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RESUMO 

O presente trabalho aborda a situação de pacientes idosos com dificuldades 

no processo de deglutição, com foco, principalmente, nas formas farmacêuticas 

utilizadas para a administração de medicamentos por via oral. 

Isto porque, como se sabe, o envelhecimento causa diversas mudanças 

fisiológicas que podem, por sua vez, influenciar diretamente na escolha da forma 

farmacêutica mais adequada para estes pacientes. Atualmente, existem inúmeras 

formas de fabricação do medicamento e, muitas vezes, há dificuldades na escolha 

da mais adequada melhorar a eficácia na administração para esses pacientes.  

Outras mudanças causadas pelo envelhecimento que também têm grande 

importância são o aumento do número de medicamentos administrados em conjunto 

e do uso irracional destes, sendo que estes fatores podem trazer riscos à saúde do 

paciente que, muitas vezes, não possui as informações necessárias sobre o uso 

correto dos medicamentos, as interações entre eles e seus efeitos adversos. Sendo 

assim, há grande necessidade de um acompanhamento feito por um farmacêutico 

durante os tratamentos desses pacientes, disponibilizando as devidas informações 

sobre os medicamentos administrados. 

Além dos farmacêuticos, outros profissionais da saúde tem um importante 

papel no acompanhamento dos pacientes como na administração de medicamentos, 

diagnósticos de doenças e prescrições corretas. Porém ainda há falta de 

investimentos na qualificação desses profissionais, vendo que ainda possuem 

dificuldades na identificação dos sinais e sintomas da disfagia, acarretando no erro 

de diagnóstico e, consequentemente, no erro da escolha da forma farmacêutica e da 

prescrição adequada. 

 Palavras-chave: Formas farmacêuticas, Via oral, Envelhecimento, Disfagia, 

Deglutição. 



 
 

 

ABSTRACT 
The present study addresses the situation of elderly patients with difficulties in 

the swallowing process, focusing mainly on the pharmaceutical forms used for the 
administration of oral medications. 

This is because, as is well known, aging causes several physiological changes 
that may directly influence the choice of the most suitable pharmaceutical form for 
these patients. Currently, there are various forms of drug manufacture and it may 
often encounter difficulties choosing the most appropriate and effectiveness for these 
patients. 

Other changes caused by aging, are the increase in the number of drugs 
administered at the same time and the irrational use, and these factors can pose 
risks to the patient's health, which often are not aware of the risks of taken those 
medicines, as well as the interactions between them and their adverse effects. 
Therefore, there is a great need for a follow-up done by the health professionals 
during the treatments, que which must to provide all the necessary information in 
order to prevent possible side effects. 

Also, other health professionals have an important role in the follow-up of 
patients, such as drug administration, disease diagnoses and correct prescriptions. 
However, there is still a lack of investment in the qualification of these professionals, 
which still have difficulties in identifying the signs and symptoms of dysphagia, 
resulting in wrong diagnosis and incorrect choices about the pharmaceutical form 
and the appropriate prescription. 

Key words: Pharmaceutical forms, Oral Administration, Aging, Dysphagia, 

Swallowing. 
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1. INTRODUÇÃO  

A administração de medicamentos por via oral tem o objetivo de serem 

medicamentos para deglutido com ou sem algum líquido (JERONIMO,2010). Esta 

via possui algumas vantagens como a facilidade na administração, baixo custo, 

dispensa acompanhamento de profissional qualificado e não é um método invasivo 

para administração. Mesmo com essas vantagens, há alguns problemas que podem 

surgir como a palatabilidade, que muitas vezes é desagradável, incertezas de 

absorção no organismo, demora na ação do fármaco por necessitar de absorção 

gástrica e enteral, dificuldade de fracionamento de cápsulas, drágeas e comprimidos 

e também há algumas situações nas quais não é possível utilizar algumas das 

formas farmacêuticas por problemas na deglutição, pós-operatórios, pacientes com 

vômitos ou inconscientes (JERONIMO,2010). As formas farmacêuticas principais 

administradas via oral são as soluções, suspensões, comprimidos e seus subtipos, 

cápsulas e seus subtipos, drágeas, entre outros.  

Em relação a administração de medicamentos podemos citar dois problemas 

muito comuns na população. O primeiro é problema do uso irracional de 

medicamentos que, por vezes, são utilizados por indicação de terceiros sem se 

conhecer as informações dos medicamentos, trazendo riscos à saúde do paciente 

(KARNIKOWSKI; NOVAES, 2010). O segundo é a polifarmácia, que é o uso de 5 ou 

mais medicamentos. Esse problema pode trazer riscos para a saúde do paciente se 

não houver um esclarecimento das informações de cada medicamento (modo de 

uso, efeitos colaterais, interações entre medicamentos ou alimentos, entre outras 

informações), se houver erros de prescrição, prescrição de medicamentos sem 

necessidade e erros de administração. Também pode ser prejudicial ao paciente se 

este sofrer com a disfagia, pois será muito difícil de administrar algumas formas 

farmacêuticas o que, às vezes, não pode ser mudado em alguns medicamentos e o 

aumento dos gastos (SECOLI, 2010).  

