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RESUMO 

 

 

Os corticoides são fármacos potentes que tratam diversas condições inflamatórias e 
alérgicas no idoso. Porém, salienta-se que as alterações farmacodinâmicas e 
farmacocinéticas características deste grupo de pacientes, resultam na necessidade 
de maior acompanhamento e avaliação das reações adversas a medicamentos. O 
crescimento da população e seu consequente envelhecimento acarreta para a 
sociedade um número maior de patologias, visto que esta faixa etária já possui 
tendência a comorbidades, ou seja, a associação de mais de uma patologia e o 
consequente uso de mais de um fármaco. A decisão em usar um tratamento com 
glicocorticoides deve ser feita com cautela, considerando a relação risco-benefício, 
já que o uso deste medicamento pode trazer reações adversas ao ser interrompido 
abruptamente ou usado por períodos longos e até mesmo por períodos curtos. O 
objetivo geral deste estudo foi: Identificar na literatura os riscos relacionados ao uso 
de corticoides sistêmicos em idosos. Os objetivos específicos foram: Estudar os 
efeitos colaterais dos corticoides sistêmicos na terapia contínua; Pesquisar os 
protocolos de utilização racional de corticoides; e Descrever as ações 
farmacológicas específicas dos corticoides em idosos. A metodologia utilizada foi 
uma revisão da literatura, onde foi possível dar embasamento ao trabalho a partir de 
artigos, monografias e livros encontrados também em sites como Scielo, Pubmed, 
Medline, Sciencdirect, bem como Faculdades e Universidades do Brasil, dos anos 
de 1994 a 2016, de fonte nacional e internacional, nos idiomas português e inglês. 
Esta pesquisa é caracterizada como descritiva, visto que discorre sobre os riscos 
relacionados ao uso de corticoides em idosos. Considerando que esta monografia 
analisa a qualidade dos dados obtidos, ela também é considerada de natureza 
qualitativa. Conclui-se que, conforme descrito na literatura, existem várias reações 
adversas diretamente relacionadas ao uso de corticoides em idosos, como lesões na 
parede do esôfago, maior acidez estomacal, bem como a diminuição da produção de 
saliva, osteoporose, osteoartrite, alteração da epiderme, cefaleia, hiperglicemia, 
diminuição da imunidade e dos níveis de testosterona nos homens e de estrogênios 
nas mulheres, infecção orofaríngea, perda de memória, fraturas e perda ósseas. 
Importante salientar que as doses para este grupo de pacientes devem ser as 
mínimas possíveis nos tratamentos, tendo em vista o risco oriundo da utilização 
destes fármacos. 

 
Palavras-chave: Corticoides Sistêmicos. Glicocorticoides. Corticosteroides. Idosos. 

 



ABSTRACT 

 

 

The steroids are powerful drugs that treat various inflammatory and allergic 
conditions in the elderly. However, it should be noted that the pharmacodynamic and 
pharmacokinetic changes characteristics of this group of patients, resulting in the 
need for greater monitoring and evaluation of adverse reactions to drugs. The growth 
of the population and its consequent aging brings to the company a larger number of 
disorders, since this age group already has a tendency to Comorbidities, i.e. the 
Association of more than one pathology and the consequent use of more than one 
drug. The decision to use a treatment with glicocorticoides should be made with 
caution, considering the risk-benefit balance, since the use of this medication may 
bring adverse reactions to be interrupted abruptly or used for long periods and even 
for short periods. The overall objective of this study was to: Identify in the literature 
the risks related to the use of systemic steroids in the elderly. The specific objectives 
were: Study the side effects of systemic corticosteroids on continuous therapy; 
Search the protocols of rational use of steroids; and Describe specific 
pharmacological actions of steroids in the elderly. The methodology used was a 
literature review, where it was possible to give support to work from articles, 
monographs and books found in sites such as Scielo, Pubmed, Medline, 
Sciencdirect, as well as colleges and universities in Brazil, the years of 1994 to 2016, 
national and international source, in Portuguese and English languages. This 
research is characterized as descriptive, since it talks about the risks related to the 
use of steroids in the elderly. Whereas this monograph analyzes the quality of the 
data obtained, she is also considered to be of a qualitative nature. It is concluded 
that, as described in the literature, there are several adverse reactions directly 
related to the use of steroids in the elderly, as lesions in the wall of the esophagus, 
the more stomach acid, as well as reduced production of saliva, osteoporosis, 
osteoarthritis, skin changes, headache, Hyperglycemia, decreased immunity and 
levels of testosterone in men and estrogen in women, oropharyngeal infection, 
memory loss , fractures and bone loss. Important to stress that the doses for this 
group of patients should be the minimum possible treatments, in view of the risk from 
the use of these drugs. 
 

