrólise. É nesta fase que ocorre a introdução de um grupo funcional mais reativo na 

molécula. Quando os metabolitos são mais reativos e mais tóxicos que as moléculas 

originais, estes são preparados para as reações de fase II, caracterizadas pela 

metabolização de medicamentos para compostos ativos ou inativos. 

Nas reações de fase II ocorrem as reações sintéticas, que são as reações de conjugação 

com ácido glucurónico, grupos sulfato e acetato, que produzem metabolitos menos reativos 

e menos tóxicos, aumentam a polaridade, a hidrofilia e a hidrossolubilidade, de forma a 

serem mais facilmente eliminados através do rim ou vias biliares. Estas reações ocorrem 

no plasma, pulmões, intestino, mas principalmente, no fígado. 

Quanto à alteração no metabolismo hepático não há de momento uma conclusão sobre o 

declínio no metabolismo relacionado com a idade, provavelmente devido ao facto de a 

maior parte dos estudos serem realizados em idosos saudáveis e, os mesmos terem sido 

realizados com um número relativamente pequeno de indivíduos. 

Segundo Mosca e Correia (2012), as principais alterações farmacocinéticas no idoso 

relacionadas com o metabolismo hepático resumem-se à diminuição da depuração 

plasmática e aumento de semi-vida dos fármacos com elevada extração hepática. 
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Para Filho e Neto (2000), é possível associar alguma deficiência nas reações de fase I 

(oxidativas) ao envelhecimento. Várias benzodiazepinas, como o diazepam, sofrem 

metabolismo oxidativo. Assim, a deficiência do metabolismo oxidativo hepático resulta 

numa resposta exagerada e no aumento do tempo de semi-vida do diazepam no idoso. Os 

autores referem a preservação das reações de conjugação no indivíduo idoso. Estas 

observações foram obtidas a partir de biópsias de tecido hepático, que não apresentaram 

diferenças entre indivíduos jovens e idosos. 

Em relação à excreção renal, segundo Mosca e Correia (2013), ocorre uma diminuição da 

depuração plasmática e aumento do tempo de semi-vida para os fármacos que são 

preferencialmente eliminados por via renal. Ao envelhecer, o indivíduo apresenta uma 

diminuição da perfusão renal, redução da taxa de filtração glomerular, da secreção tubular 

e do tecido renal, o que torna a eliminação dos fármacos mais prolongada e 

consequentemente, o aumento da concentração plasmática dos fármacos no organismo 

geriátrico. Todos os medicamentos que são eliminados principalmente pelo rim vão 

permanecer mais tempo no organismo do idoso e consequentemente um prolongamento 

do seu efeito. Se o intervalo entre as tomas não for aumentado, corre-se o risco de 

acumulação bem como de toxicidade por sobredosagem do fármaco. 

As alterações farmacodinâmicas que ocorrem no idoso são justificadas pelas alterações no 

número de recetores disponível, na afinidade do fármaco para os recetores, na transdução 

do sinal (alteração pós-recetor) e nos mecanismos de homeostasia (Mosca e Correia, 

2013). Os recetores alfa e beta adrenérgicos, muscarínicos da acetilcolina e recetores 

GABAA são alguns recetores associados às respostas alteradas aos medicamentos no 

idoso (Silva et al., 2012). Estas alterações farmacodinâmicas contribuem para um aumento 

da sensibilidade a certos grupos de fármacos, em especial aos anticolinérgicos e aos 

fármacos que modificam a função cognitiva (antidepressivos, hipnóticos, antipsicóticos), 

bem como nos mecanismos homeostáticos (Galvão, 2006). 
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS COM 

COMPROMETIMENTO NA FARMACOCINÉTICA 

As alterações biológicas que ocorrem no processo de senescência têm várias 

consequências, nomeadamente uma maior probabilidade de ocorrência de doenças 

crónicas ou patologias que possam interferir com a farmacocinética. 

A presença de doença crónica é uma das causas responsáveis pelos riscos associados ao 

consumo de vários medicamentos nos idosos. Algumas dessas patologias têm, com 

frequência, efeitos diretos sobre o metabolismo dos fármacos e vários dos medicamentos 

prescritos podem bloquear ou modificar a ação de outros medicamentos (Berger e Mailloux-

Poirier, 1995). 

Algumas das patologias que interferem com a farmacocinética dos medicamentos, estão 

descritas na Tabela 1. 

 

 
Tabela 1 - Patologias que podem interferir com a farmacocinética dos medicamentos. 

 

Doenças Nível de atividade atingido 

• Estenose do piloro 

• Úlcera gástrica 

• Vagotomia (cirúrgica ou química) 

• Gastroparesia diabética 

• Síndroma de má absorção grave 

• Acloridria 

 
 
 

Absorção 

• Insuficiência cardíaca global 

• Hipoalbuminémia 

• Amputações (perda de massa muscular) 

 
Distribuição 

• Hepatite viral 

• Hepatite crónica 

• Insuficiência cardíaca 

 
Metabolismo 

• Insuficiência renal 

• Nefropatia 

• Insuficiência cardíaca global 

 
Excreção (eliminação) 

Fonte: Adaptado de Brunner et al., 1984 cit in Filho e Netto, M. (2000). 
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Doença Renal Crónica e implicações na Farmacocinética 
 
Segundo a Rede Nacional de Especialidade Hospitalar e de Referenciação (Nefrologia), 

Portugal é na Europa, a par da Turquia, o país com maior incidência de Doença Renal 

Crónica (DRC). O nosso país enfrenta uma tendência de crescimento anual de DRC5 D ou 

T (doença renal crónica estadio 5 em hemodiálise ou transplantação) superior à média dos 

países da OCDE, apresentando as taxas mais elevadas de incidência e prevalência de 

DRC5 D ou T da Europa (Nolasco et al., 2017). 

A DRC é um importante problema para o idoso e está associada ao aumento do risco de 

lesão renal, doença cardiovascular e morte. Esta patologia estabelece-se quando o ritmo 

de filtração glomerular é inferior a 60 ml/min/1,73 m² de área de superfície corporal na 

presença de dano renal, com presença de albuminúria durante três ou mais meses 

consecutivos. 

Segundo a Associação Portuguesa de Insuficientes Renais (APIR), a taxa de filtração 

glomerular normal em adultos jovens anda à volta dos 90-100 mililitros por minuto, sendo 

que esta taxa de filtração diminui cerca de 8 mL/min/1.73m2 por década (Associação 

Portuguesa de Insuficientes Renais, 2016). 

Como a maioria dos fármacos são maioritariamente excretados pelo rim, a diminuição da 

função renal implica uma alteração da distribuição, metabolismo, eliminação e 

biodisponibilidade do medicamento. A semi-vida dos fármacos com eliminação renal é 

frequentemente prolongada em pacientes com insuficiência renal e reduzida nos pacientes 

que fazem hemodiálise (Chambel et al., 2011). 

Uma diminuição de 50% na depuração da creatinina, teoricamente, representa uma 

concentração plasmática dupla de um fármaco eliminado exclusivamente por via renal. 

Sendo assim, para evitar a acumulação excessiva de fármacos no organismo e efeitos 

adversos consequentes, deve reduzir-se a dose do medicamento, aumentar o intervalo 

entre as administrações, ou ambos, dependendo do perfil farmacocinético e da gravidade 

da insuficiência renal. A abordagem mais comum consiste em aumentar o intervalo entre 

as administrações. Sendo assim, deve administrar-se a dose inicial prescrita, mas alterar 

o intervalo entre as administrações das doses seguintes, de modo a compensar a 

diminuição da taxa de excreção renal (Chambel et al., 2011). 
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Diabetes e implicações na Farmacocinética 
 
A prevalência e a incidência de diabetes têm crescido de maneira acentuada nas últimas 

décadas devido ao aumento da obesidade, do sedentarismo, do aumento do número de 

pessoas com mais de 65 anos, da urbanização e industrialização e do aumento de 

sobrevida dos diabéticos. A estimativa para as próximas duas décadas é de que os valores 

continuem a crescer, passando de aproximadamente 194 milhões em 2003 para 333 

milhões em 2025, o que significa um aumento em cerca de 70% de diabéticos (Centers for 

Diseases Control and Prevention National Diabetes Fact Sheet: General Information and 

National Estimates on Diabetes in the US, 2005, cit in Chambel et al., 2011). 

O termo Diabetes Mellitus (DM) refere-se a um conjunto de síndromas de distúrbios 

metabólicos de carboidratos, que são caracterizadas pelo elevado nível de glicose no 

sangue (hiperglicemia). As duas principais apresentações, em termos de importância 

clínica e em prevalência, são de origem adquirida ou genética e designam-se de DM do 

tipo 1 e DM do tipo 2, respetivamente. A DM do tipo 2 é uma das doenças crónicas mais 

comuns que afetam as pessoas idosas. Esta surge devido a uma resistência aos efeitos 

da insulina ou pela produção insuficiente de insulina para mantar os níveis de glicose no 

sangue normais. Os cálculos de prevalência desta patologia para as pessoas de 60 anos 

ou mais oscilam entre 15 e 20%, com taxas mais elevadas para indivíduos com mais de 75 

anos. Estudos recentes revelam que aproximadamente 1 em cada 4 indivíduos com idade 

superior a 60 anos é portador de DM do tipo 2 (Chambel et al., 2011). 

O envelhecimento está associado ao desenvolvimento de resistência insulínica, uma 

condição que predispõe os idosos a desenvolverem intolerância à glicose, hipertensão 

arterial, dislipidémia e síndroma metabólica, que aceleram o aparecimento de alterações 

cardiovasculares. No processo fisiológico do envelhecimento ocorrem modificações na 

estrutura do organismo que favorecem a diabetes, sobretudo devido à grande perda de 

massa magra responsável pela distribuição da glicose mediada pela insulina e o aumento 

de tecido adiposo visceral ligado ao aumento da resistência insulínica (Tessier et al., 2004, 

cit in Chambel et al., 2011). 

Segundo a Associação Portuguesa de Diabéticos em Portugal, as complicações da DM 

podem ser dividas em: 

 

 
• Microvasculares (lesões dos vasos sanguíneos pequenos): retinopatia, nefropatia 

e neuropatia; 
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• Macrovasculares (lesões dos vasos sanguíneos grandes): doença coronária, 

doença cerebral, doença arterial dos membros inferiores e hipertensão arterial; 

• Neuro, macro e microvasculares (alterações de vasos sanguíneos pequenos, 

grandes e de nervos): pé diabético; 

• Outras complicações: disfunção sexual, infeções, etc. 

 

 
Como consequência das suas complicações, a DM interfere em todas as fases da 

farmacocinética. Na fase da absorção pode-se referir a gastroparésia diabética, como uma 

das patologias que alteram a função desta etapa. O quadro da gastroparésia diabética 

estudada pela primeira vez por Kassander, em 1954, caracteriza-se pelo comprometimento 

da função de motilidade do estômago, característico em pessoas com DM, que determina 

um atraso no esvaziamento gástrico. As complicações da gastroparésia diabética, com 

influência direta na absorção de fármacos, são (Cesarini, Ferreira e Dib, 1997): 

• Atraso no esvaziamento gástrico para partículas não digeríveis, que pode 

determinar a formação de bezoares; 

• Maior tendência para desenvolver dilatação gástrica aguda durante os episódios de 

cetoacidose, podendo requerer aspiração por sonda nasogástrica por longos 

períodos; 

• Enfisema gástrico; 

• Perda de peso; 

• Desnutrição. 

 

 
Todas estas complicações levam à absorção errática de fármacos, interferindo com a sua 

farmacocinética (Cesarini, Ferreira e Dib, 1997). 

Na grande maioria dos países desenvolvidos, a DM constitui a principal causa de 

insuficiência renal (interferência na excreção/eliminação), cegueira e amputação dos 

membros inferiores (interferência na distribuição dos fármacos). Atualmente, é considerada 

uma das principais causas de morte. Estima-se que, em 2014, a DM provocou a morte de 

cerca de 4,9 milhões de pessoas (Observatório Nacional da Diabetes, 2015). 