Segundo o IBGE (2018) a expectativa de vida no Brasil vem aumentando a cada 

ano, aumentando o número de pessoas idosas no país, ou seja, a expectativa de 

vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 72,5 anos em 2017, e das 

mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos. Essa mudança faz com que seja necessário 

um aumento na atenção dada à essa faixa etária em relação, principalmente com o 

próprio envelhecimento, que faz com que haja o aumento do consumo de 

medicamentos, a polifarmácia, o aumento dos riscos relacionados a eles e que faz 



12 
 

com que haja algumas mudanças físicas, causando algumas dificuldades para 

pessoas nessa faixa etária, como problemas de locomoção, motores, no 

metabolismo, audição, visão, paladar, mudanças em algumas funções importantes 

do corpo e alguns órgãos (DA MOTTA, 2013).  

A deglutição é o ato de conduzir o alimento da cavidade oral em direção ao 

estômago. Esta ação tem muita importância tanto na nutrição quanto em aspectos 

culturais e sociais, causando, se alterada, déficits nutricionais e prejuízo na 

socialização do indivíduo. É uma função que pode ser muito prejudicada pelo 

envelhecimento, causando a disfagia que é a dificuldade de deglutir e que pode ser 

iniciada por vários fatores e várias doenças (INSTITUTO ONCOGUIA, 2013).  

Para o bom funcionamento da deglutição, é necessário que haja a integridade 

de um grupo de estruturas que dependem umas das outras, as quais executam um 

trabalho rápido e de curta duração que pode ser dividido em fases (oral, 

preparatória, faríngea e esofágica) (MARCOLINO et. al, 2009).  

 Durante o processo da deglutição, podem ocorrer alterações no seu processo 

fisiológico ou alterações anatômicas, podendo ocasionar alguns sintomas que irão 

caracterizar a disfagia. Esse cenário pode causar, além dos danos metabólicos, 

estresse, depressão e isolamento social (MARCOLINO et. al, 2009). 

As mudanças fisiológicas que podem causar a disfagia nos idosos são o 

aumento da quantidade de tecido conjuntivo da língua, perda da dentição, perda da 

redução da força para mastigar e no prolongamento da fase orofaríngea, redução do 

grau de elevação anterior da laringe, discreto aumento do trânsito faríngeo (no sexo 

feminino), aumento da duração da onda de pressão faríngea (no sexo masculino) e 

aumento do tempo de relaxamento do esfíncter esofágico superior. Esse quadro 

pode causar dificuldade na administração de algumas formas farmacêuticas 

administradas via oral, prejudicando a eficácia do tratamento do paciente e na 

adesão deste ao tratamento disposto pelo médico (MARCOLINO et. al, 2009). 

Em uma pesquisa feita em um hospital universitário no Rio Grande do Sul, onde 

participaram da pesquisa médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que 

atuavam nas unidades de internação adulto e unidade de terapia intensiva, no 

período de outubro a dezembro de 2015 foi verificada a falta de informação desses 

profissionais em relação a identificação do paciente disfágico, bem como dos seus 

sinais e sintomas como obstruções na garganta, câncer de garganta ou esôfago e 
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tosse durante a deglutição e dificuldade na mastigação, respectivamente, sendo 

necessária uma maior orientação sobre o assunto (ANDERLE et. Al., 2018).  

Com todos os problemas descritos vem a necessidade de uma melhora na 

preparação dos profissionais de saúde, assistência farmacêutica, melhor 

disseminação de informações relacionadas à medicamentos, principalmente em 

relação aos pacientes idosos que é a faixa etária que possui maiores riscos com a 

saúde e os medicamentos. E é necessário também um estudo para o 

desenvolvimento de formas farmacêuticas que atendam melhor esses pacientes 

com disfagia, sendo eles mais demulcentes, ou seja, que facilitam o deslizamento do 

medicamento pela mucosa oral, melhorando a absorção dos fármacos, melhorando 

assim a eficácia de tratamentos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Medicamentos do Brasil: 

2.1.1. Panorama Geral 

O autor Rilke Novato Públio descreve, em 2015, o crescimento do setor 

farmacêutico no Brasil bem como, o aumento no consumo de medicamentos, nos 

últimos anos.  Destacou que entre 2007 e 2013, o Brasil saiu da décima para sexta 

colocação no mercado farmacêutico. A evolução dos investimentos em 

medicamentos feitos pelo Ministério da Saúde aponta que em 2003 foram investidos 

1,8 bilhões de reais e em 2013 esse valor aumentou para R$11,88 bilhões. 

O Brasil possui cerca de 80 mil farmácias, distribuídas sem critérios 

geográficos, demográficos ou epidemiológicos, com forte apelo comercial.  Além 

disso, observou-se o aumento do uso medicamentos sem orientação de médicos e 

farmacêuticos, somente utilizando indicações de terceiros (PÚBLIO, 2015). 

Vale ressaltar que entre as causas da automedicação, a desinformação, a 

propaganda excessiva e indutora, fiscalização sanitária deficiente e dificuldade de 

acesso às consultas médicas tanto no serviço público quanto na rede privada 

justificam esse comportamento que dever ser desestimulado, tendo em vista que 

isso vem trazendo consequências preocupantes, como intoxicações (PÚBLIO, 

2015). 

 

2.1.2. Uso racional de medicamentos 

O uso racional de medicamentos (URM) é considerado um dos elementos-

chave recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para as políticas 

de medicamentos. Na Política Nacional de Medicamentos (PNM) do Brasil, ele é 

definido como o processo que compreende a prescrição apropriada; a 

disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições 

adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período 

de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade e sua 

promoção faz parte de uma das diretrizes prioritárias  (ESHER,2017).  

