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Nota Consultor: Este artigo se assemelha visualmente à uma aula(slides),pois assim foi enviado
pela autora,em nome de poder oferecer este material o mais rápido possível aos nossos
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Introdução:
1. Estudos populacionais da O.N.U.
aumento da população com mais de 65 anos
diminuição do número de desdentados totais

2.Censo IBGE sobre Idosos
1990 – 7 milhões
2000 – 15 milhões -

9 % de toda a população

3.Classificação de Pacientes Idosos
(Segundo Ettinger & Beck, 1982)

Pessoas acima de 65 anos
- Funcionalmente independentes (70%)
- Perderam parte da independência, mas
ainda vivem na comunidade com o
auxílio de outras pessoas (20%)
- Funcionalmente dependentes que vivem em
instituições para idosos ou com parente,
incapazes de viverem sozinhas (5%)

4. Prevalência de Uso de Drogas em Idosos
85% dos idosos tomam medicamentos
(OMS, 1981; Levi et al, 1988)
1,4 a 4,3 drogas por pessoa
(pacientes ambulatoriais)
80 a 84% têm pelo menos 1 doença crônica
(Lenhard, 1976)

Alterações na Farmacocinética de
Drogas no Idoso
1. ABSORÇÃO
Redução :

.

fluxo sangüíneo esplâncnico

•
•
•
•

secreção gástrica
absorção de ferro
superfície de absorção
motilidade gastrintestinal

Aumento do pH gastrintestinal

2. DISTRIBUIÇÃO
Redução :
•volume de plasma (8%)
• débito cardíaco
• água corporal (25%)
• albumina plasmática (20%)
 Substituição de massa muscular
por gordura (30 a 40%)

3.METABOLISMO

Redução :
•massa hepática
• fluxo sangüíneo hepático (40%)
• inducibilidade e atividade enzimática
(citocromo P450)

• fase I do metabolismo (hidroxilação,
oxidação, n-desmetilação e hidrólise)

4.EXCREÇÃO
Redução :
•massa renal (30% menor aos 80 anos)
• número de néfrons funcionais
• fluxo sangüíneo renal (1 a 2% por ano
chegando a 50% na idade avançada)
• filtração glomerular (30 a 50%)
 Aumento na incidência de esclerose
glomerular espontânea

5. EXEMPLOS:
Fármacos Lipossolúveis

DIAZEPAM

a)armazenados
na gordura
ação mais
prolongada
b) IDADE
MEIA-VIDA
20 anos
20 hrs
80 anos..................... 90 hrs

Alterações na Sensibilidade Tecidual

maior sensibilidade à sedação pelos benzodiazepínicos
maior incidência de confusão e desorientação com os
antidepressivos tricíclicos
maior freqüência de hipoglicemia com a clorpropamida e
tolbutamida




Alteração na qualidade ou quantidade de receptores farmacológicos
(mecanismo desconhecido)

Problemas na Terapêutica em Idosos
aderência ao tratamento(não compreensão ou esquecimento)
uso de drogas não prescritas pelo profissional (laxantes,


vitaminas, analgésicos, remédios para tosse resfriado e
estômago)


uso de dose maior ou menor ou suspensão do tratamento
uso de medicamentos vencidos ou drogas restantes
de tratamentos anteriores


Prescrição Terapêutica para Idosos
EXPLIQUE TUDO (o que o paciente tem, porque precisa da

medicação etc)


EVITE uso de expressões como:

•“tomar como indicado”,
• “a cada 6 horas”(3x/dia ou 4x/dia com 1 dose
no meio da noite?)
• 1 comp. a cada refeição

PREFIRA
•“tomar 1 comp. a cada 6 horas” (às 6:00h,


12:00h, 18:00h e 00:00h). Se necessário, escrever
por extenso
• “tomar 1 comp. no café da manhã, no almoço
e no jantar”
 FALE
DEVAGAR E CLARAMENTE (o acompanhante

também
deve ouvir, porém o dentista deve dirigir-se
ao paciente)
 ESCREVA com LETRAS GRANDES e LEGÍVEIS
 Se possível, usar drogas com intervalos de tempo maiores
Formas líquidas são preferíveis a cápsulas ou comprimidos
grandes

Controle da Dor no Idoso
Doses e Posologias
Paracetamol 750 mg

1 comprimido a cada 6 horas

Dipirona 500 mg

1 comprimido a cada 4 horas

Para Infecção Bacteriana no Idoso:

Penicilina V

Amoxicilina

Eritromicina
Metronidazol
Claritromicina
Azitromicina

500 mg

500 mg

500 mg
250 mg
250mg
500mg

(a cada 6h)
(a cada 8h)
(a cada 6h)
(a cada 8h)
(a cada 12h)
(a cada 24h)

Tratamento das Infecções Bacterianas
no Idoso
Cuidados Específicos
Eritromicina,
Tetraciclina

X

DIGOXINA

Estes antimicrobianos induzem a inibição enzimática (P450) e inibem a
microbiota intestinal que metaboliza (10%) a digoxina, aumentando sua
concentração

Conduta: contato médico para avaliar a necessidade
de ajuste de dose

Eritromicina,
Claritromicina,
Metronidazol

X

Anticoagulantes
(warfarin)

Estes antimicrobianos diminuem a metabolização do anticoagulante,
aumentando sua concentração.