Pacientes portadores de DM do tipo 2, doença crónica e progressiva por excelência, têm 

alta incidência de esteatose hepática, resultante da hiperinsulinémia compensatória. A 

literatura confirma a similaridade fisiopatológica e a interdependência de diversas 

patologias, como o DM do tipo 2, a esteatose hepática, a hepatite alcoólica e a hepatite 



Toxicidade dos Medicamentos Mais Prescritos na População Idosa: o caso do Omeprazol e do 
Clopidogrel 

16 

 

 

 

pelo vírus C, sendo o fígado no centro das atenções. Esta correlação entre DM do tipo 2 e 

as patologias hepáticas interferem, de modo direto, no metabolismo dos fármacos 

(Ferreira, Jorcelino e Cabral, 2013). 

 

 
ALTERAÇÕES FARMACOCINÉTICAS E FARMACODINÂMICAS 

RELACIONADAS À IDADE E RISCO ASSOCIADO DE REAÇÕES 

ADVERSAS AO MEDICAMENTO 

O envelhecimento é geralmente caracterizado por alterações em todas as fases dos 

processos farmacocinéticos (absorção, distribuição, metabolismo e excreção), que se 

devem principalmente à perda da capacidade funcional de vários órgãos, bem como à 

redução da eficácia dos mecanismos homeostáticos (Tabela 2) (Corsonello, Pedone e 

Incalzi, 2010). A prevalência de reações adversas a medicamentos aumenta no idoso e 

geralmente são mais graves. As taxas de internamentos hospitalares por reações adversas 

a medicamentos entre pessoas idosas, particularmente reações a medicamentos com 

indicação nas patologias cardiovasculares, têm aumentado constantemente na última 

década. Mesmo assim, o envelhecimento pode não ser um fator de risco independente 

para reações adversas a medicamentos, mas meramente um marcador de co-morbidade, 

farmacocinética alterada e uso de múltiplas medicações. De todos os fatores que estão 

mais consistentemente associados a reações adversas a medicamentos, a polimedicação 

é considerada a mais importante, sendo que as alterações relacionadas com a idade na 

farmacocinética e na farmacodinâmica contribuem acentuadamente para o risco de 

eventos adversos com medicamentos (Hilmer, Mclachlan e Le Couteur, 2007) que por sua 

vez são causa de custos e encargos relevantes para a saúde (Hilmer, Mclachlan e Le 

Couteur, 2007). 

Os pacientes idosos com condições de comorbidade são frequentemente excluídos de 

ensaios clínicos e, como consequência, as evidências deduzidas desses estudos não 

devem ser generalizadas para a população idosa em geral (Corsonello, Pedone e Incalzi, 

2010). 

 
 

Absorção 
 
O envelhecimento está associado ao aumento da rigidez e redução do peristaltismo 

primário e secundário no esófago humano, o que pode contribuir para a alta prevalência 
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da doença do refluxo esofágico em idosos, um aumento da exposição do esófago ao ácido 

gástrico, e risco aumentado de lesões esofágicas induzidas por fármacos (Corsonello, 

Pedone e Incalzi, 2010). 

 

 
Distribuição 

 
A distribuição dos fármacos pode ser significativamente afetada por mudanças na 

composição corporal, associadas ao avançar da idade. À medida que a massa de gordura 

corporal aumenta, a quantidade de água corporal total e a massa corporal magra diminuem. 

Mudanças na composição corporal podem expor as mulheres mais velhas a um risco 

particularmente aumentado de eventos adversos aos medicamentos selecionados. 

 
 

Tabela 2 - Principais alterações relacionadas à idade na farmacocinética e risco associado 
 

Processo Alteração relacionada à idade Efeito 

Absorção PH gástrico aumentado; 

Esvaziamento gástrico 

retardado; 

Fluxo sanguíneo esplênico 

reduzido; 

Superfície de absorção 

diminuída; 

Motilidade gastrointestinal 

diminuída 

Absorção ligeiramente diminuída 

Distribuição Massa gorda corporal 

aumentada; 

Massa magra reduzida; 

Água total reduzida; 

Albumina sérica reduzida; 

Aumento da glicoproteína β-1- 

ácida. 

Maior volume de distribuição e 

semi-vida para fármacos lipofílicos; 

Concentrações plasmáticas de 

fármacos solúveis em água 

aumentadas; 

Aumento da fração livre de 

fármacos ácidos fortemente ligados 

a proteínas. 
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Metabolismo Fluxo sanguíneo hepático 

reduzido; 

Massa global do fígado 

reduzida. 

Metabolismo de primeira passagem 

e metabolismo de fase I menos 

eficazes. 

Excreção Fluxo sanguíneo renal reduzido; 

Taxa de filtração glomerular 

reduzida. 

Eliminação renal de fármacos 

solúveis em água prejudicada. 

Modificado de: Shi e Klotz, 2008, cit in Corsonello, Pedone e Incalzi, 2010. 

 
 
 

Como exemplo, o aumento da massa gorda relacionado com a idade pode contribuir para 

uma menor disponibilidade da vitamina D3, devido à sua maior deposição no 

compartimento do tecido adiposo, o que pode produzir consequências clínicas relevantes 

tais como problemas ósseos, imunológicos e cognitivos, especialmente em mulheres pós- 

menopausicas (Corsonello, Pedone e Incalzi, 2010). 

 

 
Metabolismo 

 
O volume hepático diminui com o envelhecimento cerca de 20-30%, enquanto que o fluxo 

sanguíneo hepático é reduzido cerca de 20-50%. O envelhecimento é frequentemente 

associado a uma redução do efeito de primeira passagem hepática secundária à 

diminuição da massa e da perfusão do fígado, com consequências relevantes para alguns 

fármacos que são habitualmente depurados por este processo hepático. Por exemplo, a 

biodisponibilidade de medicamentos submetidos a um extenso metabolismo de primeira 

passagem pode ser significativamente aumentada, enquanto que a biodisponibilidade de 

vários inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA), pró-fármacos que precisam 

de ser ativados por metabolização hepática, pode ser significativamente reduzida. Sendo 

os inibidores ECA anti-hipertensores de 1ª linha, a redução dos níveis séricos destes 

compostos pode gerar crises hipertensivas e risco de acidentes cardiovasculares (McLean 

e LeCouteur, 2004). 

 
 

Excreção 
 
Alterações morfológicas decorrentes do envelhecimento determinam alterações funcionais 

importantes, que podem influenciar a farmacocinética de ambos os fármacos e metabolitos 

solúveis em água, com um consequente aumento do risco de reações adversas aos 
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fármacos. Medicamentos hidrossolúveis, como por exemplo o anti-hipertensor atenolol, 

apresentam eliminação renal prejudicada, estando mais tempo disponíveis no organismo 

e em concentrações superiores à dose terapêutica, podendo causar efeitos adversos por 

sobredosagem (Corsonello, Pedone e Incalzi, 2010). 

 
 

ALTERAÇÕES RELACIONADAS COM A IDADE EM 

FARMACODINÂMICA/FARMACOCINÉTICA 

Fármacos que atuam sobre o SNC 
 
Muitos medicamentos que atuam sobre o sistema nervoso central (SNC) podem gerar uma 

resposta exagerada ou paradoxal em pacientes idosos, devido a alterações na 

farmacocinética e farmacodinâmica do envelhecimento cerebral (Turnheim, 2003). 

Entre os fármacos que atuam no SNC, as alterações relacionadas com a idade na 

farmacodinâmica das benzodiazepinas são as mais extensivamente estudadas. Tais 

alterações são particularmente importantes do ponto de vista clínico, devido à associação 

entre benzodiazepinas e as quedas e fraturas da anca em indivíduos mais velhos. O 

equilíbrio postural é afetado com o uso de benzodiazepinas (por exemplo, o triazolam), 

assim como a manutenção do equilíbrio e a marcha que por si só já são deficientes em 

pessoas mais velhas (Ray, Thapa e Gideon, 2000). 

Os antipsicóticos são também regularmente usados na população idosa. A sensibilidade a 

estes fármacos é aumentada em idosos, com o consequente aumento da incidência de 

reações adversas, como sintomas extrapiramidais, hipotensão ortostática e efeitos 

anticolinérgicos (Corsonello, Pedone e Incalzi, 2010). 

As pessoas com demência ou comprometimento cognitivo apresentam um risco acrescido, 

sabendo-se que cerca de 41% das admissões hospitalares deste grupo de idosos foram 

imputadas a reações adversas causadas por fármacos (Gustafsson, 2016). Aumento do 

risco de sangramento, alongamento do intervalo QT e hipercalemia são exemplos das 

reações adversas que o idoso com demência pode desenvolver devido à exposição 

desnecessária a múltiplos fármacos, caso estes não sejam rigorosamente vigiados 

(Bogetti-Salazar et al., 2016; Hosia-Randellet et al., 2008). 

A incidência da síndroma de Parkinson durante o tratamento com antipsicóticos pode 

também ser aumentada devido à diminuição das reservas de dopamina ou da transdução 

de sinal deficiente dos recetores. Os pacientes idosos podem desenvolver discinésias 
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tardias mais precocemente durante o tratamento, mesmo com baixas doses deste grupo 

de fármacos (Uchida et al., 2009). 

 

 
Fármacos que atuam sobre o sistema cardiovascular 

 
As alterações farmacodinâmicas mais importantes relacionadas com a idade ocorrem 

principalmente com a utilização de fármacos com atividade no sistema cardiovascular, 

nomeadamente os bloqueadores dos canais de cálcio (BCC) e os bloqueadores dos 

recetores beta-adrenérgicos (Robertson et al., 1988). 

Os BCC são bloqueadores seletivos dos canais de cálcio na rede vascular. Estes inibem a 

contração e deste modo diminuem a resistência vascular periférica. Em pacientes idosos 

verifica-se uma sensibilidade aumentada aos BCC, que é transitória e geralmente 

desaparece dentro de 3 meses, a partir do início da terapia (Robertson et al., 1988). 

Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), o maior risco associado à toma de anti- 

hipertensores é o risco de quedas que aumenta cerca de 40%, com elevada probabilidade 

de ocorrência de uma “queda fatal”. Outros efeitos adversos são tonturas, fadiga e visão 

turva, sendo que todos esses efeitos favorecem a ocorrência de quedas (DGS, 2013). 

Os efeitos adversos relativos ao uso de diuréticos estão mais relacionados com alterações 

farmacocinéticas do que farmacodinâmicas. Observam-se variações no transporte ativo na 

secreção tubular e redução da filtração glomerular, e o efeito hipotensor decorrente do uso 

dos diuréticos é mais acentuado na população idosa, aumentando a probabilidade de 

ocorrência de hipotensão ortostática e de quedas (Corsonello, Pedone e Incalzi, 2010). 

Resumindo, as alterações na farmacocinética e na farmacodinâmica relacionadas com a 

idade podem afetar o perfil de segurança/eficácia de um fármaco de forma frequentemente 

atípica. As alterações orgânicas decorrentes do envelhecimento causam uma maior 

sensibilidade a determinados grupos de fármacos e uma resposta diminuída ou 

exacerbada a outros. Tais factos devem ser tidos em conta pelos profissionais de saúde 

de forma a exercerem uma fármaco-vigilância mais cerrada e reforçarem os seus 

conhecimentos na farmacologia do idoso, com o objetivo de ajustar uma terapêutica eficaz 

e completamente individualizada (Corsonello, Pedone e Incalzi, 2010). 
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ADEQUAÇÃO DA FARMACOTERAPIA NO IDOSO 

 
Com o processo de envelhecimento é inevitável a ocorrência de diversas patologias. Por 

esse facto e também pelo desenvolvimento crescente de novos fármacos que o médico 

tem disponíveis para poder tratar, é esperado que as pessoas idosas tomem vários 

medicamentos em simultâneo para o controle das várias patologias e para a manutenção 

da qualidade e da esperança de vida. No entanto, este uso por vezes descontrolado tem 

causado prejuízos à saúde, principalmente quando utilizado de forma inadequada ou em 

detrimento de medidas não medicamentosas, as quais, por exigirem mudanças de 

comportamentos definidos ao longo da vida, requerem mais rigor tanto do idoso como da 

equipa de saúde (Muniz et al., 2017). Em Portugal, estima-se que cada idoso utiliza em 

média cinco ou mais medicamentos (Soares et al., 2011). 