A Lei 16.448, de 31 de maio de 2016, inclui a Semana do Uso Racional de 

Medicamentos no calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo. 

Segundo a Revista Consensus edição 26 de 2018, que é um dos principais 

veículos de comunicação social do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS),  
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A Pesquisa Nacional sobre o Acesso, Utilização e Promoção do Uso 

Racional de Medicamentos (PNAUM-Serviços) demonstrou que há grandes 

diferenças regionais nos modelos de organização da dispensação e 

deficiências de estrutura física da assistência farmacêutica nos municípios 

brasileiros. Mais da metade (53%) das unidades de atenção primária 

apresentaram espaço menor que 10m2 para dispensação de medicamentos, 

23,8% apresentavam grades ou barreiras entre usuários e dispensador e 

41,7% dispunham de sistema informatizado. Observou-se proporção 

insatisfatória de prescrição de medicamentos essenciais, limitações na 

identificação correta do medicamento, orientação insuficiente aos pacientes 

sobre o uso adequado dos medicamentos e baixa disponibilidade de 

protocolos terapêuticos nos serviços de saúde, cenário propício para a 

ocorrência de erros. 

O uso racional de medicamentos pode ser prejudicado por vários fatores, 

sendo alguns deles a automedicação, propagandas enganosas dos medicamentos, 

indicação por terceiros, prescrição de medicamentos desnecessários 

(KARNIKOWSKI; NOVAES, 2010). Nessa última situação é imprescindível que os 

profissionais de saúde, especialmente os prescritores, se baseiem no princípio da 

terapêutica: primum non nocere, isto é, em primeiro lugar não causar dano ao 

paciente, estando seguros quanto ao diagnóstico, a doença e a terapia escolhida, de 

modo a definir com clareza como fazer e porque o fazer (KARNIKOWSKI; NOVAES, 

2010). 

Para contextualizar o quanto é importante o uso racional de medicamentos 

pode-se citar que em 2017, a OMS lançou o terceiro Desafio Global com o tema 

“Uso Seguro de Medicamentos”, reconhecendo o risco significativo que os erros de 

medicação representam para a segurança do paciente. A meta deste desafio é 

reduzir em 50% dos problemas graves associados ao uso de medicamentos, no 

prazo de 5 anos, desenvolvendo sistemas de saúde mais seguros e eficientes em 

cada etapa do processo (prescrição, distribuição, administração, monitoramento e 

uso dos medicamentos) (REVISTA CONSENUS, 2018, ed.26).  

  

 

 

 

2.2. Pacientes geriátricos 

2.2.1. Condições Gerais 
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Dados de grande significância publicados pelo IBGE em 2018, uma pessoa 

nascida no Brasil em 2017 tinha expectativa de viver, em média, até os 76 anos. A 

expectativa de vida dos homens aumentou de 72,2 anos em 2016 para 72,5 anos 

em 2017, e das mulheres foi de 79,4 para 79,6 anos.  

A maior expectativa de vida ao nascer entre as Unidades da Federação foi em 

Santa Catarina, 79,4 anos, seguido por Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo e 

Rio Grande do Sul, todos com valores iguais ou acima de 78,0 anos. Já a menor 

expectativa de vida foi encontrada no Maranhão (70,6 anos). Piauí, Rondônia e 

Roraima (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1 – Expectativa de vida dos idosos em 2018 (IBGE 2018). 

 

Portanto vale destacar que alguns cuidados deverão ser observados para que 

essa expectativa de vida continue aumentando, ou seja o mapeamento dos riscos 

que os idosos estão sujeitos.  Um dos maiores fatores de risco presentes na vida 

dos idosos é a Poli farmácia que é definida como o uso de cinco ou mais 

medicamentos usados por um mesmo paciente e essa situação vem aumentando 

cada vez mais entre essa faixa etária (SECOLI, 2010).  

A Poli farmácia está associada ao aumento do risco dessa faixa etária de 

sofrer com os eventos adversos a medicamentos, seja por reações adversas, seja 
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por interações medicamentosas reações adversas a medicamentos, de causar 

toxicidade cumulativa, de ocasionar erros de medicação, de reduzir a adesão ao 

tratamento e elevar a morbimortalidade. Assim, essa prática relaciona-se 

diretamente aos custos assistenciais, que incluem medicamentos e as repercussões 

decorrentes desse uso, consulta a especialistas, emergências e internações 

hospitalares. Portanto a polifarmácia pode comprometer a capacidade funcional dos 

idosos além de representar um excesso de custo para o sistema de saúde (SECOLI, 

2010). 

 

2.2.2. Fisiologia do idoso 

2.2.2.1. Aspectos gerais 
Para previsão de estratégias para facilitar a vida dos idosos em especial os 

que apresentam problemas de deglutição é necessário conhecer a fisiologia dos 

idosos.  Eles usam suas reservas fisiológicas para manter a estabilidade nas 

funções do organismo para um equilíbrio do corpo. Quando as reservas são 

necessárias ocorre falência dos sistemas.  

As alterações presentes no envelhecimento (Quadros 1-4)                                                                                                             

segundo o material disponibilizado pela professora Luciana Branco da Motta, da 

Universidade Federal do Maranhão, são: 

PARTE 
FISIOLÓGICA 

MUDANÇAS FISIOLÓGICAS 

Epiderme 

Aumento do tempo de reconstituição; junção derme epiderme mais 

delgada; cada dez anos há queda de melanócitos, diminuindo a 

fotoproteção; células de Langherans diminuem, causando resposta 

de hipersensibilidade tardia; diminuição da pró-vitamina D3. 