Keywords: Systemic Steroids. Glicocorticoides. Corticosteroids. Elderly. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Os corticoides são potentes anti-inflamatórios e antialérgicos, muito usados 

na terapêutica, porém devem ser administrados com precaução, devido aos 

possíveis efeitos colaterais. Geralmente são recomendados em processos 

inflamatórios que não são controlados pelo uso de outros medicamentos. Os 

Glicocorticoides (GC) atuam de maneira complexa, mas de maneira geral, eles 

parecem reduzir o número de mastócitos e basófilos próximos à superfície epitelial 

(LOPES, 2006). 

 Os GC inibem manifestações tanto iniciais quanto tardias da inflamação, isto 

é, não apenas a vermelhidão, o calor, a dor e o edema iniciais, mas também 

estágios posteriores de cicatrização e reparo de feridas (BAVARESCO et al., 2005). 

Estas substâncias agem na célula induzindo ou suprimindo diversos genes 

envolvidos na produção de citocinas, moléculas de adesão e receptores relevantes 

na inflamação. Os corticoides tratam de diversos processos de origem inflamatória 

ou alérgica e podem ser administrados por via tópica, parenteral ou oral, de acordo 

com a patologia do paciente (AREND et al., 2005). 

 Vários são efeitos indesejados decorrentes do uso prolongado de corticoides, 

dentre eles está a síndrome de Cushing, cujos sintomas são: rápido aumento de 

peso e acúmulo de gordura na região abdominal e da face, além do 

desenvolvimento de estrias vermelhas no corpo e pele oleosa com tendência à acne. 

Pode-se citar também algumas alterações como queda de cabelo, diminuição das 

mamas e, especificamente nos homens, perda do interesse sexual (FAIÇAL; 

UEHARA, 1998). 

 Como exercem efeitos sobre quase todos os sistemas orgânicos, o uso clínico 

e a suspensão dos GC são complicados devido a vários efeitos colaterais graves, 

alguns potencialmente fatais, por isso a decisão quanto à terapia com 

glicocorticoides sempre exige cautela considerando os riscos e benefícios aos 

pacientes (SCHIMMER; PARKER, 2007). 

O aumento da expectativa de vida e consequente envelhecimento da 

população faz com que haja um crescimento de patologias crônicas, tornando os 

idosos os maiores consumidores de medicamentos. Por este motivo, deve existir um 

maior cuidado no tratamento de doenças inflamatórias com glicocorticoides em 

pacientes idosos. 
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É necessário entender que as alterações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas características dos pacientes idosos, resultam na necessidade de 

maior acompanhamento e avaliação das reações adversas a medicamentos. Desta 

forma, apresenta-se o seguinte questionamento: Quais as informações publicadas 

na literatura a respeito dos riscos decorrentes do uso de corticoides sistêmicos em 

idosos? 

Este estudo tem como objetivo geral: Identificar na literatura os riscos 

relacionados ao uso de corticoides sistêmicos em idosos. Os objetivos específicos 

são: Estudar os efeitos colaterais dos corticoides sistêmicos na terapia contínua; 

Pesquisar os protocolos de utilização racional de corticoides; e Descrever as ações 

farmacológicas específicas dos corticoides em idosos. 

A relevância desta monografia pode ser observada a partir da ampla 

utilização dos corticoides pela população e da falta de conhecimento a respeito dos 

riscos relacionados ao seu consumo excessivo por idosos. O uso indiscriminado 

destes medicamentos pode acarretar uma série de prejuízos à saúde, inclusive em 

idosos, que são o alvo deste projeto. 

 Considerando estes argumentos, este trabalho terá a possibilidade de 

divulgar e organizar informações a respeito do uso indevido dos corticóides 

sistêmicos em idosos, bem como poderá ser utilizado como base para o 

desenvolvimento de outras pesquisas que possuem afinidade com o tema. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este estudo está caracterizado como uma pesquisa descritiva, discorrendo 

sobre os riscos relacionados ao uso de corticoides em pacientes idosos. Como base 

teórica, o autor utilizou a pesquisa bibliográfica, tendo em vista a busca de material 

em livros e artigos. Neste trabalho foram utilizados alguns artigos e trabalhos de 

conclusão de curso encontrados em bases de dados dos sites da Scielo, Pubmed, 

Medline, Science Direct, bem como Faculdades e Universidades do Brasil, dos anos 

de 1994 a 2016. As palavras-chave utilizadas foram: corticoides, corticosteroides, 

glicocorticoides, farmacologia, farmacoterapia dos idosos, farmacodinâmica dos 

idosos, adrenocorticoides e cortisol. Todo o material consultado foi de fonte nacional 

e internacional, nos idiomas português e inglês.  