 
Além de utilizar vários grupos de medicamentos, os idosos são mais expostos às 

consequências desse uso, uma vez que apresentam alterações fisiológicas que modificam 

a farmacodinâmica e a farmacocinética, favorecendo a sua toxicidade (Muniz et al., 2017). 

 
Medicamentos potencialmente inapropriados são aqueles cujo risco de complicações 

supera os eventuais benefícios. São características desses fármacos a semi-vida longa e 

uma margem terapêutica estreita, com sobreposição de doses e de interações imprevistas. 

Essas, por sua vez, podem ser interações exclusivamente entre medicamentos ou 

interações medicamento-patologia (Hanlon et al., 2002, Spinewine et al., 2007, cit in 

Freitas; et al. 2013). 

Beers considerou que um medicamento pode ser inapropriado por três razões: utilizado 

sem necessidade (uso excessivo); usado erradamente (dose, esquema posológico ou 

duração terapêutica desadequados); omissão de um medicamento que o doente necessite 

(subutilização) (cit in Soares et al., 2011). 

Em 1989, Beers et al. consideraram que, apesar do uso de medicamentos constituir um 

auxílio precioso para a cura e controlo de patologias, pode também ser responsável pela 

ocorrência de doenças iatrogénicas graves no doente geriátrico. Desta forma, 

recomendaram que a relação benefício/risco fosse avaliada devidamente, antes de 

qualquer prescrição a este grupo etário (cit in Soares et al., 2011). 

Os critérios de Beers (CB), de acordo com a atualização de 2003, contempla duas listas 

de medicamentos potencialmente inapropriados. A primeira lista é constituída por 

medicamentos/classes considerados inapropriados, respetiva classificação quanto à 
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gravidade (elevada e reduzida) e preocupações de saúde face à sua utilização. A segunda 

lista abrange medicamentos inapropriados face a 20 situações clínicas, contendo também 

informação sobre as preocupações e nível de gravidade (cit in Soares et al., 2011). 

Em Outubro de 2015, a Sociedade Americana de Geriatria (AGS) divulgou uma versão 

atualizada e expandida dos CB (ANEXO I). Um painel de 13 especialistas fez a revisão de 

6719 estudos clínicos e pesquisas publicadas desde a última atualização destes critérios, 

em 2012. Foram identificados mais de 40 fármacos ou grupos farmacológicos cujo uso foi 

considerado como medicamento potencialmente inapropriado (MPI) no idoso. Estes 

critérios foram organizados em 5 listas: 

• MPI’s independentemente da patologia (Tabela 6); 
 

• MPI’s considerando a patologia; 
 

• Fármacos a serem utilizados com precaução; 
 

• Combinações de medicamentos conhecidos por causarem interações “fármaco- 

fármaco”; 

• Fármacos a serem evitados ou cujo ajuste posológico é necessário quando 

prescritos em idosos com função renal comprometida (Santos, 2016). 

 

 
A prescrição no idoso nem sempre é adequada. A prescrição do medicamento mais 

adaptada que permite a obtenção do melhor benefício constitui um desafio do dia-a-dia de 

todo e qualquer médico. Para tal, os prescritores dispõem de uma vasta gama de 

critérios/listas, permitindo a adequação da prescrição no doente geriátrico. A aplicação 

cuidadosa destes critérios permite, segundo a maioria dos autores, melhorar a 

monitorização do uso de medicamentos, planear esquemas posológicos permitindo reduzir 

as reações adversas medicamentosas, assim como, melhorar os resultados dos cuidados 

prestados neste grupo etário (Santos, 2016). 
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PRINCÍPIOS GERAIS DE PRESCRIÇÃO AO PACIENTE 

GERIÁTRICO 

Diversas estratégias poderão contribuir para melhorar a prescrição de fármacos para o 

paciente idoso e, assim, evitar os riscos associados à terapêutica medicamentosa. A 

utilização de programas informáticos concebidos para o apoio à decisão de prescrever foi 

considerada como um componente fundamental para melhorar a prescrição. Estes 

programas informáticos são importantes, quer pela informação detalhada sobre a seleção 

de fármacos e de doses, quer pela informação pormenorizada que fornecem sobre 

possíveis interações medicamentosas e reações alérgicas, bem como pela existência de 

sinais de alerta sempre que é prescrito um segundo fármaco que possa interagir com os 

anteriormente prescritos (Galvão, 2006). 

Reconhecer a fragilidade de cada paciente idoso ajudará o médico a projetar medidas 

terapêuticas eficazes, assim como, a desenvolver sensibilidade para prever e identificar 

alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que possam interferir na medicação ideal 

(Galvão, 2006). 

Uma abordagem multidisciplinar, incluindo medidas de tratamento não farmacológico, seria 

uma medida a considerar, antecedendo a decisão de instalação e início de terapêutica 

unicamente farmacológica (Galvão, 2006). 

Sendo assim, a prescrição eficaz no paciente idoso abrange a opção de tratamento não 

farmacológico, a seleção de medicamentos tendo como referência a história clínica do 

paciente e o seu estado individual e a escolha de medicamentos com base em melhoras 

evidentes, de forma a evitar a utilização desnecessária de alguns fármacos (Galvão, 2006). 

A prescrição em pacientes geriátricos pode ser guiada de acordo com as seguintes etapas 

(Hilmer, Mclachlan e Le Couteur, 2007): 

1. Determinar as evidências de eficácia em idosos, com base em ensaios clínicos com 

resultados satisfatórios em pessoas idosas. Como a existência de ensaios clínicos 

em idosos é extremamente diminuído, utilizar ou extrapolar os dados de ensaios 

realizados em pacientes jovens à população geriátrica. Adaptar a resposta à 

realidade do idoso é um fator importante na determinação da eficácia e da 

segurança; 

2. Determinar a probabilidade de reações adversas a medicamentos em indivíduos 

idosos. Em geral, as informações sobre reações adversas aos fármacos obtidas a 
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partir dos ensaios clínicos são escassas e particularmente omissas quando se trata 

do idoso. Deve ter-se em consideração o aumento da prevalência de reações 

adversas a fármacos no idoso, agravado pelo uso simultâneo de vários 

medicamentos para tratamento das diferentes condições médicas; 

3. Discutir os danos: análise de benefícios com o paciente. A autonomia do paciente 

é um princípio ético médico importante, muitas vezes subestimado nas diretrizes de 

prescrição. A participação de pacientes mais idosos nas decisões de tratamento, 

incluindo medicamentos, apresenta desafios, entre os quais a divergência entre os 

objetivos do paciente e do prescritor; 

4. Dose adequada a cada idoso e ao seu estado de saúde individual; 

5. Monitorização e acompanhamento do paciente. A escassez de dados dos ensaios 

clínicos em pacientes idosos mais frágeis e o aumento acentuado na prevalência 

de reações adversas a medicamentos exigem monitorização cuidadosa do 

paciente. 
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EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA DO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

EM PACIENTES GERIÁTRICOS 

Para o resultado eficaz de qualquer tratamento farmacológico é imprescindível a utilização 

correta e segura do medicamento. Com o envelhecimento e o aparecimento de doenças 

crónicas, surge a necessidade de utilização de fármacos, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida. Contudo, em alguns casos a prescrição ultrapassa a toma de cinco 

fármacos por dia (polimedicação), o que obriga a uma maior organização e atenção na 

administração dos medicamentos, de forma a evitar a toma excessiva, o esquecimento, as 

tomas em horários incorretos e a troca de medicamentos (Nóbrega e Karnikowski, 2005). 

A eficácia de um tratamento pode ser vista na avaliação do estado funcional do idoso. A 

função física é um parâmetro muito importante nos idosos, porque influencia diretamente 

a sua autonomia. A avaliação do estado cognitivo é também fundamental em pacientes 

que fazem uso de ansiolíticos, antidepressivos e benzodiazepinas, com particular destaque 

sobre o estado de alerta e da sonolência excessiva (Hilmer, Mclachlan e Le Couteur, 2007). 

A utilização de inibidores da ECA está associada ao risco acrescido de quedas e alteração 

na manutenção do equilíbrio, por isso deve avaliar-se a ocorrência destes episódios. A 

inexistência destes incidentes pode ser associada à evidência de eficácia do tratamento 

(Hilmer, Mclachlan e Le Couteur, 2007). 

A evidência de eficácia é avaliada na redução dos sintomas, medida através da 

comparação do estado de saúde, relatos do paciente e dos cuidadores. Segundo Hilmer, 

Mclachlan e Le Couteur (2007), a definição mais antiga de envelhecimento bem-sucedido 

é multidimensional, abrangendo saúde física, funcional, psicológica e social. Idealmente, a 

terapêutica deve ter como objetivo atingir esses parâmetros, mas os resultados em estudos 

clínicos raramente abordam um espectro tão amplo de questões. Além disso, critérios que 

são relevantes para pessoas idosas, como a autonomia, as quedas, o comprometimento 

cognitivo e a função física, são difíceis de medir em estudos clínicos e raramente avaliados 

como reações adversas a medicamentos. A evidência de eficácia no tratamento 

farmacológico compreende o não declínio do estado funcional geral do paciente geriátrico. 
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GESTÃO DE MEDICAMENTOS NO PACIENTE GERIÁTRICO 

 
Muitas vezes o conceito de cuidar, para os profissionais de saúde, tem como fundamento 

o tratar com recurso a medicamentos, o que resulta numa relação de controlo para com o 

indivíduo idoso, sem descartar a hipótese de que grande parte dos idosos são os principais 

responsáveis pelo consumo exagerado de fármacos, utilizando-os como possível solução 

para situações de natureza psicológica, social, ambiental e não unicamente fisiológica. 

Mesmo conscientes da possibilidade da ocorrência de efeitos secundários, muitos idosos 

recorrem aos medicamentos como solução para perturbações emocionais e acreditam 

numa resposta eficaz para diminuir o sofrimento (Nóbrega e Karnikowski, 2005). 

Para ser adequada, a prescrição de fármacos para um idoso deve ter por base as seguintes 

situações: o estado clínico geral do paciente; a prescrição do menor número possível de 

fármacos para evitar interações medicamentosas e reações adversas; a terapêutica deve 

começar com doses baixas e posteriormente ajustada consoante a resposta; evitar ao 

máximo o uso de medicamentos considerados impróprios pela literatura médica; 

supervisão constante quando se utilizam fármacos com risco potencial associado mas de 

uso imprescindível. O uso racional de medicamentos pelos idosos é fundamental para 

evitar gastos excessivos com medicamentos desnecessários e prevenir hospitalizações 

decorrentes das reações adversas decorrentes do seu consumo, bem como assegurar uma 

melhor qualidade de vida a esses pacientes (Nóbrega e Karnikowski, 2005). 

Para Hilmer, Mclachlan e Le Couteur (2007), a gestão de medicamentos na população 

idosa tem como base 3 particularidades: a avaliação geriátrica para continuidade da 

prescrição, a adesão à terapêutica e a monitorização. 

No seguimento da prescrição deve obter-se um histórico preciso e conferir todos os 

medicamentos que o paciente toma, como um componente essencial da avaliação 

geriátrica. Embora existam várias formas de gerir a terapêutica, o mais usual e mais útil é 

o “saco de medicamentos”, que o profissional de saúde deve pedir antecipadamente que 

o idoso leve consigo no dia da consulta (Nóbrega e Karnikowski, 2005). 
 