Derme 

Diminuição da espessura; diminuição do número de células; 

diminuição microvascular alterando a termorregulação; diminuição 

dos mastócitos tendo hipersensibilidade imediata. 

Ossos Aumento da porosidade óssea, enfraquecendo os ossos do idoso. 

Articulação 
Redução da água de tendões e ligamentos, aumentando a rigidez 

destes; perda da resistência elástica das cartilagens articulares. 

Músculos Redução da massa muscular. 

QUADRO 1 – Mudanças fisiológicas no idoso na pele, ossos, articulações e 

músculos (DA MOTTA, 2013; BISSON; NOVAES, 2010). 
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PARTE 
FISIOLÓGICA 

MUDANÇAS FISIOLÓGICAS 

Composição 
orgânica 

Aumento da gordura corporal; diminuição da massa muscular 

magra e mudança no metabolismo do hormônio do crescimento; 

diminuição do gasto de energia diária; diminuição da água 

corporal, gerando encolhimento de órgãos, diminuição da altura e 

do peso. *Com exceção da próstata, coração e pulmão, os demais 

órgãos internos diminuem de tamanho com a progressão do 

envelhecimento. 

Tecido 
adiposo 

Aumenta com o passar dos anos e isso pode resultar em um 

aumento do volume de distribuição de fármacos lipofílicos, 

aumentando a meia-vida e diminuição a eliminação dessa classe 

de fármacos. 

Paladar 

Ocorrem alterações e mudanças degenerativas nas células, sem 

alterações no número de papilas gustativas; diminuição da 

capacidade de detectar o gosto salgado;  

Graus: ageusia (perda completa da gustação), hipogeusia 

(diminuição da gustação) e disgeusia (alteração da percepção da 

gustação). 

Olfato 

Redução da capacidade de diferenciar diferentes odores; 

Graus: anosmia (perda total do olfato), hiposmia (diminuição na 

capacidade olfatória) e parosmia (distorção no olfato, uma 

alteração na sua percepção). 

Audição 
Diminuição da habilidade de ouvir frequências mais altas por conta 

da degeneração de células dos órgãos e dos sentidos.  

Visão 

Redução do diâmetro da pupila; reação da pupila à luz fica mais 

lenta; redução gordura retro ocular; disfunção dos músculos 

extraoculares. *Essas alterações causam: redução da capacidade 

de acomodação, diminuição de clareza visual com pouco 

contraste, queda da adaptação a ambientes escuros, queda da 

tolerância ao brilho, rebaixamento da discriminação de leitura e 

queda do campo visual atencional (percepção de estímulos). 
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QUADRO 2 – Mudanças fisiológicas no idoso na composição orgânica, tecido 

adiposo, olfato, audição e visão (DA MOTTA, 2013; BISSON; NOVAES, 2010). 

SISTEMAS 
FISIOLÓGICOS 

MUDANÇAS FISIOÓGICAS 

Sistema 

cardiovascular  

- Coração: diminuição do miócitos, aumento da quantidade de 

colágeno, substituição do tecido autônomo por tecido conectivo 

e gordura (causa anormalidades na condução o que aumenta a 

possibilidade de arritmias); 

- Vasos: espessamento da média dos vasos (aumenta a rigidez 

da parede do vaso, produzindo aumento da resistência do trato 

de saída), aumento da Pressão Arterial Sistêmica e Hipertrofia 

compensatória. 

Sistema 
respiratório 

Diminuição da complacência da parede torácica; diminuição de 

força da musculatura respiratória; perda de elasticidade 

pulmonar, ocasionando aumento da complacência alveolar e o 

colapso de vias aéreas menores de represamento de ar; 

colapso de vias aéreas menores, ocasionando desigualdade de 

ventilação e perfusão. 

Sistema renal 

40% do néfrons ficam escleróticos, o restante sofre hipertrofia; 

ocorre atrofia da arteríola aferente e eferente e redução das 

células tubulares; diminui a taxa de filtração glomerular das 

pessoas com mais de 80 anos; Redução do clearance de 

creatinina; prejudica a eliminação de fármacos (BISSON; 

NOVAES, 2010). 

Sistema 

Hepatobiliar  

Diminuição do número e peso total de hepatócitos; diminuição 

do fluxo sanguíneo hepático, bem como do sistema retículo-

endotelial, da síntese do colesterol e da produção da bile. 

QUADRO 3 – Mudanças fisiológicas no idoso nos sistemas cardiovascular, 

respiratório, renal e hepatobiliar (DA MOTTA, 2013; BISSON; NOVAES, 2010) 
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SISTEMAS 
FISIOLÓGICOS 

MUDANÇAS FISIOÓGICAS 

Sistema 
nervoso central 

Declínio no controle postural; declínio da sensação tátil; declínio 

da sensação vibratória; sabor, cheiro, apetite e sede são 

afetados pelo envelhecimento; diminuição da acuidade visual e 

da noção de profundidade; diminuição da sensibilidade aos sons 

diferentes; dificuldade de adaptação em ambientes diferentes, 

risco de delirium e quedas. 