A pesquisa bibliográfica trata de todo material já publicado em relação ao 

tema em questão e tem como finalidade dar embasamento teórico ao trabalho, 

segundo Marconi e Lakatos (2010).   

Considera-se pesquisa descritiva aquela que tem como objetivo descobrir a 

frequência com que determinado fenômeno ocorre, bem como suas características, 

natureza, causas, relações e conexões com outros fenômenos (BARROS; 

LEHFELD, 2007). 

Este trabalho também possui natureza qualitativa, que, segundo Proeti 

(2006), tem como objetivo analisar a qualidade dos dados. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 CORTICOSTEROIDES: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O hormônio adrenocorticotrópico (ACTH, chamado também de corticotropina) 

e os produtos hormonais esteroides do córtex supra-renal são considerados em 

conjunto, visto que os principais efeitos fisiológicos e farmacológicos do ACTH 

resultam de sua ação para aumentar os níveis circulantes de esteroides 

adrenocorticais. Os derivados sintéticos do ACTH são utilizados principalmente na 

avaliação diagnóstica da função adrenocortical. Como todos os efeitos terapêuticos 

conhecidos do ACTH podem ser obtidos com corticosteroides (incluindo os 

glicocorticoides), geralmente são utilizados esteroides sintéticos em lugar do ACTH 

para fins terapêuticos (SCHIMMER; PARKER, 2007). 

Os corticoides (também chamados de glicocorticoides – GC) são hormônios 

esteroides que exercem influência sobre a glicose e são sintetizados a partir do 

cortisol (que deriva do colesterol). O cortisol é o glicocorticoide mais importante no 

ser humano, pois sustenta várias funções como as metabólicas, imunológicas, 

cardiovasculares e homeostáticas. Quando este hormônio não é produzido em 

quantidades necessárias pelo organismo, deve ser suprido artificialmente e da 

maneira correta para não acarretar problemas na saúde (SCHIMMER; PARKER, 

2007).  

Os corticoides são divididos em três grupos de acordo com a duração da 

supressão do ACTH causada por uma dose padrão (equivalente a 50 mg de 

prednisona): os de ação curta (hidrocortisona, cortisona, deflazacort), que suprimem 

o ACTH por menos de 36 horas; os de ação intermediária (triancinolona, prednisona, 

prednisolona, metilprednisolona), que suprimem o ACTH por cerca de 48 horas; e os 

de ação prolongada (dexametasona, betametasona), que suprimem o ACTH por 

mais de 48 horas. A variação na duração desse efeito não se correlaciona 

diretamente com a vida média plasmática do hormônio. Por exemplo, o cortisol e a 

dexametasona, com vidas médias plasmáticas semelhantes de 90 e 100 minutos, 

possuem vidas médias biológicas (tissulares) muito diferentes, 8-12 horas para o 

cortisol e 36-54 horas para a dexametasona (BORGES, 2013). 
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Existem duas classes do hormônio em estudo: os naturais (endógenos) e os 

sintéticos. Os glicocorticoides endógenos, conforme figura 1, são produzidos a partir 

do colesterol, capturado da circulação sob a forma de lipoproteína de baixa 

densidade, ou então sintetizado pelo próprio tecido. Os corticoides sintéticos, 

descritos na figura 2, são sintetizados a partir do ácido cólico encontrado no gado ou 

em plantas específicas (SILVA, 2002). 

 

                        Figura 1 – Estrutura química básica dos corticoides 

 

 

                            Fonte: Romanholi e Salgado (2007). 
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Figura 2 – Estrutura do cortisol, cortisona e os glicocorticoides sintéticos mais 

prescritos na prática clínica 

 

                      Fonte: Romanholi e Salgado (2007). 

 

O córtex da glândula adrenal, por meio de enzimas produz vários hormônios 

esteróides entre eles destacamos os corticoides ou glicocorticoides a partir do 

colesterol.  Os GC são hormônios essenciais para a manutenção da vida, exercendo 

efeitos sobre o metabolismo dos carboidratos, lipídeos entre outros (CAVALCANTE 

et al., 2014). 