Conduta: contato médico para avaliar a necessidade
de ajuste de dose

ANESTÉSICOS LOCAIS
ÉSTERES

AMIDAS

Procaína
Cloroprocaína
Tetracaína
Benzocaína
Lidocaína
Prilocaína
Mepivacaína
Articaína
Bupivacaína
Etidocaína
Ropivacaína

Cys-Phe-Phe-Gly-Asn-Cys-Pro-Lys-GlyNH2
/
/
S----------------------------S

Levantamento Parcial da Literatura - Período:
1963 a 1999
40 Relatos de Casos: 18 com Crianças e 22 com Adultos
ADULTOS

4 CASOS FATAIS, 13 DE CEFALÉIA, 3 DE ANGINA, 1 DE AVC E 1 DE INFARTO
14 CASOS - NORADRENALINA (3 FATAIS) – 75% dos casos fatais
4 - FENILEFRINA
2 - LEVONORDEFRINA
2 – ADRENALINA (1 FATAL)
Não houve sobredose de AL e de vasoconstritor (exceção de 1 caso fatal com adrenalina)
Dos 4 casos fatais: 3 mulheres (22, 58 e 68 anos) e 1 homem (65 anos)
As causas foram: edema pulmonar agudo (2), aneurisma cerebral (1) e parada cardíaca por
sobredose de AL (1)
9 pacientes relataram problema na anamnese e somente 05 relataram uso de medicação
CASO 1:

Homem, 77 anos, PA 130 / 85 mmHg

2,8ml de lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000, bloqueio mandibular e infiltração bucal
•1h após a injeção: ansiedade, impaciência, palidez, suor, dor profunda no meio do esterno e
sensação de “aperto no peito”.
•Colocado em posição “semi-sentado”, com administração de oxigênio, apresentou FC de 90 bpm
e PA de 185/115 mmHg.
•5 min após a PA baixou p/ 180/100 mmHg e 10 min após os sintomas cessaram.
•Consulta com cardiologista: hemi-bloqueio anterior esquerdo.
•Tratado como paciente especial nas sessões seguintes sem intercorrências.
J Can Dent Assoc 56: 437-440, 1990.
CASO 2:

Mulher, 53 anos, hipertrofia miocárdica, prolapso de valva mitral e
angina pectoris, em uso de bloqueador de canal de cálcio - PA 120 / 75
mmHg

5mg de diazepam 40 min antes da cirurgia e 3,5ml de lidocaína 2% com fenilefrina 1:2500, na
região pterigomandibular dos 2 lados, sem aspiração prévia.
•Após a injeção: “aperto” na região occipital irradiando-se por todo o crânio, dor retro-esternal
de curta duração e distúrbios visuais. Observou-se vasoconstrição facial, hiperemia cervical
posterior e PA sistólica 165 mmHg.
•30 min após a administração oral de 640 mg de dipirona, houve melhora do quadro, persistindo
a dor occipital por algumas horas; a PA retornou aos níveis normais.
Rev Ass Paul Cir Dent 46: 735-738, 1992.
CASO 3:

Mulher, 68 anos, história de angina pectoris

•Extração de 28 dentes
•13 tubetes de 2,2ml de lidocaína com adrenalina e 4 tubetes de mepivacaína, durante 20
minutos
•A paciente relatou alta ansiedade
•Pouco depois - contrações musculares que progrediram para convulsão
•O profissional administrou oxigênio
•Equipe médica iniciou RCP e desfibrilação cardíaca sem sucesso
•Autópsia - parada cardíaca precipitada por anestésicos locais
Morbidity, mortality and local anesthesia.
MALAMED SF Primary Dental Care, 1999; 6: 11-15.

Metemoglobinemia – Tratamento

Administração intravenosa lenta de Azul de
Metileno a 1% na dose de 1,5 mg/kg
 Observação do paciente
 Repetir a dose se a cianose persistir ou
retornar
Administração de O2 não melhora o quadro

Anestesia Local no Idoso

Procedimentos Rápidos (menos de 20 minutos)
Mepivacaína 3% sem vasoconstritor (1 a 2 tubetes)

Procedimentos acima de 20 minutos

Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000
Mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000
Articaína 4% com adrenalina 1:200.000
Articaína 4% com adrenalina 1:100.000
Prilocaína 3% c/ felipressina 0,03UI/mL (2 a 3 tubetes)

Procedimentos acima de 20 minutos

Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000
Mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000
Articaína 4% com adrenalina 1:200.000
Articaína 4% com adrenalina 1:100.000
Prilocaína 3% c/ felipressina 0,03UI/mL (2 a 3 tubetes)

Procedimentos de longa duração

Bupivacaína 0,5% c/ adrenalina 1:200.000 (2 tubetes)

Cuidados na Anestesia Local
em Pacientes Idosos
Pacientes com anemia, enfisema ou outros distúrbios que
dificultem a oxigenação
evitar a prilocaína ou diminuir a doseInjeção Lenta (1 tubete/2 minutos)
Aspiração prévia à injeção

Pacientes com alterações respiratórias ou
circulatórias (ICC) que dificultem a oxigenação:
EVITAR POSIÇÃO SUPINA