As barreiras relativas à adesão à terapêutica mais comuns em pessoas idosas incluem 

doenças crónicas, a polimedicação, os regimes complexos de compreensão difícil, a maior 

prevalência de reações adversas, os custos incomportáveis, o défice cognitivo, a 

deficiência visual, a redução da destreza manual e a disfagia (Nóbrega e Karnikowski, 

2005). 
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É fundamental que os pacientes idosos sejam monitorizados de perto, quer para confirmar 

as evidências da eficácia (a medicação deve ser interrompida se for ineficaz), quer para a 

deteção de reações adversas aos fármacos prescritos. Além disso, os medicamentos 

precisam de ser revistos regularmente, de acordo com as mudanças rápidas que podem 

ocorrer no estado clínico, incluindo a hospitalização, novas patologias, bem como a 

dosagem e a transição para uma fase paliativa (Hilmer, Mclachlan e Le Couteur, 2007). 

Existem vários motivos que “justificam” o incumprimento de uma terapia farmacológica por 

parte da população idosa, como o esquecimento (esquecer-se de tomar o fármaco), má 

compreensão, efeitos secundários, negação da doença, falta de confiança na eficácia do 

fármaco, abandono ou interrupção prematura (crença errónea de que a perturbação já está 

tratada), receio (dependência do mesmo), custo, apatia ou desinteresse em pôr-se melhor. 

Por todas estas razões, o tratamento farmacológico na população geriátrica deve ser 

constantemente acompanhado e monitorizado, de forma a garantir a eficácia do tratamento 

e evitando o aparecimento e/ou agravamento de efeitos adversos (Beers e Jones, 2004). 
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MEDICAMENTOS MAIS VENDIDOS EM PORTUGAL 

 
Em 2008, o Infarmed (Instituto da Farmácia e do Medicamento) demonstrou preocupação 

relativa ao consumo excessivo de dois dos medicamentos mais vendidos em Portugal. Os 

medicamentos em causa são o Omeprazol, utilizado para combater o excesso de acidez 

gástrica e minimizar os efeitos adversos no estômago dos anti-inflamatórios, e o 

Clopidogrel, destinado à prevenção de acidentes tromboembólicos. O Infarmed declara que 

estes medicamentos podem estar a ser prescritos muitas vezes sem necessidade (Antena 

1, 2008, comunicado do Infarmed feito à comunicação social). 

Segundo o Infarmed, os medicamentos para reduzir a acidez do estômago, Omeprazol e 

afins, são os mais vendidos nos países desenvolvidos e muitos indivíduos tomam esses 

fármacos durante muitos anos. Em 2017 venderam-se sete milhões de embalagens, com 

um crescimento de 30% nas vendas relativamente ao ano anterior, o que é um claro sinal 

do abuso destes compostos que podem ser comprados sem receita médica (Visão, 2017). 

O Infarmed apresenta nos seus Observatórios anuais as substâncias mais vendidas em 

Portugal, em valor (calculados segundo o preço de venda ao público) e em unidades. A 

Tabela 3 faz referência à importância relativa do valor das substâncias ativas mais vendidas 

no mercado ambulatório de genéricos, em território nacional, entre 2008 e 2011 (Cabrita, 

2012). 

 
 

Tabela 3 - Importância Relativa das Substâncias Ativas mais vendidas em Portugal, na 
dimensão do valor, apresentados em percentagem, por substância ativa, entre 2008 e 
2011. 

Fonte: INFARMED, I.P. - Observatório do Medicamento e Produtos de Saúde/Direção de 

Economia do Medicamento e Produtos de Saúde Janeiro a Dezembro 2011, cit in Cabrita, 

2012. 
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De acordo com as pesquisas realizadas, entre 2008 e 2011, a Sinvastatina e o Omeprazol 

foram os medicamentos mais vendidos em Portugal. Fontes como O Público, Sábado, 

Jornal de Notícias e Diário de Notícias, em sondagens junto a farmácias e entrevistas ao 

Infarmed, apontam o Plavix (Clopidogrel) e o Omeprazol como os medicamentos mais 

vendidos nos últimos dois anos. 
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OMEPRAZOL 

 
O Omeprazol é um fármaco que pertence à classe dos inibidores da bomba de protões 

(IBP’s), prescrito maioritariamente para tratamento de patologias do trato gastrointestinal 

relacionadas com a hipersecreção de ácido clorídrico pelas células parietais da mucosa 

gástrica. Por combinar um alto nível de eficácia com baixa toxicidade no tratamento de 

doenças relacionadas com a acidez gástrica, o Omeprazol pertence a uma das classes de 

medicamentos mais prescritas no mundo, principalmente em idosos (Liotti e Ambrosio, 

2015; Araújo, 2017). 

Segundo     o      Infarmed      (Prontuário      Terapêutico,      2016),      os      IBP’s,   como  

Esomeprazol,  Lansoprazol,   Omeprazol,   Pantoprazol,   Picoprazol,   Timoprazol e 

Rabeprazol, reduzem a secreção ácida no estômago por inibirem a bomba H+/K+ ATPase 

das células parietais gástricas. 

 
 

Farmacodinâmica e Mecanismo de ação 
 
O Omeprazol é o protótipo dos IBP’s. Foi o primeiro fármaco IBP a ser lançado no mercado 

e a partir dele outros IBP’s foram também desenvolvidos, incluindo o Esomeprazol, o 

Rabeprazol, o Lansoprazol e o Pantoprazol. Todos estes IBP’s são pró-fármacos que 

necessitam de ativação no ambiente ácido do canalículo da célula parietal (Golan Tashjian, 

Amstrong e Amstrong, 2009). 

A ação farmacológica do Omeprazol consiste na inibição da etapa final de formação do 

ácido no estômago, proporcionando, assim, uma inibição altamente efetiva, tanto da 

secreção ácida basal, quanto na estimulada, independentemente do estímulo. O 

Omeprazol atua de forma seletiva nas células parietais, não possuindo ação sobre os 

recetores de acetilcolina e da histamina (Anvisa, 1999). 

A secreção ácida das células parietais do estômago proporciona um gradiente de iões, nas 

quais os protões são bombardeados do citoplasma para o lúmen gástrico, através de 

transporte ativo mediado pela bomba H+/K+ ATPase. Quando está no estado inativado, esta 

bomba de protões localiza-se na membrana dos túbulos citoplasmáticos, mas quando é 

ativada passa a localizar-se na membrana dos canalículos das células parietais. A atividade 

fisiológica da bomba H+/K+ ATPase depende da modulação, quer facilitatória quer inibitória, 

pelos sinais neuroniais e endócrinos, como a acetilcolina, a gastrina, a histamina e a 

somastatina (Figura 1) (Araújo, 2017). 

http://app10.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=esomeprazol&amp;flag=1&amp;ref=ref
http://app10.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=lansoprazol&amp;flag=1&amp;ref=ref
http://app10.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=omeprazol&amp;flag=1&amp;ref=ref
http://app10.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=pantoprazol&amp;flag=1&amp;ref=ref
http://app10.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=rabeprazol&amp;flag=1&amp;ref=ref
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Para estimular a secreção ácida, são necessárias as ações concertadas da acetilcolina e 

da gastrina. A acetilcolina é libertada para a corrente sanguínea através de fibras nervosas 

pós-ganglionares e a gastrina é libertada através do estímulo desencadeado pelos 

alimentos. Ambas têm a capacidade de ativar a secreção ácida, quer de forma indireta, 

estimulando a liberação de histamina das células enterocromafins, quer de forma direta, 

atuando nos respetivos recetores nas células parietais. A histamina, por outro lado, atua 

numa via parácrina, ligando-se aos seus recetores H2 que, por sua vez, ativam a bomba 

H+/K+ ATPase (Araújo, 2017). 

Alguns estudos demonstram ainda que o aumento da concentração de cálcio extracelular 

pode potenciar a estimulação da secreção gástrica, se for detetado pelo recetor sensível 

ao cálcio presente na superfície das células parietais (Araújo, 2017). 

A inibição da secreção ácida ocorre por retroação negativa, em que a diminuição do pH 

gástrico estimula a libertação de somastatina no sangue, que por sua vez, bloqueia a 

secreção de gastrina (Araújo, 2017). 

 

 
Figura 1 - Mecanismo de secreção ácida pela bomba de protões na célula parietal. CCKB 

= recetor de gastrina, H2 = recetor de histamina, M3 = recetor muscarínico da acetilcolina, 

ECL = células enterocromafins. 

Fonte: Adaptado de Dal-Paz; Rodriguez; Moraes-Filho, 2008, cit in Araújo 2017. 
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Os IBP’s inibem a secreção do ácido gástrico através do bloqueio da bomba H+/K+ ATPase 

presente na superfície secretora das células parietais. Embora apresentem diferenças 

farmacocinéticas, todos os fármacos desta classe são semelhantes entre si, reduzindo até 

95% a produção diária de ácido gástrico. No entanto, o uso crónico pode ser preocupante, 

porque estes fármacos inibem irreversivelmente a bomba H+/K+ ATPase (Araújo, 2017). 

Os fármacos IBP’s são inicialmente distribuídos para o compartimento plasmático, para 

depois, através dos vasos sanguíneos que perfundem as paredes do antro gástrico, 

poderem aceder e entrar nas células parietais e posteriormente nos canalículos. Estes 

medicamentos são pró-fármacos que requerem ativação em ambiente ácido, contudo só 

realizam a sua ação depois de serem absorvidos para a circulação sanguínea e 

transportados para as células parietais. Para prevenir a degradação do Omeprazol pelo 

ácido do lúmen gástrico antes de chegar ao duodeno, as formas posológicas orais do 

Omeprazol são preparadas em diferentes fórmulas: fármacos de revestimento entérico 

contidos em cápsulas de gelatina; comprimidos de revestimento entérico; pó combinado 

com bicarbonato de sódio, embalado em cápsulas e formulado para suspensão oral. Uma 

vez chegado ao duodeno, o revestimento entérico é removido no ambiente alcalino, e o 

pró-fármaco é absorvido e transportado (Goodman e Gilman, 2012; Araújo, 2017). 

Quando entra nas células parietais, o pró-fármaco é convertido na forma sulfenamida ativa, 

devido ao ambiente canalicular ácido. A sulfenamida reage com um resíduo de cistina da 

bomba H+/K+ ATPase, formando uma ligação dissulfureto covalente. A ligação covalente 

do fármaco inibe irreversivelmente a atividade da bomba de protões, levando a uma 

supressão prolongada e quase completa da secreção de ácido. Para que a secreção de 

ácido possa recomeçar, a célula parietal precisa sintetizar novas moléculas de H+/K+- 

ATPase, um processo que demora no mínimo 18 horas, proporcionando assim uma 

supressão prolongada da secreção ácida (Goodman e Gilman, 2012). 

 
 

Farmacocinética 
 
A absorção do Omeprazol ocorre no intestino delgado, uma vez que o revestimento 

entérico do fármaco o protege da degradação pelo ácido estomacal. A absorção do 

Omeprazol é rápida, atingindo níveis plasmáticos em cerca de 1 a 3,5 horas, com uma 

biodisponibilidade de 40 a 65%, semi-vida de 0,5 a 1 hora, mas com capacidade de inibição 

da secreção gástrica de cerca de 24 horas (Araújo, 2017). 
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No compartimento sanguíneo o Omeprazol liga-se a proteínas plasmáticas, permitindo que 

a sua distribuição tenha um único alvo, as células parietais e, posteriormente, os 

canalículos (Goodman e Gilman, 2012). 

O metabolismo do Omeprazol é realizado, principalmente, pelas enzimas hepáticas, 

nomeadamente as enzimas do complexo do citocromo P450, inativando o fármaco. A 

CYP2C19 é a enzima mais afetada e inibida, proporcionado um metabolismo lento do 

Omeprazol, o que permite uma maior eficácia e/ou toxicidade deste fármaco. Após o 

metabolismo, os produtos inativos são rápida e completamente eliminados, na sua grande 

maioria, através do rim (Araújo, 2017). 