Trato urinário 
inferior  

Aumento da quantidade de colágeno e diminuição da 

distensibilidade, causando prejuízo no enchimento vesical; 

Trato 
gastrointestinal 

- Cavidade oral: mucosa fina e seca, língua lisa, varizes, dentes 

e próteses;  

- Esôfago: motilidade pode ser anormal e incompetência do 

esfíncter, gerando a Doença de Refluxo Gastroesofágico. lisa, 

varizes, dentes e próteses;  

- Estômago: redução do ácido clorídrico e pepsina e redução da 

motilidade;  

- Intestino delgado: redução na altura das vilosidades; Redução 

da absorção; Diminuição da absorção de cálcio; Diminuição da 

sensibilidade da mucosa a proteínas que se ligam ao cálcio. 

- Pâncreas: redução do tamanho; Possibilidade de fibrose; 

Redução da produção de lipase e tripsina.  

QUADRO 4 – Mudanças fisiológicas no idoso no sistema nervoso central, no trato 

urinário inferior e trato gastrintestinal (DA MOTTA, 2013; BISSON; NOVAES, 2010) 

 

2.2.2.2. Via oral 
Segundo Rosangela Aparecida Sala Jeronimo, em 2010, a administração de 

medicamentos via oral tem como objetivo ser um medicamento a ser deglutido com 

ou sem algum líquido. Esta via possui algumas vantagens como a facilidade na 

administração, baixo custo, dispensa acompanhamento de profissional qualificado e 

não é um método invasivo para administração. Porém, mesmo com essas 

vantagens, há algumas desvantagens que surgem como paladar, que muitas vezes 

é desagradável, incertezas de absorção no organismo, demora na ação do fármaco 
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por necessitar de absorção gástrica e enteral, dificuldade de fracionamento de 

cápsulas, drágeas e comprimidos e também há algumas situações que não é 

possível utilizar algumas das formas farmacêuticas por problemas na deglutição, 

pós-operatórios, pacientes com vômitos ou inconscientes. 

 

FIGURA 2 – Via oral (PLAZAS, 2018) 

 

2.2.2.3. Mecanismo de deglutição 

A deglutição é o ato de conduzir o alimento da cavidade oral em direção ao 

estômago. Este ato tem muita importância na nutrição e em aspectos culturais e 

sociais, causando, caso esteja alterada, déficits nutricionais e prejudicar a 

socialização do indivíduo. Para o bom funcionamento da deglutição, é necessário 

que haja a integridade de um grupo de estruturas que dependem umas das outras, 

as quais executam um trabalho rápido e de curta duração que pode ser dividido em 

fases (oral, preparatória, faríngea e esofágica) (MARCOLINO et. al, 2009).  

As fases da deglutição, segundo material disponibilizado pelo departamento de 

Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará escrito pelo professor 

Ricardo Lima, são caracterizadas como (Figura 2): 

 Fase oral (A): fase onde a língua separa parte do bolo alimentar e o comprime 

contra o palato duro, para cima e para trás da boca, forçando o bolo alimentar 

contra a faringe, onde estímulos tácteis iniciam o reflexo da deglutição; 



22 
 

 Fase faríngea (B): fase onde ocorre fechamento das cordas vocais, da 

epiglote, levantamento da faringe e abertura do esfíncter esofágico superior e, 

após a passagem do bolo alimentar, as cordas vocais se abrem, a epiglote 

relaxa e o esfíncter esofágico superior se fecha.  

 Fase esofágica (C e D): podemos considerar a motilidade esofágica como 

sendo a continuação da deglutição: uma onda peristáltica começa logo abaixo 

do esfíncter esofágico superior que se desloca até o esfíncter esofágico 

inferior, relaxando-o e permitindo a entrada do bolo alimentar no estômago 

(relaxamento receptivo). 

FIGURA 3 – Fases da deglutição (LIMA, 2015). 

 

 Durante o processo da deglutição, podem ocorrer alterações no seu processo 

fisiológico ou alterações anatômicas, podendo ocasionar alguns sintomas que irão 

caracterizar a disfagia. Esse cenário pode causar, além dos danos metabólicos, 

estresse, depressão e isolamento social (MARCOLINO et. al, 2009). 

A disfagia é a dificuldade de deglutir e pode ser causada por vários fatores 

como doença de Parkinson, câncer, especialmente de esôfago ou garganta 

(INSTITUTO ONCOGUIA, 2013), fobia de deglutição (SCEMES, 2011), acidente 

vascular cerebral, desordens musculares primárias, desordens endócrinas, 

obstruções, estágio final da doença de Alzheimer, esclerose múltipla, traumatismo 

craniano, paralisia cerebral ou supranuclear progressiva, miastenia grave, bloqueio 

na garganta do esôfago, espasmos no esôfago, doença do refluxo gastroesofágico, 

alergias a comida, fissura no lábio e palato, entre outras causas (OPAS, 2018). 
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Essa doença ocorre com mais frequência em idosos onde as causas dela são 

mais comuns nessa porção da sociedade uma vez que ocorrem algumas mudanças 

na fisiologia e na saúde geradas pelo envelhecimento (ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA AVANÇADA, 2018). As principais modificações da deglutição no 

idoso são o aumento da quantidade de tecido conjuntivo da língua, perda da 

dentição, perda da redução da força para mastigar e no prolongamento da fase 

orofaríngea, redução do grau de elevação anterior da laringe, discreto aumento do 

trânsito faríngeo (no sexo feminino) e aumento da duração da onda de pressão 

faríngea (no sexo masculino) e aumento do tempo de relaxamento do esfíncter 

esofágico superior (MARCOLINO et. al, 2009). 

