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Recomendação  

 

Escolha não continuar ou adicionar à prescrição medicamentos para administração a longo prazo, exceto 

se houver uma indicação apropriada e uma expectativa razoável de benefício. 

Justificação  

 

Os medicamentos de longo prazo devem ser descontinuados se não forem necessários (por exemplo, medicamentos para 

a pirose e a hipertensão), pois podem reduzir a qualidade de vida e ter valor reduzido para um idoso frágil com expectativa 

de vida limitada (por exemplo, estatinas e medicamentos para osteoporose). A prescrição de medicamentos para atingir 

“alvos” laboratoriais ou outros (por exemplo, glicemia e pressão arterial) pode ter efeitos perigosos para a mobilidade, 

mortalidade e qualidade de vida quando administrados a um idoso debilitado. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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