 
 

Características farmacológicas 
 
Os inibidores de bombas de protões, como o Omeprazol, apresentam caraterísticas 

farmacológicas específicas (Araújo, 2017): 

• Produzem uma supressão eficaz da acidez gástrica (até 98%) e também mais 

prolongada em comparação com os antagonistas dos recetores H2 da histamina; 

• Promovem a manutenção do pH gástrico em valores superiores a 4 durante 16 a 

18 horas por dia, proporcionando maior comodidade posológica; 

•  Recomenda-se a administração uma hora antes das refeições, por ser ativado em 

meio ácido e assim aumentar a biodisponibilidade do fármaco. 

 

 
Indicações clínicas 

 
Os IBP’s estão indicados sobretudo no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e na 

Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), complicada ou não, responsiva ao 

tratamento com antagonistas do recetor H2 da histamina (Goodman & Gilman, 2005). 

O Omeprazol está indicado para os estados de hiperacidez gástrica, para a prevenção de 

recidivas de úlceras gástricas ou duodenais e na síndroma de Zollinger-Ellison. Este 

fármaco é também usado no tratamento de erradicação do Helicobacter pylori e na 

proteção da mucosa gástrica contra danos causados por anti-inflamatórios não esteróides 

(Liotti e Ambrosio, 2015; Araújo, 2017). 

A maioria dos pacientes com sintomas gastrointestinais persistentes são sujeitos a um 

tratamento intermitente, contudo existem algumas situações crónicas que justificam o uso 
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continuado dos IBP’s, nomeadamente a DRGE, esófago de Barret e as úlceras induzidas 

por anti-inflamatórios não-esteróides (Araújo, 2017). 

 

 

MECANISMOS DE TOXICIDADE DO OMEPRAZOL NO 

ORGANISMO GERIÁTRICO 

O Omeprazol é um dos medicamentos mais receitados para idosos com a finalidade de 

proteção gástrica, principalmente devido ao uso de vários outros medicamentos prescritos 

para tratamento de diversas doenças, que agridem a mucosa do estômago (Liotti e 

Ambrosio, 2015). 

De uma forma geral, os IBP’s causam poucos efeitos adversos, sendo os mais comuns: 

náuseas, dor abdominal, prisão de ventre, cefaleias, flatulência e diarreia. O Omeprazol 

utilizado a curto prazo não tem efeitos adversos relevantes, contudo, vários estudos 

demonstram que o seu uso prolongado e indiscriminado pode trazer vários efeitos nocivos, 

como: deficiência de vitamina B12 e ferro, hipomagnesemia, hipocalcemia, interações 

medicamentosas, maior suscetibilidade a infeções, perda de densidade óssea e 

desenvolvimento de gastrite atrófica, precursora de cancro do estômago (Liotti e Ambrosio, 

2015; Araújo, 2017). 

 
 

Deficiência da vitamina B12 
 
A vitamina B12 não é sintetizada pelo ser humano, sendo obtida exclusivamente através 

da dieta. A absorção desta vitamina começa na orofaringe e termina na porção distal do 

intestino delgado. Quando ingerida, é capturada pela haptocorrina, proteína que está 

presente na saliva e no estômago. Este complexo é depois hidrolisado pelas proteases 

pancreáticas, e transfererido da molécula de vitamina B12 para um fator intrínseco gástrico, 

produzido pelas células parietais do estômago. Esta ligação forma um complexo na 

mucosa, que resiste às enzimas proteolíticas intestinais, permitindo a absorção da vitamina 

no íleo terminal, e consequente transferência para a circulação sanguínea (Liotti e 

Ambrosio, 2015). 

A diminuição da acidez gástrica, através do uso prolongado de IBP’s, nomeadamente o 

Omeprazol, pode interferir com a digestão proteolítica da vitamina B12, causando uma 

absorção deficiente da vitamina. Este aumento do pH gástrico vai alterar o ciclo do 

pepsinogénio que necessita de um ambiente com pH inferior a 4 para se transformar em 
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pepsina e assim conseguir extrair a vitamina B12 do bolo alimentar no conteúdo gástrico. 

Em pacientes idosos que normalmente já apresentam atrofia gástrica, o uso prolongado de 

Omeprazol reduz a concentração sérica de vitamina B12, aumentado a probabilidade do 

aparecimento de outras complicações, algumas delas neurológicas (Araújo, 2017). Como 

a vitamina B12 é um cofator essencial na produção de eritrócitos, a sua deficiente absorção 

a longo prazo traduz-se num quadro clássico de anemia megaloblástica (Liotti e Ambrosio, 

2015). 

A vitamina B12 participa em diversas reações bioquímicas do organismo e por isso, quando 

ocorre deficiência da mesma, essas reações ficam comprometidas. A vitamina B12 é 

também essencial no funcionamento e integridade do SNC, nomeadamente na proteção 

dos filamentos dos neurónios (bainhas de mielina). A carência desta vitamina vai reduzir 

os níveis de 5-adenosilmetionina o que vai comprometer as reações de transmetilação, 

levando à desmielinização e deterioração das fibras nervosas do SNC. As principais 

consequências decorrentes do défice da vitamina B12 no SNC são o aparecimento de 

défices cognitivos e alterações do foro psicológico, como perda de memória, dor, 

dificuldades na coordenação motora e mesmo quadros demenciais. Estes últimos são mais 

frequentes no idoso (Liotti e Ambrosio, 2015; Araújo, 2017). Surgem também outros 

sintomas devido ao défice de vitamina B12, nomeadamente fadiga, fraqueza muscular, 

dificuldade na concentração, stress e insónias (Liotti e Ambrosio, 2015; Araújo, 2017). 

 
 

Aumento do número de infeções 
 
A incidência de infeções em pacientes consumidores de fármacos inibidores de bombas 

de protões tem vindo a ser estudada, principalmente na população idosa. A utilização de 

fármacos que reduzem a secreção ácida no estômago tem sido associada a um maior risco 

de desenvolvimento de infeções por Clostridium difficile e de pneumonias. Esta maior 

proliferação bacteriana resulta do ambiente menos ácido do estômago criado pelo uso 

deste grupo de fármacos (Liotti e Ambrosio, 2015; Araújo, 2017). 

Os fármacos inibidores da secreção ácida também têm sido relacionados com a redução 

das funções leucocitárias por causarem alteração na produção dos radicais oxidantes. 

Sabe-se que uma dose única de 40mg de Omeprazol reduz a atividade bactericida dos 

neutrófilos contra a Escherichia coli em 30%. Além disso o Omeprazol também pode afetar 

o recrutamento de células inflamatórias para o local da inflamação. O recrutamento dos 

leucócitos para o local da infeção depende da expressão de moléculas de adesão na 

superfície do endotélio e dos leucócitos. O uso de IBP’s causa a diminuição da expressão 
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das moléculas de adesão intercelulares e das células endoteliais, reduzindo assim a 

adesividade em resposta à ativação dessas células (Araújo, 2017). 

 

 
Hipocalcemia e densidade óssea 

 
A absorção de cálcio é complexa e envolve vários fatores como: vitamina D, ATPases, 

fosfastase alcalina intestinal, fatores que aumentam ou diminuem a sua solubilidade, a 

proteína ligadora de cálcio no enterócito, proteína ligadora de cálcio no plasma e outros. 

Contudo, alguns fatores como a idade, a genética e o estado hormonal podem interferir na 

absorção de cálcio (Liotti e Ambrosio, 2015). 

Os osteoclastos são as células responsáveis pela reabsorção e remodelação do tecido 

ósseo. Com o uso prolongado de IBP’s, as bombas presentes nos osteoclastos são 

também inibidas, interferindo com a reabsorção de cálcio e o metabolismo ósseo (Araújo, 

2017). A deficiência de cálcio por má absorção a longo prazo pode causar osteoporose, 

osteopenia e fraturas ósseas, principalmente no idoso, dado terem menor densidade óssea 

consequente das alterações do envelhecimento (Liotti e Ambrosio, 2015). 

Thomson et al. (2010) referem que a utilização prolongada de IBP’s pode causar problemas 

na densidade óssea, cuja gravidade depende da duração do tratamento e da dose utilizada 

(cit in Araújo, 2017). 

Os estudos de Ho et al. (2009) confirmaram que o uso prolongado e em doses elevadas 

de IBP’s prejudicam a absorção de cálcio pelo organismo, levando ao enfraquecimento 

progressivo dos ossos. Demonstraram ainda que a probabilidade de uma pessoa ter uma 

fratura da zona pélvica aumenta 44% se utilizar um destes fármacos por mais de um ano 

(cit in Araújo, 2017). 

 
 

Atrofia e neoplasia gástrica 
 
Alguns estudos recentes têm analisado a relação entre o uso crónico de IBP’s e as 

alterações proliferativas gástricas, contudo, ainda há muita controvérsia sobre esta relação 

(Araújo, 2017). 

Muitos estudos indicam que a infeção por Helicobacter pylori no decurso do tratamento 

com IBP’s pode favorecer a progressão ou aceleração da gastrite crônica do antro para 

uma gastrite crônica no corpo gástrico, constituindo um fator de risco para o 

desenvolvimento de cancro gástrico. No entanto, no estudo de Thomson et al. (2010), não 
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ficou comprovada qualquer associação do uso prolongado deste tipo de fármacos ao 

desenvolvimento ou aceleração da progressão de gastrites crónicas pré-existentes, atrofia 

de corpo gástrico ou metaplasia intestinal. Neste estudo verificou-se apenas a associação 

entre o uso destes fármacos e o desenvolvimento de pólipos nas glândulas gástricas, que 

raramente se podem tornar displásicos (Araújo, 2017). 

O risco de desenvolvimento de cancro gástrico devido a uma terapêutica prolongada com 

IBP’s está largamente relacionado com a interação destes fármacos com a bactéria 

Helicobacter pylori. Nos pacientes infetados pela bactéria, a toma simultânea de IBP’s 

induz gastrite com progressão para gastrite atrófica, que apesar de ser precursora de 

neoplasia gástrica, não há evidências concretas de que aumente a incidência da neoplasia 

(Liotti e Ambrosio, 2015; Araújo, 2017). 

 
 

Interações medicamentosas 
 
O Omeprazol interfere nos processos farmacocinéticos de vários medicamentos, 

promovendo a inibição ou a indução das enzimas do complexo citocromo P450 e a inibição 

da absorção oral por supressão ácida gástrica. São conhecidas interações deste composto 

com mais de 300 fármacos (Neto, Junior e Crozara, 2015). 

Como o Omeprazol é substrato e inibidor da isoforma do citocromo P450, a CYP2C19, 

pode elevar acentuadamente os níveis séricos de fármacos como o citalopram, a fenítoina 

e o diazepam e diminuir os níveis séricos do Clopidogrel (Araújo, 2017). O Infarmed refere 

que o Omeprazol potencia os efeitos da varfarina, da fenitoína, do diazepam, triazolam, e 

flurazepam, da imipramina e da clomipramina, reduz a absorção dos antifúngicos 

imidazólicos tais como o cetoconazol e o itraconazol e aumenta as concentrações 

plasmáticas do tacrolímus, da ciclosporina e dos digitálicos (Infarmed, 2006). 

Embora o Omeprazol seja um fármaco muito seguro e com poucos efeitos adversos, a 

principal preocupação está relacionada com as interações medicamentosas deste 

composto com diversos grupos de fármacos no seu metabolismo respetivo, podendo 

ocorrer efeitos adversos graves nos pacientes que tomam múltiplos fármacos em 

simultâneo (Araújo, 2017). 
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CLOPIDOGREL 

 
O Clopidogrel é um derivado tienopiridínico, que se liga especifica e irreversivelmente ao 

recetor purinérgico P2Y12 na plaqueta, inibindo a ativação e agregação plaquetária 

mediada pela adenosina difostato (ADP). Trata-se de um agente antiagregante plaquetário 

administrado por via oral, utilizado na prevenção de fenómenos de tromboembolismo nas 

doenças cardiovasculares, consideradas como uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo (Sangkuhl, Klein e Altman, 2010). 

O clopidogrel modifica várias funções na plaqueta, nomeadamente a adesividade e a 

agregação, a desgranulação e a secreção de mediadores a partir da plaqueta, reduz a 

formação de agregados plaquetários circulantes (trombos brancos) e inibe a formação de 

trombos vermelhos (coágulos), iniciados predominantemente pelas plaquetas (Oliveira, 

2001). 