E com a doença vem associado alguns sintomas como a sialorreia (excesso de 

saliva), reflexos orais anormais, acúmulo de alimento na cavidade oral, dificuldade 

na mastigação, mania de cuspir durante as refeições, regurgitação nasal, fadiga nas 

refeições, presença de tosse durante a deglutição, voz molhada após a deglutição, 

dificuldade na deglutição de certos medicamentos e tipos de alimentos, medo de 

engolir, dor durante a deglutição, engasgos frequentes, o alimento fica por muito 

tempo na boca, emagrecimento (OPAS, 2018). 

No ambiente hospitalar, a prevalência de disfagia pode variar entre 20% e 

60%, dependendo da distribuição das causas de internação, comorbidades 

associadas e características da população atendida. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS), recentemente, anunciou um desafio a ser cumprido para a segurança 

dos pacientes, o “Medicação sem danos”, que incluía o treinamento e o 

monitoramento dos profissionais de saúde, quanto à utilização dos medicamentos 

em pacientes disfágicos, sabendo-se que são comuns os erros na administração de 

medicamentos em pacientes nessa situação e estes erros acarretam importantes 

prejuízos na segurança do paciente. Estes erros estão associados à seleção 

inadequada de formulação, à má preparação da medicação, à administração com 

mais de uma hora de atraso e à administração de diferentes comprimidos em 

conjunto (ANDERLE et. Al., 2018). E esta incluso nos erros de administração a 

dificuldade de selecionar a forma farmacêutica administradas por via oral mais 

adequadas para esses paciente.  
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2.2.3. Principais formas farmacêuticas orais 

As formas farmacêuticas que são encontradas para essa via são (Quadros 5 

e 6):  

 

FORMA 

FARMACÊUTICA 
DEFINIÇÃO 

Cápsula dura 

Forma farmacêutica sólida constituída por duas partes 

que se encaixam. Geralmente preenchida com 

princípio(s) ativo(s) e excipientes na forma sólida. Na 

maioria das vezes é feita de gelatina. 

Cápsula mole 

Forma farmacêutica sólida constituída de um invólucro 

de gelatina, de vários formatos, mais maleável do que o 

das cápsulas duras. Pode ser preenchida por conteúdos 

líquidos ou semissólidos, pós e outros sólidos secos. 

Comprimido 

Forma farmacêutica sólida contendo uma dose única de 

um ou mais princípios ativos, com ou sem excipientes, 

obtida pela compressão de volumes uniformes de 

partículas. Pode apresentar vários tamanhos e formatos, 

apresentar marcações na superfície e ser revestido ou 

não. 

Comprimido 
efervescente 
 

Comprimido contendo substâncias ácidas e carbonatos 

ou bicarbonatos, os quais liberam dióxido de carbono 

quando o comprimido é dissolvido em água. 

Comprimido 
mastigável 

Comprimido feito para ser mastigada, produzindo um 

sabor agradável na boca 

Comprimido 
orodispersível 

Comprimido que dissolve de forma rápida quando 

colocado na boca. 

QUADRO 5 – Comprimidos, cápsulas e seus tipos (ANVISA, 2011; SILVA, 2012). 
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FORMA 
FARMACÊUTICA 

DEFINIÇÃO 

Drágea 

É uma forma farmacêutica sólida revestida por uma 

substância açucarada, com ou sem corante, que evita a 

sua fácil desagregação, protege a substância ativa da 

umidade e luz, oculta odores e sabores indesejáveis, 

facilita a sua ingestão ou protege a substância ativa da 

destruição estomacal (é indicado quando se deseja uma 

absorção em nível intestinal). 

Granulado 

Forma farmacêutica sólida contendo uma dose única de 

um ou mais princípios ativos, com ou sem excipientes. É 

um agregado sólido e seco de volumes uniformes de 

partículas de pó resistentes ao manuseio. 

Pó 

Forma farmacêutica sólida contendo um ou mais 

princípios ativos secos e com tamanho de partícula 

reduzido, com ou sem excipientes. 

Solução 

Forma farmacêutica líquida límpida e homogênea, que 

contém um ou mais princípios ativos dissolvidos em um 

solvente adequado ou numa mistura de solventes 

miscíveis. 

Suspensão 

Forma farmacêutica líquida que contém partículas sólidas 

dispersas em um veículo líquido, no qual as partículas 

não são solúveis e é necessária sua mistura antes da 

administração. 

QUADRO 6 – Formas farmacêuticas orais e alguns subtipos (ANVISA, 2011; DA 

SILVA, 2012). 

 

 

2.2.4. Atenção Farmacêutica 
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A atenção farmacêutica consiste em um conjunto de práticas realizadas pelo 

farmacêutico, visando à orientação do paciente quanto ao uso correto de 

medicamentos.  A OMS afirma que esse serviço é indispensável na relação 

paciente-medicamento. Sem a atenção farmacêutica, o processo de cura ou 

manutenção da saúde pode ser comprometido, com o possível agravamento do 

quadro, podendo levar até ao óbito do paciente (DOBLINSKI et al., 2006). 