Os GC sofrem alterações na sua produção diária, as chamadas flutuações do 

ritmo cicardiano, onde os níveis mais elevados são observáveis nas primeiras horas 

da manhã, decrescendo ao longo do dia, salientando que este ritmo se modifica 

quando há alterações no hábito de dormir da pessoa. Considerando que os 

glicocorticoides influenciam o processo na maioria das células, os seus efeitos 

podem ser observados em quase todo o organismo e dependem da produção de 

proteínas específicas, na sua maioria enzimas que vão catalisar reações 

específicas, o que explica o fato destas substâncias precisarem de certo tempo para 

sua ação (SILVA, 2002). 
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Alguns esteroides, mais especificamente os GC, também possuem atividade 

mineralocorticoide modesta, porém considerável, e podem afetar o processamento 

hidroeletrolítico em situações clínicas. Considerando as doses empregadas em 

pacientes com insuficiência supra-renal, cuja terapia é de reposição, os efeitos 

mineralocorticoides destes GC são insuficientes para substituir os da aldosterona, e, 

em geral, torna-se necessária uma terapia associada ao um mineralocorticoide mais 

potente (SCHIMMER; PARKER, 2007). 

 

3.2 EIXO HIPOTALÂMICO-HIPOFISÁRIO 

 

  O Cortisol é um hormônio secretado a partir de um estimulo estressante ao 

organismo, sua secreção sofre controle do eixo hipotálamo-hipófise, que libera o 

hormônio andrenocorticotrópico (ACTH) na corrente sanguínea, indo até o córtex 

suprarenal responsável pela sua liberação. Este tem função catabólica, atuando no 

metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos, além de ter um importante efeito 

antiflamatório (BOFF, 2015). 

A produção e secreção dos hormônios acontecem em diferentes órgãos 

endócrinos espalhados pelo organismo sendo eles: glândula pineal, hipotálamo, 

hipófise, tireoide, paratireoides, timo, suprarrenal, pâncreas, ovário e testículos, 

sendo controladas pelo hipotálamo, e hipófise por meio de hormônios liberadores. 

Assim, define-se um eixo hipotalâmico-hipófise-glândula periférica, no qual os três 

níveis devem estar em constante comunicação, a fim de garantir uma produção 

hormonal sempre adequada às necessidades fisiológicas (RIBEIRO et al., 2012).  

Os glicocorticoides interagem com seus receptores em múltiplos tecidos-alvo, 

incluindo o eixo hipotálamo-hipofisário-adrenal (HHA), onde são responsáveis pela 

retroalimentação negativa da secreção do ACTH pela hipófise e da corticotropina 

(CRH), a partir do hipotálamo. Embora os glicocorticoides regulem a função de 

quase todos os tecidos do corpo, o efeito fisiológico mais conhecido desses 

hormônios é a regulação do metabolismo energético (PARIANTE; MILLER, 2001). 

 Considerado o hormônio do "stress", o cortisol está envolvido em diversas 

outras funções essenciais, além da resposta fisiológica ao estresse, com efeitos 

sobre o metabolismo energético, a regulação do sistema imunológico e o 

metabolismo ósseo (TEO et al., 2011). 
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 O estresse surge na tentativa do organismo em manter seu equilíbrio diante 

de um evento adverso, sendo o eixo HHA e o sistema nervoso simpático os 

principais mediadores desta resposta. Praticamente todas as formas de estresse, 

físico ou psicológico, cursam com aumento na secreção de ACTH, que é seguido 

por uma importante elevação nos níveis sanguíneos de cortisol. Esta produção 

aumentada do cortisol é a base teórica para a reposição de corticoides em doses 

suprafisiológicas nos pacientes com insuficiência adrenal, confirmada ou presumida, 

submetidos a situações de estresse (ALVES et al., 2008). Superprodução de cortisol 

resulta em alguns efeitos como hipertensão, diabetes, aterosclerose acelerada, 

distúrbio eletrolítico, redistribuição da gordura, osteoporose, afinamento da pele, 

cicatrização prejudicada e perda de massa muscular (HARRIS et al., 2015). O eixo 

hipotálamo-hipofisário pode ser observado na figura 3.  

 

      Figura 3 –Eixo Hipotálamo-hipofisário 

 

Fonte: Tavares (2012). 

 

3.3 FARMACOTERAPIA EM PACIENTES IDOSOS 

 

As mudanças fisiológicas pertinentes à faixa etária dos idosos são inúmeras, 

afetando órgãos e variando de acordo com as influências genéticas, ambientais e 
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psicológicas. Estas alterações não caracterizam por si só estado de doença, mas 

com o passar do tempo, a perda de reservas fisiológicas pode tornar a pessoa mais 

suscetível a patologias ou acidentes (GALVÃO; FERREIRA, 2006). As reações 

adversas geralmente são duas a três vezes mais comuns nos idosos do que nos 

adultos jovens e de meia-idade (GRAHAME-SMITH; ARONSON, 2002) 

Nos quadros 1 e 2 é possível observar as alterações fisiológicas causadas 

pela idade e que afetam a população geriátrica. 