 

 
Mecanismo de ação e farmacodinâmica 

 
O Clopidogrel é um agente antiagregante plaquetário cuja ação consiste no antagonismo 

do recetor P2Y12 do ADP. Impedindo que o ADP libertado da plaqueta se ligue ao seu 

recetor membranar, o Clopidogrel vai prevenir a ativação e a agregação plaquetária (Comin 

e Kallmes, 2011). Sabendo que o complexo da glicoproteína IIb/IIIa é ativado pela ligação 

do ADP ao seu recetor P2Y12, o impedimento dessa ligação tem como consequência a 

redução da afinidade do fibrinogénio pela glicoproteína IIb/IIIa activada, diminuindo assim 

a formação de agregados plaquetários. O Clopidogrel também inibe a agregação 

plaquetária mediada por outros agonistas, através do bloqueio da amplificação da ativação 

plaquetária pelo ADP libertado (Comin e Kallmes, 2011; Plavix Bula, 2016). 

A conversão deste pró-fármaco no seu metabolito ativo requer duas etapas oxidativas 

sequenciais, que ocorrem no fígado. Na primeira oxidação, o Clopidogrel é transformado 

no 2-oxo-clopidogrel que depois é oxidado, originando o metabolito ativo que contém um 

grupo tiol capaz de se ligar a uma cisteína livre do recetor P2Y12, bloqueando de forma 

irreversível a ligação do ADP e a ativação do seu recetor. Uma vez que as vias metabólicas 

que levam à biotransformação do Clopidogrel no seu metabolito ativo são saturáveis, cerca 

de 85% do fármaco é hidrolisado por outra via metabólica num derivado de ácido 

carboxílico inativado pelas esterases (Sangkuhl, Klein e Altman, 2010). 
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Várias isoformas do citocromo P450 estão envolvidas no metabolismo do Clopidogrel, 

nomeadamente o CYP1A2, o CYP2B6, o CYP2C9, o CYP2C19 e o CYP3A4/5 (Figura 2). 

No entanto, a importância relativa de cada uma destas enzimas e a etapa da reação em 

que atuam ainda é muito controversa. O CYP2C19 é uma das isoformas mais estudadas, 

sabendo-se que os seus polimorfismos genéticos estão associados a um prejuízo do 

metabolismo do Clopidogrel. Em pacientes portadores de variantes genéticas do 

CYP2C19, com fenótipo metabolizador fraco, verifica-se a presença de níveis mais baixos 

do metabolito ativo do Clopidogrel e, consequentemente, uma taxa mais elevada de 

eventos cardiovasculares. Assim, o indivíduo portador destes polimorfismos manifesta 

alguma resistência aos efeitos antiagregantes do Clopidogrel (Sangkuhl, Klein e Altman, 

2010; Comin e Kallmes, 2011). 

Em situações normais, este antiagregante plaquetário modifica de modo irreversível os 

recetores do ADP plaquetários, inativando deste modo a plaqueta, uma vez que esta, não 

tendo núcleo, não pode sintetizar novos recetores. Assim, as plaquetas são afetadas de 

forma permanente pelo Clopidogrel e a recuperação da função plaquetária normal só pode 

ocorrer por reposição de novas plaquetas pelo organismo (Infinity Pharma, 2017). 

 
 

Farmacocinética 
 
Após administração oral, o Clopidogrel é rapidamente absorvido no intestino, metabolizado 

no fígado e excretado pelo rim. Devido ao seu extenso metabolismo, o Clopidogrel 

normalmente não é detetado no plasma humano, porque mesmo após a administração de 

doses sucessivas de 75 mg, os níveis plasmáticos do metabolito inativo são muito 

reduzidos, geralmente abaixo do limite de deteção (0,00025 mg/L). Contudo, o estudo da 

clearance renal dos metabolitos do composto permitiu confirmar que pelo menos 50% da 

dose padrão de Clopidogrel é absorvida no trato gastrointestinal (Sangkuhl, Klein e Altman, 

2010). 

Após a absorção, o Clopidogrel é transportado até ao fígado, onde é extensamente 

metabolizado pelo citocromo P450 no seu metabolito ativo, sendo o restante inativado 

pelas esterases plasmáticas e hepáticas, convertendo-se no derivado de ácido carboxílico 

destituído de efeito terapêutico. A semi-vida de eliminação do metabolito inativo é de 

aproximadamente oito horas, tanto para uma dose única como para doses múltiplas. Após 

administração por via oral de uma dose de Clopidogrel marcado radioativamente em 

humanos, aproximadamente 46% - 50% são eliminados pela urina e pelas fezes 

respetivamente, no período de cinco dias enquanto que cerca de 2% da dose marcada 
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radioativamente se liga às plaquetas covalentemente. Este fármaco parece causar uma 

alteração permanente no recetor, afetando a plaqueta durante todo o seu período de vida 

(7-10 dias), desaparecendo apenas por destruição e eliminação das plaquetas (Oliveira, 

2001; Sangkuhl, Klein e Altman, 2010). 

A distribuição do Clopidogrel é sobretudo do seu derivado carboxílico primário inativo, que 

representa 85% do composto no plasma circulante. O pico de concentração do ácido 

carboxílico derivado, cerca de 3mg/L, é atingido mais ou menos uma hora depois da 

ingestão da dose de 75mg de Clopidogrel padrão, ligando-se reversivelmente às proteínas 

plasmáticas (Infinity Pharma, 2017). 

 

 

 

Figura 2 - Farmacodinâmica e mecanismo de ação do Clopidogrel 
Fonte: Sangkuhl, Klein e Altman, 2010. 

 
 

Indicações clínicas 
 
O Clopidogrel está indicado na prevenção de eventos aterotrombóticos em pacientes que 

sofreram um enfarte agudo do miocárdio, nos casos de ocorrência de AVC recente ou na 

doença arterial periférica estabelecida (Plavix Bula, atualizada em 2016). 
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O Clopidogrel em combinação com a Aspirina, é recomendado para o tratamento de 

pacientes com síndroma coronária aguda e na prevenção de trombose em pacientes 

submetidos a intervenção coronária percutânea com sents (Yun et al., 2010). 

Tanto em pacientes controlados clinicamente como nos submetidos a intervenção 

coronária percutânea, o Clopidogrel promove uma redução da taxa de ocorrência do 

desfecho combinado de morte cardiovascular, enfarte do miocárdio ou AVC isquémico. 

Este fármaco também reduz o número de eventos mórbidos em pacientes com doença 

ateroesclerótica estabelecida [ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC), ataque 

isquémico transitório, angina instável, necessidade de enxertos vasculares ou angioplastia] 

(Plavix Bula, atualizada em 2016). 
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REAÇÕES ADVERSAS DO CLOPIDOGREL E TOXICIDADE NO 

ORGANISMO GERIÁTRICO 

O efeito adverso do Clopidogrel com maior significado clínico é o aumento do risco de 

hemorragia. Por isso, este fármaco está contraindicado em pacientes com hemorragia 

patológica ativa, nomeadamente úlceras pépticas e hemorragias intracranianas. Como 

prolonga o tempo de hemorragia, este fármaco deve ser usado com cautela em pacientes 

que apresentam risco aumentado de hemorragia por trauma, cirurgia ou outras condições 

patológicas, particularmente gastrointestinais e intraoculares (Comin e Kallmes, 2011). 

Outros efeitos adversos já relatados para o Clopidogrel incluem prurido e erupção cutânea 

e, mais raramente, neutropenia, trombocitopenia imune idiopática e púrpura trombocítica 

trombótica (PTT) (Balamuthusamy e Arora, 2007). 

A utilização do Clopidogrel nos pacientes com insuficiência renal deve também ser 

cautelosa. Sabe-se que após administrações repetidas de Clopidogrel, as concentrações 

plasmáticas do principal metabolito circulante são menores em pacientes com insuficiência 

renal severa, quando comparadas com pacientes com insuficiência renal moderada ou nos 

indivíduos com função renal normal. Embora o período de sangramento seja semelhante 

com a mesma dose de Clopidogrel, os indivíduos com insuficiência renal severa exibem 

aproximadamente 25% menos inibição da agregação plaquetária do que os indivíduos com 

função renal normal, apresentando taxas mais elevadas de eventos cardiovasculares 

adversos (Bossard e Jeger, 2015; TAD Pharma GmbH; Anvisa, 2016). 

Alguns estudos mostram que em pacientes com compromisso hepático grave, o uso 

repetido de Clopidogrel durante 10 dias, em doses diárias de 75 mg, produz uma inibição 

da agregação plaquetária equivalente à observada em indivíduos saudáveis (Infinity 

Pharma, 2017), no entanto outros autores mostram que o uso deste fármaco pode causar 

diástase sangrante ou hepatotoxicidade induzida pelos metabolitos intermediários (radicais 

livres, espécies de oxigénio reduzidas, epóxidos) que se formam durante a oxidação 

hepática do Clopidogrel (Vicente, Garfia, Medrano e Yela, 2007). 

Os pacientes geriátricos são considerados como uma população especial em relação ao 

uso continuado do Clopidogrel. As concentrações plasmáticas do principal metabolito 

circulante são significativamente mais elevadas nos idosos com mais de 75 anos quando 

comparadas com os níveis plasmáticos em indivíduos jovens e saudáveis. Embora não 

existam evidências concretas de que estas diferenças tenham impacto na agregação 

plaquetária, alguns estudos demonstram que a administração de Clopidogrel a pacientes 
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com mais de 75 anos aumenta o risco de complicações hemorrágicas e de trombólise no 

enfarte de miocárdio (Cay et al., 2011). 

Uma vez que o Clopidogrel é metabolizado parcialmente pelo CYP2C19 no seu metabolito 

ativo, o uso de medicamentos que inibem a atividade desta enzima como o Omeprazol, 

causam redução dos níveis plasmáticos do metabolito ativo do Clopidogrel. Por isso é 

recomendada precaução no uso concomitante de inibidores potentes ou moderados do 

CYP2C19 com o Omeprazol (Teixeira, 2013). 
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REAÇÕES E INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 
Muitos pacientes, principalmente na população geriátrica, fazem uso de mais de dois 

medicamentos por dia, o que pode favorecer o aparecimento de problemas relacionados 

com esses medicamentos. A pesquisa internacional concluiu que os idosos residentes em 

lares são os que tomam um maior número de fármacos. A pesquisa estabeleceu 

claramente uma forte relação entre polifarmácia e consequências clínicas negativas 

(Robert et al., 2014). Os mais frequentes são a interação medicamentosa que é definida 

como o evento clínico cujos efeitos de um fármaco são alterados em função de outro 

fármaco, alimento, bebida ou agentes químicos ambientais (Neto, Júnior e Crozara, 2015). 

As interações medicamentosas podem causar resultados insatisfatórios no tratamento ou 

até mesmo levar à morte. A terapia farmacológica prescrita sem o esclarecimento 

detalhado do paciente sobre a posologia, efeitos secundários possíveis e fármacos que 

estão contraindicados pode muitas vezes trazer mais danos do que benefícios. Sabe-se 

que a frequência dos eventos adversos aumenta significativamente com o uso da 

polifarmácia, que é caracterizada pelo uso de cinco ou mais medicamentos. Sabe-se 

também que os pacientes que utilizam dois medicamentos, tem um risco de 13% de 

apresentar interações entre medicamentos, número que se eleva para 38% quando se 

utilizam quatro medicamentos e para 82% quando se usam sete ou mais medicamentos 

em simultâneo (Neto, Júnior e Crozara, 2015). 

O risco de interações medicamentosas é mais elevado na população geriátrica, na qual o 

uso conjunto de vários medicamentos é comum e, por vezes, sem prescrição médica. Além 

disso, tratando-se de uma população mais debilitada, as interações medicamentosas 

podem ter efeitos mais nefastos (Neto, Júnior e Crozara, 2015). 