A partir de 2014, para garantir o direito da população à Atenção Farmacêutica 

foi publicada a Lei nº13.021/14 que prevê legalmente nos seus artigos 13 e 14 o 

seguinte: 

Art. 13. Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades,a: 
I - notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários 
competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais, das 
reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da 
farmacodependência observados e registrados na prática da 
farmacovigilância; 
 
II - organizar e manter cadastro atualizado com dados técnico- 
científicos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia; 
 
III - proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de 
pacientes, internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou 
ambulatoriais, de natureza pública ou privada; 
 
IV - estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de 
medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar o 
seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica; 
 
V - Estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático 
do paciente, mediante elaboração, preenchimento e interpretação de fichas 
farmacoterapêuticas; 
 
VI - prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer 
ao paciente a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de 
fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas 
interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio. 
 
Art. 14. Cabe ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, visando a 
garantir a eficácia e a segurança da terapêutica prescrita, observar os 
aspectos técnicos e legais do receituário.  
 

Essa lei é fundamental, pois, ela, ajuda a evitar erros de medicações, de 

administração de medicamentos, complicações de saúde do paciente e falta de 

informação por parte do paciente em relação ao (s) medicamento (s) que ele está 

utilizando. E foi uma lei importante, pois possibilitou o farmacêutico a orientar e 

acompanhar o paciente no seu tratamento. 

 Instrumentos legais como a Lei 13021/14 servem de arcabouço para condutas 

e atividades delineadas na direção da salvaguarda da saúde da população com 
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atendimento preconizado pela Constituição Brasileira na garantia da saúde por meio 

de atendimento adequado e qualificado por profissionais preparados para 

atendimento da sociedade. 

 
 
3. OBJETIVOS 

3.1. Geral: 

 Caracterizar a deglutição, a via oral, as formas farmacêuticas utilizadas por 

esta via e identificar as mudanças e dificuldades que a população sofre com o 

envelhecimento, focando na disfagia e suas possíveis causas em pessoas 

idosas.  

 

3.2. Específicos: 

 Identificar opções de formas farmacêuticas mais adequadas para esses 

pacientes com disfagia, mais especificamente idosos; 

 Avaliar, de forma geral, a necessidade de melhoria na qualificação dos 

profissionais farmacêuticos e outros profissionais da saúde.  
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4. METODOLOGIA 

 
A metodologia empregada nesse estudo foi um levantamento bibliográfico nas 

bases científicas Scielo contando com seis artigos, o livro Assistência Farmacêutica 

ao Paciente Idoso escrito pelos autores Marcelo Polacow Bisson e Maria Rita 

Carvalho Garbi Novaes, o portal do IBGE, ANVISA,  a Constituição do Brasil (2014), 

o portal do CFF e sites e artigos de outras fontes confiáveis, sendo os dados 

pesquisados do período de setembro de 2018 a abril de 2019.  

Foram utilizados os descritores: transtornos de deglutição, idoso, uso de 

medicamentos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Observando os estudos feitos nesse trabalho é importante observar a 

necessidade do conhecimento tanto por parte dos profissionais de saúde quanto da 

própria população que está passando pelo envelhecimento ou que irá passar, 

evitando muitos dos problemas relacionados ao envelhecimento como o uso 

irracional de medicamentos, problemas com a mudança fisiológica como dificuldade 

de locomoção, deglutição, visão, audição, paladar, entre outras que podem causar 

piora na qualidade de vida do idoso e o aumento do uso de vários medicamentos em 

conjunto. Este conhecimento também facilita a atenção que é necessária para os 

pacientes que estão passando por esse processo.  

Observando as mudanças fisiológicas causadas pelo envelhecimento, temos um 

fator que pode causar certa dificuldade na administração de medicamentos que, 

muitas vezes, são essenciais ao paciente que é a mudança na deglutição, a disfagia, 

que é uma doença muito presente na vida dos idosos e dificulta muito o processo de 

administração de medicamentos em caso de falta de informação das pessoas que 

participam desse processo como médicos, farmacêuticos e enfermeiros. 

Considerando que as equipes médica e de enfermagem estão presentes no 

suporte básico das unidades de internação e que são responsáveis pela prescrição 

e manuseio de medicamentos, é importante que esses profissionais tenham 

conhecimento sobre as necessidades de cada paciente (ANDERLE et. Al., 2018).  

Para contextualizar o conhecimento dos profissionais da saúde acerca da 

disfagia, destaca-se um estudo realizado em um hospital universitário no Rio Grande 

do Sul, onde participaram da pesquisa médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que atuavam nas unidades de internação adulto e unidade de terapia 

intensiva, no período de outubro a dezembro de 2015. O objetivo desse estudo foi 

identificar e descrever o conhecimento básico dos participantes sobre a disfagia, 

bem como a conduta médica para prescrição de medicamentos e a rotina da equipe 

de enfermagem na prática da administração de medicações em pacientes 

disfágicos. Os resultados desse estudo identificaram a presença de dúvidas dos 
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profissionais participantes quanto a identificação do paciente disfágico, bem como 

na identificação dos seus sinais e sintomas, sendo necessária uma maior orientação 

sobre o assunto. A partir dessa qualificação os profissionais serão mais subsidiados 

e terão maior segurança no diagnostico, beneficiando principalmente os pacientes e 

acarretando a diminuição dos custos no hospital (ANDERLE et. Al., 2018). 

Para que esse problema seja minimizado é necessário que os profissionais da 

saúde se conscientizem que o idoso é um paciente especial sob muitos aspectos, 

pois na observação da fisiologia do idoso constata-se que as alterações decorrentes 

da idade que demandam um olhar mais criterioso na avaliação e acompanhamento 

da saúde do paciente. 