 

Quadro 1 – Alterações cardiovasculares, respiratórias, hepáticas e renais que 

acometem os idosos 
ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES 

 Redução de elasticidade miocárdia e arterial: 

 aumento da pós-carga 

 elevação da pressão arterial sistólica 

 manutenção da pressão arterial diastólica 

 aumento da pressão diastólica final de VE 

 hipertrofia ventricular esquerda 

 Aumento de tônus vagal e redução da atividade adrenérgica: 

 redução da frequência cardíaca máxima 

 redução do reflexo barorreceptor 

 Redução da capacidade aeróbica máxima 

ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS 

 Redução de elasticidade pulmonar: 

 redução da área de superfície alveolar 

 aumento de volume residual 

 aumento da capacidade de fechamento 

 aumento da relação ventilação/perfusão 

 redução da tensão arterial de oxigênio 

 Redução de força da musculatura respiratória: 

 redução do reflexo da tosse 

 redução da capacidade respiratória máxima 

 Redução da resposta a hipercarbia e hipóxia 

ALTERAÇÕES HEPÁTICAS E RENAIS 

 Redução de fluxos sanguíneos hepático e renal 

 Redução da taxa de filtração glomerular (35-50%) 

 Perda de tecidos hepático e renal 

 Redução da atividade enzimática hepática (reações de fase I) 
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 Declínio da capacidade regenerativa hepática 

 Redução da função tubular renal: 

 prejuízo do manejo renal de sódio e água 

 redução da capacidade de concentração e diluição 

 redução da excreção de substâncias endógenas e exógenas 

  Redução da responsividade do sistema renina-aldosterona: 

 prejuízo da excreção de potássio 

Fonte: Ferreira e Galvão (2006). 

 

Quadro 2 – Outras alterações fisiopatológicas que ocorrem em idosos 

ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS 

 Diminuição do peristaltismo esofágico 

 Redução da pressão de esfíncter esofágico inferior  

 Lentificação do tempo de esvaziamento gástrico 

 Redução da secreção de ácido clorídrico 

 Diminuição da perfusão do trato digestivo 

 Redução da atividade de transporte por membrana 

ALTERAÇÕES CEREBRAIS 

 Redução de tamanho, fluxo sanguíneo e conteúdo aquoso 

cerebrais. 

 Perda de neurônios em algumas partes do encéfalo 

ALTERAÇÕES IMUNITÁRIAS 

 Modificações de replicação linfocitária 

 Declínio de anticorpos salivares – IgG, IgA e IgM 

ALTERAÇÕES ENDÓCRINAS 

 Redução dos níveis de hormônios de crescimento e tireoide, 

testosterona, estrógeno, insulina e aldosterona 

ALTERAÇÕES DIVERSAS 

 Prejuízo de funções sensoriais 

 redução das acuidades auditiva e visual 

 redução da capacidade de identificar odores 

 Prejuízo da regulação da temperatura corporal (intolerância ao frio) 

 Redução da água corporal total 

 Aumento relativo da gordura total 

 Redução da massa corporal não-gordurosa 

 Perda da massa muscular (redução da força muscular) 
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 Redução da densidade óssea 

 Perda da gordura subcutânea 

 Redução dos níveis séricos de albumina 

Fonte: Ferreira e Galvão (2006). 

 

A farmacoterapia é comum em idosos e o conhecimento do potencial das 

interações entre drogas e nutrientes pode permitir intervenções que previnam efeitos 

colaterais indesejáveis, limitando a terapia medicamentosa indicada, ou elaborando 

estratégias para melhoria da escolha dos nutrientes. Os medicamentos utilizados 

pelos idosos podem ser mais ou menos absorvidos se associados ou não às 

refeições, o que depende também da condição nutricional do mesmo; isso porque 

com o envelhecimento ocorrem mudanças nos processos farmacocinéticos do 

indivíduo (PEIXOTO et al., 2012). 

As prescrições dos medicamentos devem se ajustar às peculiaridades da 

faixa etária que compreende os idosos, visto que as respostas aos fármacos podem 

apresentar diferenças nestes pacientes. O perfil da função imunitária varia muito nos 

idosos, onde o comprometimento de mecanismos de defesa se manifesta por 

aumento de infecções oportunistas e câncer (FERREIRA; GALVÃO, 2006).  