 
 

Omeprazol 
 
O Omeprazol interfere nos processos farmacocinéticos de mais de 300 fármacos por 

promover a inibição ou a indução do citocromo P450, sistema este que metaboliza a maior 

parte dos compostos e dos alimentos, e cujas alterações da sua atividade vão 

necessariamente interferir com o mecanismo de ação de muitos outros fármacos. São 

exemplos o aumento dos níveis sérios do Metotrexato e a redução desses mesmos níveis 

para o Clopidogrel. Nos pacientes com artrite reumatóide, a administração concomitante 

do Omeprazol e do Metotraxato implica obrigatoriamente uma monitorização rigorosa dos 

níveis séricos deste último devido ao risco aumentado de toxicidade causada pelo 
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Metotrexato por prolongamento do seu tempo de semi-vida e consequente potenciação 

dos seus efeitos adversos (Liotti e Ambrosio, 2015). 

Na Tabela 4 descrevem-se as principais interações e efeitos adversos do Omeprazol com 

o uso concomitante de outros fármacos. 

 
 

Tabela 4 - Interações entre o Omeprazol e alguns medicamentos frequentemente prescritos nos 
adultos e idosos. 

 

Interação com Efeito 
Grau da 

interação 
Recomendações 

Clopidogrel Diminuição do efeito 

anticoagulante do 

Clopidogrel: risco de 

enfarte do miocárdio e 

AVC isquémico; 

Os inibidores da bomba 

de protões prejudicam 

competitivamente a 

ativação metabólica do 

Clopidogrel, através da 

inibição do CYP2C19. 

Grave Deve-se evitar o uso 

concomitante. Se for 

necessária a 

gastroproteção, devem ser 

prescritos, sempre que 

possível, antagonistas dos 

recetores H2 da histamina 

(por exemplo, ranitidina) ou 

antiácidos. O pantoprazol e 

o rabeprazol são 

alternativas ao Omeprazol. 

Varfarina Aumento do 

International Normalized 

Ratio (INR) e 

potencialização do efeito 

anticoagulante; risco de 

hemorragia. 

Moderada Monitorizar o INR e 

considerar uma redução da 

dose de varfarina sempre 

que necessário. 

Sulfato ferroso 

(oral) 

Diminuição da absorção 

de ferro. 

Moderada Os pacientes com 

deficiência de ferro podem 

não responder 

adequadamente à terapia 

de reposição oral de ferro, 

durante a administração 

concomitante de inibidores 

da bomba de protões. 

Considerar a administração 

de ferro parenteral. 

Sinvastatina / 

Pravastatina 

Aumento do efeito 

adverso da sinvastatina/ 

pravastatina: 

Moderada Monitorizar a terapia e os 

níveis de creatina- 

fosfoquinase sérica (CK). 
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 rabdomiólise (destruição 

muscular). 

  

Metotrexato Aumento dos efeitos 

tóxicos do metotrexato; 

pode ocorrer depressão 

da medula óssea, 

náuseas, vômitos, 

diarreia, erupções 

cutâneas eritematosas, 

dispneia, dor torácica e 

neurotoxicidade. 

Moderada Tratamento com 

Omeprazol deve 

preferencialmente ser 

interrompido alguns dias 

antes da administração de 

metotrexato. Se o uso 

concomitante for 

necessário, os clínicos 

devem considerar o 

potencial de interação e 

acompanhar atentamente 

os sinais de toxicidade. 

Uso de um antagonista H2 

(por exemplo, ranitidina) 

pode ser também uma 

alternativa adequada. 

Diazepam/ 

Clonazepam/ 

Midazolam 

Aumento da 

concentração sérica do 

diazepam, diminuindo a 

sua excreção por 

inibição enzimática. 

Moderada Evitar uso combinado em 

caso de toxicidade do 

diazepam. O pantoprazol e 

o lansoprazol são fármacos 

alternativos. Oxazepam e 

lorazepam são alternativas 

para uso em conjunto com 

o Omeprazol. 

Cetoconazol/ 

Itraconazol/ 

Voriconazol 

Diminuição do efeito 

terapêutico dos 

antifúngicos. 

Moderada Os pacientes que já estão 

com doses de Omeprazol 

de 40 mg/dia ou mais 

devem reduzir a dose para 

metade no início da 

terapêutica com 

antifúngicos azólicos. 

Adaptado de: Santos, Junior e Restino, 2012; Farmácia (2011); e Li, Zeng, Yu e Zhou, 2013. 

 
 
 
 

Clopidogrel 
 
Apesar da interação medicamentosa não ser tão frequente, o Clopidogrel interage também 

com outros fármacos, como descrito na Tabela 5, sendo o seu principal efeito adverso o 

aumento do risco de hemorragia. O Clopidogrel afeta a farmacocinética da cerivastatina, 
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repaglinide, ácido ferúlico, sibutramina, efavirenz e Omeprazol. Por outro lado, é espectável 

a diminuição da eficácia do Clopidogrel na presença de Omeprazol, Esomeprazol, morfina, 

sumo de toranja, escutelarina, fluoxetina, antifúngicos azólicos, bloqueadores de canais de 

cálcio, sulfonilureias e ritonavir (Wang et al., 2015). 

Ahmad e colaboradores publicaram em 2017 um estudo sobre a interação entre o 

Clopidogrel e o Omeprazol. Selecionaram um grupo de doze voluntários jovens (23-29 

anos) e saudáveis, em que oito possuíam o fenótipo metabolizador forte e quatro possuíam 

o fenótipo metabolizador fraco do CYP2C19. Foram divididos em dois grupos de 6 e 

seguiram um protocolo sequencial em que sequência 1 consistia na toma de Omeprazol, 

40 mg, isolado, seguido de Omeprazol 40 mg + Clopidogrel 150 mg. Seguia-se um período 

de 14 dias sem fármaco e depois faziam a sequência 2: Omeprazol 40 mg + Clopidogrel 

150 mg seguido de Omeprazol 40 mg isolado. Da análise dos resultados os investigadores 

constataram que o Clopidogrel inibe a hidroxilação do Omeprazol muito mais extensamente 

nos metabolizadores rápidos do que nos metabolizadores fracos, levando ao aumento da 

concentração plasmática máxima (Cmax) e da área sob a curva (AUC) do Omeprazol. 

Sabendo que a sulfoxidação do Omeprazol pode ser induzida por indução do CYP3A4 ou 

por inibição do CYP2C19, na presença o Clopidogrel o IBP é muito mais metabolizado pelo 

CYP3A4 em metabolitos inativos. Concluíram que estes dois fármacos não devem ser 

administrados em simultâneo. 

 
 

Omeprazol e Clopidogrel 
 
Cerca de 12% dos pacientes com história de úlceras pépticas, têm pelo menos um episódio 

de hemorragia digestiva alta um ano após o início da terapêutica com Clopidogrel. Nestas 

situações é sugerida a utilização de um IBP, como forma de reduzir as situações de 

hemorragia, o que justifica o aumento da prescrição concomitante de Omeprazol e 

Clopidogrel verificada nos últimos anos nos doentes mais envelhecidos (Teixeira, 2013). 

Outros autores mostraram que o uso de IBP’s conjuntamente com o Clopidogrel aumenta 

o número de eventos cardíacos adversos major, possivelmente porque ambos competem 

pela isoforma do sistema P450, o CYP2C19 para serem metabolizados (Li, Zeng, Yu e 

Zhou, 2013; Teixeira, 2013). 
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Tabela 5 - Interação entre o Clopidogrel e outros medicamentos 
 

Interação com: Efeitos 

Varfarina e outros anticoagulantes 

orais 

Aumento do risco de hemorragia devido à 

adição dos efeitos independentes sobre a 

homeostase. 

Antagonistas da glicoproteína IIb/IIIa Aumento do risco de hemorragia, 

nomeadamente hemorragia ocular. 

Ácido acetilsalicílico Potenciação do efeito inibidor do ácido 

acetilsalicílico sobre a agregação das 

plaquetas induzida pelo Tromboxano A2. 

Heparina e Trombolíticos Aumento do risco de hemorragia. 

AINE’s Possível risco aumentado de hemorragia 

gastrointestinal. 

Inibidores do CYP2C19 (como o 

Omeprazol) 

Diminuição dos níveis do metabolito ativo do 

Clopidogrel; 

Diminuição do efeito do Clopidogrel. 

Inibidores da bomba de protões 

(como o Omeprazol) 

Redução na inibição da agregação 

plaquetária induzida pelo Clopidogrel. 

Adaptado de: Clopidogrel Acino Pharma GmbH, INN-Clopidogrel. 

 

 
Se por um lado o Omeprazol e outros IBP’s são inativados pelo CYP2C19, por outro lado 

o Clopidogrel necessita de ser biotransformado por esta enzima para gerar o seu metabolito 

ativo. Tendo em conta que esta isoforma do P450 é uma enzima metabolizadora de muitos 

fármacos e necessariamente limitada e saturável, quando estes fármacos são tomados em 

simultâneo ocorre uma competição para esta via metabólica que favorece a ativação do 

Omeprazol no seu metabolito ativo em detrimento do Clopidogrel, que tem a conversão no 

seu metabolito ativo reduzida, atingindo níveis plasmáticos subterapêuticos. Como 

consequência desta interação, observa-se uma diminuição do efeito antiagregante 

plaquetário do Clopidogrel por subdosagem (Li, Zeng, Yu e Zhou, 2013; Teixeira, 2013). 

Dado que os vários IBP’s são metabolizados por vias enzimáticas diferentes e apresentam 

diferentes graus de interação com o Clopidogrel, o efeito deste fármaco vai variar 

consoante o tipo de inibidor da bomba de protões administrado. Os vários estudos 

realizados demonstram que o Omeprazol é o IBP mais potente na inibição do CYP2C19, 

apresentando por isso uma maior interação com o Clopidogrel (Li, Zeng, Yu e Zhou, 2013; 

Teixeira, 2013). 
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Embora a competição pela enzinha CYP2C19 seja a hipótese mais aceite, existem ainda 

outras hipóteses em relação à interação entre os IBP’s e o Clopidogrel. Uma delas é relativa 

ao aumento do pH gástrico provocado pelo IBP que modifica a absorção do Clopidogrel, 

reduzindo a quantidade de metabolitos ativos deste último (Teixeira, 2013). 

Em 2006, Gillard e Cols (cit in Carvalho e Albuquerque, 2010) levantaram pela primeira vez 

a possibilidade do Omeprazol reduzir o efeito antiagregante plaquetário do Clopidogrel em 

pacientes pós angioplastia coronária. Utilizando um teste de avaliação da função 

plaquetária, os autores confirmaram a sua teoria quando verificaram que os pacientes 

também medicados com Omeprazol apresentavam menor antiagregação plaquetária do 

que o grupo placebo, tratado apenas com Clopidogrel. 

Entre 2003 e 2006, Ho et al. (2009) estudaram esta interação medicamentosa em 8205 

pacientes do Hospital de Veterans Affairs, em Washington, que apresentavam síndroma 

coronária aguda e que tomavam Clopidogrel após alta hospitalar. Nos pacientes com toma 

conjunta de um IBP observou-se um aumento de 25% no risco de morte ou re- 

hospitalização por síndroma coronária aguda, tendo-se verificado também um aumento dos 

procedimentos de revascularização (cit in Araújo, 2017). 

Em 2008, Gilard et al. avaliaram a influência do Omeprazol sobre o efeito antiagregante 

plaquetário combinado do Clopidogrel com a Aspirina em 124 pacientes submetidos a 

implante de stents nas artérias coronárias. A avaliação da atividade plaquetária baseou-se 

na fosforilação da fosfoproteína estimulada por vasodilatador, demonstrando que o 

Omeprazol diminui o efeito inibitório do Clopidogrel sobre o recetor P2Y12 nas plaquetas. 