O estudo citado pelo autor Anderle em 2018 serve como alerta para 

capacitação e qualificação dos profissionais da saúde com objetivo de fazer 

atendimentos mais assertivos. 

Nesse panorama pode-se ratificar que o profissional farmacêutico é o mais 

indicado para ajudar na identificação dos problemas relacionados aos medicamentos 

e as dificuldades apresentadas pelos pacientes no uso de determinadas formas 

farmacêuticas. Portanto o conhecimento da farmacotécnica, do controle de 

qualidade do medicamento associados ao entendimento da ação deles nos diversos 

compartimentos do organismo poderão ajudar sobremaneira a melhora do 

tratamento desses pacientes. 

E também vale ressaltar que a manipulação e a fabricação de formas 

farmacêuticas adequadas a determinadas condições clínicas do paciente como a 

disfagia podem garantir a disponibilidade de medicamentos seguros e eficazes para 

que esse paciente consiga realizar o tratamento farmacológico necessário para sua 

melhora. Portanto, conclui-se que para lidar com situações especiais como a 

disfagia em pacientes idosos é de suma importância a integração multidisciplinar, 

pois o diagnóstico do médico acompanhado das manobras da enfermagem e a 

atuação do farmacêutico disponibilizando a ferramenta imprescindível para 

recuperação do paciente que é o medicamento que poderá ser adaptado 

farmacotecnicamente para a peculiaridade do paciente resultará em benefícios 

efetivos.   

 Além disso, é importante e necessário o acompanhamento dos profissionais 

em relação ao processo de envelhecimento progressivo deles, durante os 

tratamentos e o uso de medicamentos, para a identificação tanto de falhas na 
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administração e na prescrição, quanto em melhoras no quadro dos pacientes. Essa 

identificação pode evitar o uso irracional de medicamentos, evitar efeitos adversos 

relacionados a eles, evitar o uso desnecessário de medicamentos, melhorar a 

eficácia de tratamentos, aumentar a adesão dos pacientes aos tratamentos e 

diminuir os custos tanto aos pacientes quanto aos hospitais envolvidos. Tudo isso 

por conta do aumento do uso irracional de medicamentos, erros em prescrições 

tanto de medicamentos inadequados, quanto desnecessários para o tratamento do 

diagnóstico feito pelo médico, assim, aumentando os riscos de efeitos adversos 

causados pelas interações de medicamentos e ou pelo seu uso errado. E esses 

problemas podem acarretar na má eficácia do tratamento e adesão do próprio 

paciente a ele.  

Após evidenciados todos os problemas que estão relacionados a doença em 

questão, é possível se ter uma opinião mais coerente em relação às formas 

farmacêuticas mais apropriadas para pacientes com a disfagia relacionando a 

facilidade de deglutição da forma e de sua administração que seriam elas as 

soluções e suspensões, pois tem baixa densidade e, por isso, melhoram a dispersão 

do medicamento pela via da deglutição. Também podemos citar os comprimidos 

efervescentes, os mastigáveis (quando não há problemas na dentição do paciente) e 

os orodispersíveis que por suas vezes tem a finalidade de serem dispersos antes da 

deglutição (os efervescentes são dissolvidos em água antes de administrado, os 

mastigáveis são triturados pelos dentes e os orodispersíveis se dissolvem logo que 

colocados na boca).  

Além da escolha correta da forma farmacêutica e a informação da população 

e dos profissionais da saúde, também podem ser feitos estudos e pesquisas 

específicas para o desenvolvimento e alterações de medicamentos, alterando 

formas de administrar alguns fármacos que não possuem forma farmacêutica 

adequada para esses pacientes e formas farmacêuticas que possuem mais 

facilidade no deslizamento na mucosa oral e uma melhoria na palatabilidade, ou 

seja, um sabor mais agradável ao paciente. A melhoria desses fatores facilita a 

absorção do fármaco administrado, exercendo sua devida ação.  É necessário 

observar que para o desenvolvimento dessas formas farmacêuticas é imprescindível 

respeitar sempre a absorção, biodisponibilidade, mecanismo de ação e outras 

características farmacológicas dos fármacos e características farmacotécnicas das 

formas farmacêuticas.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após todo o estudo e discussão sobre a caracterização da deglutição, da via 

oral, das formas farmacêuticas utilizadas por esta via e a identificação das 

mudanças fisiológicas e as dificuldades vindas com o envelhecimento, focando na 

disfagia e suas possíveis causas em pessoas idosas,  é possível identificar as 

formas farmacêuticas que são mais adequadas para a melhoria na administração 

para os pacientes com a doença como comprimidos efervescentes, orodispersíveis e 

mastigáveis, soluções e suspensões.  

É possível observar também a necessidade de novos estudos 

farmacotécnicos com foco na disfagia, com formas farmacêuticas com característica 

demulcente, ou seja, que facilitam o deslizamento do medicamento pela mucosa oral 

e com boa palatabilidade, ou seja, um medicamento com sabor agradável ao 

paciente.    

É importante observar também que é necessária a melhoria na qualificação 

dos profissionais da saúde, melhorando as informações em relação aos assuntos 

dispostos acima, principalmente em relação aos processos do envelhecimento que 

modificam a fisiologia do paciente, mudando, em conjunto, a atenção dada a eles e 

a melhoria nas informações sobre os medicamentos utilizados por esses pacientes 

em relação à sua administração, sua posologia, as interações medicamentosas e 

reações adversas possíveis geradas por eles e por seu mal uso. 
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