Alguns cuidados podem ser tomados ao se prescrever medicamentos aos 

idosos, como instruções orais e escritas, o desenvolvimento de tratamentos mais 

simples e emprego, quando possível, de remédios em dosagem única ou duas 

vezes ao dia para facilitar o seu uso, pois quando usado de forma incorreta pode 

trazer uma série de prejuízos à saúde, dentre os quais a osteoporose, problemas na 

visão, miopatia e doenças vasculares (FERREIRA; GALVÃO, 2006). 

 

3.4 EFEITOS COLATERAIS DO USO INDISCRIMINADO DOS CORTICOIDES NA 

TERAPIA CONTÍNUA 

 

O uso continuado destas substâncias diminui a imunidade do paciente, 

tornando-o mais suscetível a infecções. Por deprimir a resposta imunitária, os 

pacientes podem até contrair infecções por micro-organismos comensais. Vários 

derivados glicocorticoides usados como medicamentos apresentam, geralmente, 

efeitos colaterais sobre os processos fisiológicos que acompanham sua eficácia 

terapêutica (PARKER; SCHIMMER, 2007). O uso prolongado de GC em pacientes 
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idosos, considerando o sistema imunológico fragilizado e a resposta inflamatória, 

torna-os mais suscetíveis à infecções por fungos, bactérias, vírus e parasitas, 

podendo gerar infecções disseminadas graves (PEREIRA et al., 2007).  

Tem-se demonstrado que mais de um terço dos indivíduos tratados com GC 

por 5 a 10 anos terá uma fratura por osteoporose (BALTZAN et al., 1999). O 

paciente pode permanecer assintomático por vários anos, e a perda óssea ocorre 

muito antes de outros sinais evidentes como atrofia cutânea, equimoses, perda 

muscular proximal e obesidade do tronco (ADACHI et al., 2000).  

O excesso de glicocorticoides durante períodos prolongados em pacientes 

idosos provoca um enfraquecimento do músculo esquelético. Esse efeito, chamado 

de miopatia por esteroides, é responsável, em parte, pela fraqueza e fadiga 

observadas em pacientes com excesso de GC (SCHIMMER; PARKER, 2007).  

Os efeitos colaterais relacionados ao uso de corticoides dependem do tipo de 

preparação, horário, duração do tratamento, dose, esquema e via de administração, 

bem como, idade e sexo, doença de base, dentre outros fatores que devem ser 

levados em consideração ao se prescrever estes medicamentos (ALVES et al., 

2008). 

A retirada abrupta da droga também pode ocasionar uma série de patologias, 

inclusive o retorno das que estavam sob controle. Para Anti et al. (2008), os 

principais eventos oriundos do tratamento prolongado com corticoides estão 

descritos no quadro 3. 

 

Quadro 3– Eventos adversos com uso prolongado de glicocorticoides utilizando 
doses média a alta 
Glândula adrenal Atrofia adrenal, síndrome de Cushing 
  
Sistema músculo esquelético Miopatia, osteoporose, osteonecrose, 

retardo do crescimento 
  
Sistema cardiovascular Dislipidemia, hipertensão arterial, 

trombose, vasculite 
  
Sistema nervoso central Mudanças de comportamento, cognição, 

memória, humor, (psicose CEs induzida), 
atrofia cerebral 

  
Sistema digestório Sangramento gastrointestinal, úlcera 

péptica, pancreatite 
  
Sistema imune Imunosupressão, ativação de viroses 

latentes 
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Tegumento Atrofia cutânea, eriema, hiperticose, 

dermatite perioral, retardo na 
cicatrização, petéquias, acne, estrias 
violáceas, telangectasias 

  
Olhos Catarata, glaucoma 
  
Rins Aumento da retenção de sódio e na 

excreção de potássio 
  
Outros Hiperglicemia, aumento dos riscos de 

infecções sérias 
Fonte: Anti et al. (2008). 

 

Além das complicações descritas no quadro n. 3, pode-se citar também no 

Sistema Nervoso Central as convulsões; nos olhos a exacerbação de infecções e 

cegueira; no Sistema Endócrino o diabete; na pele a atrofia, equimoses e 

cicatrização lenta; dentre outros (SILVA, 2002).  

A função tireóidea também pode ser afetada pelo uso de GC em excesso. 

Embora os níveis basais dos hormônios estimulantes da tireoide (TSH) geralmente 

sejam normais, sua síntese e liberação são inibidas pelos GC, e a responsividade do 

TSH ao hormônio de liberação da tireotrofina frequentemente é subnormal. 