Yun et al. (2010) estudaram também os efeitos do Omeprazol sobre a atividade 

antiagregante plaquetária do Clopidogrel. Neste estudo foram usados 20 indivíduos 

voluntários e saudáveis, divididos em dois grupos: um grupo tratado apenas com 

Clopidogrel e outro tratado com ambos os fármacos, durante 14 dias. A atividade 

antiplaquetária foi avaliada através do Teste de Função Plaquetária P2Y12 (PRU) e 

percentagem de inibição usando um sistema de ensaio VerifyNow P2Y12 (o sistema 

VerifyNow avalia a reatividade plaquetária do paciente a medicamentos antiplaquetários, 

como aspirina e clopidogrel). Após avaliação e interpretação dos resultados dos dois testes 

de função e reatividade plaquetária os autores concluiram que o omeprazol reduz o efeito 

antiplaquetário do Clopidogrel e sugerem que é necessário um planeamento cuidadoso do 

tratamento ao administrar o Omeprazol a pacientes em terapia com Clopidogrel. 
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Em 2017, Bundhun et al. publicaram uma revisão sistemática e meta-análise dos últimos 

estudos publicados acerca do Clopidogrel e do Omeprazol. Com um total de 11 artigos, 

compararam os desfechos clínicos adversos associados ao uso concomitante de 

Clopidogrel e IBP’s em comparação com o uso isolado de Clopidogrel. Da análise destes 

artigos concluíram que, durante um curto período de acompanhamento, a mortalidade e a 

revascularização foram significativamente menores nos pacientes que não necessitavam 

de tratamento com IBP. Quando acompanhados por longos períodos, verificaram-se 

desfechos cardiovasculares adversos, como eventos cardiovasculares adversos major, 

enfarte do miocárdio e trombose com stent, mais frequentes nos pacientes com tratamento 

concomitante dos dois fármacos. Contudo, o resultado para a mortalidade a longo-prazo 

foi semelhante em ambos os grupos. 

A interação do Omeprazol e outros IBP’s com o Clopidogrel reportada em inúmeros estudos 

publicados não reúne consenso. Uma vasta série de estudos publicados descreve ausência 

de interação do Omeprazol quer no metabolismo quer nos efeitos terapêuticos do 

Clopidogrel. Bhatt et al. (2010) estudaram a interação destes fármacos em 1876 pacientes 

com doença coronária, comparando dois grupos: um grupo com terapia antiagregante 

plaquetária dupla (Clopidogrel e aspirina) combinada com Omeprazol e um grupo placebo. 

Os autores concluíram que o uso profilático de Omeprazol reduziu a taxa de hemorragia 

digestiva alta, mas não verificaram qualquer interação cardiovascular aparente entre os 

dois fármacos. Contudo, os autores revelam limitações no acompanhamento dos pacientes 

e, por isso, não descartam a possibilidade de risco aumentado de complicações isquémicas 

associadas ao uso concomitante destes dois fármacos. Przespolewski e colaboradores 

publicaram um estudo já em 2018 feito com voluntários saudáveis que respondem ao 

Clopidogrel administrado isoladamente, atestam não existir uma interação significativa 

entre IBP’s e o Clopidogrel. Os autores afirmam que a adição de um IBP pode ter um efeito 

ligeiro nas propriedades antiagregantes plaquetárias do Clopidogrel, efeito esse que poderá 

ser relevante em circunstâncias clínicas específicas. 

Alguns autores defendem que esta interação medicamentosa depende também de fatores 

biológicos e genéticos, como os polimorfismos genéticos da isoforma do complexo P450, 

a CYP2C19, afirmando que os resultados obtidos nem sempre são concordantes por 

dependerem também do fenótipo dos pacientes em estudo (Teixeira, 2013). 

A avaliação da interação entre o Clopidogrel e o Omeprazol deve ter em consideração não 

só a análise do risco aumentado dos eventos cardiovasculares, mas também a análise do 

risco de hemorragia gastrointestinal em doentes tratados com Clopidogrel. Pensa-se que, 
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devido ao seu efeito antiagregante plaquetário o Clopidogrel aumente o risco de 

hemorragias em pequenas úlceras que seriam assintomáticas, mas que devido aos efeitos 

inibitórios sobre a agregação plaquetária e a ativação da cascata da coagulação, ocorre 

atraso na sua cicatrização (Carvalho e Albuquerque, 2010). 

Outros estudos demonstram que o tratamento com Omeprazol nos pacientes que fazem 

terapia antiagregante plaquetária, após síndrome coronariana aguda ou intervenção 

coronária percutânea, reduz de forma significativa o risco de hemorragia gastrointestinal e, 

por isso, alguns autores sugerem que o benefício conferido pelo Omeprazol pode, em 

algumas situações, compensar o risco de eventos cardiovasculares resultantes da 

interação entre estes dois fármacos. É necessário que o clínico saiba avaliar a necessidade 

do IBP nos pacientes que fazem tratamento antiagregante plaquetário com Clopidogrel, no 

sentido de averiguar a relação risco/benefício associada à interação dos dois fármacos 

(Depta e Bhatt, 2010). 

Uma vez que se torna cada vez mais frequente a necessidade de prescrição de um IBP 

para prevenir a hemorragia gastrointestinal em pacientes que recebem tratamento 

antiagregante plaquetário com Clopidogrel, é importante evitar a prescrição conjunta de 

Omeprazol para não arriscar o aparecimento de eventos cardiovasculares adversos. Como 

alternativa a este possível quadro clínico deve selecionar-se um IBP que demonstre menor 

influência sobre o CYP2C19. O substituto mais recomendado é o pantoprazol, por ser o 

IBP que menos interage com o metabolismo do Clopidogrel (Cuisset et al., 2009; Li, Zeng, 

Yu e Zhou, 2013). 
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CONCLUSÃO 

 
Com o envelhecimento da população, tem-se verificado um aumento do uso de vários 

medicamentos em simultâneo para controlar ou tratar as várias patologias inevitáveis nesta 

faixa etária. As alterações fisiológicas associadas ao processo de envelhecimento podem 

modificar a farmacocinética e a farmacodinâmica dos medicamentos nesta população em 

particular, tendo como consequência o aparecimento de efeitos paradoxais dos fármacos 

e reações adversas associadas à polimedicação. 

A população idosa é particularmente vulnerável às reações adversas e às interações 

medicamentosas, não só devido às alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas 

inerentes ao envelhecimento, como também ao consumo de múltiplos fármacos em 

simultâneo. O acesso a fármacos não sujeitos a receita médica assumidos como 

inofensivos pelo doente contribui também para a toma sem qualquer controlo dos mesmos, 

aumentando exponencialmente a probabilidade de ocorrência de interações adversas entre 

os medicamentos prescritos pelo médico (Mosca e Correia, 2012). 

Nos países ocidentais, as reações adversas a medicamentos são um importante problema 

clínico, constituindo 3% a 5% de todas as admissões hospitalares, que ampliam os gastos 

hospitalares em cerca de 5 a 10% e estão associadas ao aumento substancial da 

morbilidade e da mortalidade (Mosca e Correia, 2012). 

Em Portugal o Omeprazol e o Clopidogrel são dois dos medicamentos mais vendidos. A 

interação entre estes dois compostos tem sido alvo de grande debate e polémica entre a 

comunidade científica. Atualmente, sabe-se que a toma simultânea do Omeprazol e do 

Clopidogrel diminui a eficácia deste devido à competição pela isoforma CYP2C19 do 

complexo enzimático P450. 

Após diversas pesquisas para identificar estudos que avaliam a função plaquetária em 

pacientes em uso de Clopidogrel e Omeprazol, Kanmanthareddy A, et al. (2017) concluíram 

que a evidência da interação do Omeprazol no metabolismo do Clopidogrel e o seu efeito 

farmacodinâmico subsequente nas plaquetas é misto, podendo ocorrer diminuição do 

efeito terapêutico do Clopidogrel. Portanto, o Omeprazol deve ser usado com cautela em 

usuários de Clopidogrel. 

Bouziana e Tziomalos (2015) pesquisaram também vários estudos sobre a utilização 

concomitante do Omeprazol e Clopidrogel e constataram que em alguns estudos o 

Omeprazol atenua o efeito antiplaquetário do Clopidogrel mas outros não confirmaram 

esses achados. Em contraste, os IBP’s Esomeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol e 
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Rabeprazol não afetaram a função plaquetária em pacientes tratados com Clopidogrel. Em 

conclusão, apesar de estudos farmacodinâmicos sugerirem que o Omeprazol pode atenuar 

o efeito antiplaquetário do Clopidogrel, essa interação não parece traduzir-se no aumento 

do risco cardiovascular em pacientes tratados com essa combinação. No entanto, dadas 

as limitações dos estudos existentes, a decisão de administrar IBP’s a pacientes tratados 

com Clopidogrel deve ser individualizada com base no sangramento e risco cardiovascular 

do paciente. Se por um lado, Yun et al. (2010) e Bundhun et al. (2017) concluem nos seus 

estudos que o Omeprazol diminui o efeito antiagregante plaquetário do Clopidogrel, com 

risco aumentado de eventos cardiovasculares adversos, por outro lado, vários outros 

autores não detetaram qualquer interação cardiovascular aparente entre estes dois 

fármacos (e.g. Przespolewski et al., 2018; Bhatt et al., 2010). São necessários novos 

estudos, randomizados e com maior amostragem, para esclarecer o verdadeiro impacto 

cardiovascular resultante do uso concomitante de Omeprazol e Clopidogrel. 

A associação destes dois medicamentos é muito comum na população idosa, 

principalmente devido à elevada incidência de problemas cardiovasculares e à 

necessidade do uso de protetores gástricos devido aos efeitos adversos gastrointestinais 

causados pelos AINE’s usados no alívio de dores osteoarticulares. É fundamental que os 

clínicos conheçam o reportório de medicamentos usado pelo paciente e ter conhecimentos 

das principais interações medicamentosas que poderão ocorrer entre esses e outros 

fármacos para poder evitar o uso concomitante das mesmas. Quando há necessidade de 

usar em simultâneo o Omeprazol com o Clopidogrel, a melhor alternativa é selecionar um 

inibidor da acidez gástrica com menos influência sobre o CYP2C19, diminuindo assim a 

probabilidade de interação metabólica com o Clopidogrel (Li, Zeng, Yu e Zhou, 2013). 

O Omeprazol não é um fármaco desprovido de efeitos secundários. Dois dos efeitos mais 

comuns a longo prazo são a deficiência na absorção da vitamina B12 e do cálcio induzidos 

por este fármaco. Estes dois fatos têm uma importância acrescida no idoso uma vez que o 

envelhecimento conduz naturalmente à redução dos níveis de vitamina B12 e de cálcio por 

deterioração da sua absorção no trato gastrointestinal, necessitando inclusive de 

suplementação para compensar a redução fisiológica desse níveis. A toma do Omeprazol 

agrava drasticamente estes défices, devendo ser muito bem ponderada pelo clínico antes 

da sua prescrição (Liotti e Ambrosio, 2015). 

Antes de prescrever qualquer fármaco, o médico deve conhecer o historial clínico do 

paciente e avaliar o risco/benefício dos fármacos e das possíveis interações entre eles. Na 

população idosa, o controlo da medicação deve ser ainda mais rigoroso devido à maior 
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probabilidade de alterações na farmacocinética e farmacodinâmica dos fármacos. A maior 

debilidade e suscetibilidade do organismo faz com que qualquer reação adversa e/ou 

interação possa ter consequências mais graves do que em indivíduos com menos de 65 

anos. 

Os desafios para promover a polifarmácia adequada são complexos, principalmente 

clínicos, organizacionais e políticos, sendo que todas as propostas de otimização 

emergentes deverão ser objeto de discussão aprofundada. Para serem eficazes, seguras 

e eficientes, as diretivas implementadas para lidar com as complexidades da prescrição 

nesta população em particulardevem ser centradas no paciente, clinicamente robustas, 

multidisciplinares e exequíveis nos sistemas de saúde de cada país (Derek et al., 2017). 
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ANEXO 1 

 
Última atualização dos Critérios de Beers pela Sociedade Americana de 

Geriatria 
 

Tabela 6 - Medicamentos potencialmente inapropriados independentemente da patologia. 

 

Fonte: Investigations C. American Geriatrics Society (2015), cit in Santos, 2016. 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