(GREENSPAN; STREWLER, 2000). 

 Dentre alguns fatores de risco para miopatia relacionada com a GC, pode-se 

citar a idade avançada e inatividade física. Estratégias para o tratamento desta 

patologia relacionada com a GC, se detectado, incluem a redução da dose deste 

fármaco, e, se possível exercício (HARRIS et al., 2015). 

A insuficiência aguda da supra-renal é a complicação mais grave da retirada 

muito rápida dos GC após tratamento prolongado, quando o eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal é suprimido. Caracteriza-se por sintomas gastrintestinais, 

desidratação, hiponatremia, hipercalemia, perda de peso, letargia e hipotensão, 

levando a risco de vida (SCHIMMER; PARKER, 2007). 

No intuito de minimizar ou diagnosticar precocemente essas complicações, 

Romanholi e Salgado (2007) sugerem algumas medidas que devem ser tomadas 

durante o acompanhamento do paciente em corticoterapia, conforme quadro 4. 
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Quadro 4 - Medidas importantes durante o manejo dos pacientes em 

corticoterapia 
Não administrar por tempo superior ao necessário para se atingir a 
resposta necessária 

Interromper o uso se o objetivo terapêutico não foi observado, se 
aparecerem complicações ou se o objetivo máximo não foi atingido 

Realizar o PPD ou RX de tórax previamente à corticoterapia 

Realizar a investigação do DM ou intolerância à glicose previamente e 
durante a corticoterapia 

Investigar HAS antes e durante a corticoterapia 

Realizar o screening para glaucoma e catarata antes e durante o 
tratamento 

Realizar densitometria óssea antes e durante a corticoterapia 

Administrar cálcio, vitamina D e considerar o uso de bifosfonatos como 
profilaxia de osteoporose 

Monitorar o potássio 

Evitar o sedentarismo e o imobilismo prolongado 

Investigar infecções fúngicas da pele, unhas, orofaringe, vagina e região 
anal  

Administrar bloqueadores H2 ou de bomba de prótons se associação entre 
corticoides e anti-inflamatórios são hormonais 

Tratar o hipogonadismo tanto no homem quanto na mulher 

Estimular a suspensão do álcool e do tabagismo 

Restringir a ingestão do sódio 
  Fonte: Romanholi e Salgado (2007). 

 

Também é importante ressaltar que a interação dos corticoides com outros 

medicamentos pode trazer alguns problemas, inclusive aumentando ou diminuindo a 

ação farmacológica dos GC, conforme quadro 5, pode-se visualizar as primeiras 

interações dos glicocorticoides. Em um levantamento efetuado, 34% dos pacientes 

com mais de 75 anos de idade em uma clínica geral, estavam tomando três a quatro 

fármacos diferentes. O alcance das interações medicamentosas é, portanto, grande 

(GRAHAME-SMITH; ARONSON, 2002).  

 

Quadro 5 – Interações entre glicocorticoides e outras medicações 
Farmaco Interação Consequência 

Fenitona, Barbituricos, 
carbamazepina, 
rifampicina 

Aceleram o metabolismo 
hepático dos GC 

Podem ↓o efeito 
farmacológico 

   
Antiácidos ↓biodisponibilidade dos 

GC 
Podem ↓o efeito 
farmacológico 

   
Insulina, hipoglicemiantes 
orais, anti-hipertensivos, 
medicações para 
glaucoma, hipnóticos, 
antidepressivos 

Têm suas necessidades 
aumentadas pelos GC 

Alterações da glicemia, 
pressão arterial, pressão 
intraocular 
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Digitálicos (na 
hipocalemia) 

GC podem facilitar a 
toxicidade associada à 
hipocalemia 

Pode haver acentuação da 
toxicidade digital devido à 
alteração eletrolítica 

   
Estrogênios e 
contraceptivos 

Aumentam a meia-vida 
dos GC 

↑Efeito farmacológico 

   
Antiinflamatórios não 
esteróides 

↑da incidência de 
alterações gastrintestinais 

↑da incidência de úlcera 

   
Vacinas e toxóides Atenuam a resposta Potenciação da replicação 

dos microorganismos em 
vacinas de vírus vivos  

   
Diuréticos depletadores de 
potássio 

Acentuação da 
hipocalemia 

Repercussão clínica 
devido à hipocalemia 

   
Salicilatos ↓dos níveis plasmáticos ↓da eficácia do salicilato 
↑ aumentar ↓ diminuir 
Fonte: Anti et al. (2008). 

 

A hipertensão causada pelo uso de glicocorticoides exógenos ocorre em 

aproximadamente 20% dos pacientes. Nos rins, os GC podem intensificar o 

transporte transepitelial de sódio na presença de inibição enzimática. No tecido 

vascular, o glicocorticoide sintético magnífica a resposta aos agentes 

vasoconstritores, alterando tanto o volume circulante quanto a resistência vascular 

(PLAVNIK, 2002).  

 

3.5 PROTOCOLOS DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE CORTICOIDES  

 

Os corticoides atuam como supressores potentes da inflamação por serem 

frequentemente usados em uma grande variedade de tratamentos para doenças 

inflamatórias e autoimunes, estão classificados como fármacos mais prescritos para 

estas patologias (SCHIMMER; PARKER, 2007).  

Silva (2002) considera dois esquemas importantes no uso terapêutico dos 

corticoides: o contínuo ou o alternado. O primeiro deve ser administrado diariamente 

com várias tomadas ao dia. O segundo esquema é indicado em casos cujo 

tratamento deve ser prolongado, consiste em administrar, em dias alternados, um 

GC de ação intermediária no dobro da dose diária, pela manhã. 

 A administração de glicocorticoides em concentrações acima das fisiológicas 

pode exacerbar efeitos mineralocorticoides, causando retenção de sódio e excreção 
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de potássio, possivelmente, por terem a capacidade de se ligarem a receptores 

mineralocorticoides, quando presentes em altas concentrações (RANG et al., 2003)

 O quadro 6 identifica as patologias as quais o uso de corticoides é 

recomendado, de acordo com cada especialidade. 

 

Quadro 6 - Algumas indicações de GC, de acordo com cada especialidade médica 
Reumatologia Artrite reumatoide, dermatopolimiosite, lúpus e enritematoso sistêmico, 

vasculites, artrites crônicas da infância, carolite reumática, polimialgia 

reumática e reumatismo extra-articulares. 

Neurologia Esclerose mútltipla, edema cerebral, miasteria gravis, coreia, doenças 

tumorais ou metastáticas, neurites 

Pneumologia Asma, bronquite, bronquiolite, aspergilose pulmonar, hemossiderose, 

sarcoidose 

Alergia/imunologia Rinite, anafilaxia, urticária, dermatites, edema angioneurótico, reações 

medicamentosas 

Endocrinologia Insuficiência adrenal, hiperplasia adrenal congênita, crise tiretóxica, 

tireoidite subaguda, hipoglicemias, hiperglicemias 

Hematologia Púrpura trombocitopênica idiopática, anemia hemolítica e autoimune, 

anemia apiástica, neutrogenia autoimune, trombocitopenia, reações 

transtusionais 

Oncologia Linfomas, leucemias 

Gastroenterologia  Doenças inflamatórias intestinais, algumas hepatiopatias 

Infectologia Meningite, tuberculose, sepses 

Nefrologia  Nefrite  

Cardiovascular Cardite reumática, miocardite, pericardite, hemagioma, choque 

hermodinâmico, choque endotóxico 

Dermatologia  Eczema, dermatite, neurodermite, pêntigo, alopecia areata, liquen 

plano, micose fungoide, necrose epidêmica tóxica, psoríase, lúpus 

discoide, granuloma anular 

Otorrinolaringologia  Rinite, otite, sinusite, epiglotite, laringite, esterose traqueal, polipose  

Obstetrícia  Prevenção da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido 

Fonte: Pimenta e Anti (2006). 

 

Na artrite reumatoide, os glicocorticoides proporcionam alívio das dores até 

que outros fármacos antirreumáticos de ação mais lenta exerçam seus efeitos. Os 

GC também são frequentemente utilizados na asma brônquica e algumas vezes na 

doença pulmonar obstrutiva crônica, quando há alguma evidência de doença 

reversível. Em relação às doenças cutâneas, os corticoides se mostram 
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notavelmente eficazes no tratamento de ampla variedade de dermatoses 

infamatórias (SCHIMMER; PARKER, 2007). 

O uso de corticoides também é recomendado no tratamento de uma crise 

aguda de colite ulcerativa. Atuam provavelmente ao suprimir as respostas 

inflamatórias e imunológicas que ocorrem nesta patologia. Devem ser administrados 

tanto por via intravenosa quando retal: hidrocortisona, 100 mg quatro vezes ao dia 

por intravenosa, ou metilprednisolona, até 60 mg ao dia por intravenosa; 

prednisolona, 20 mg por enema uma vez à noite ou na forma de espuma retal uma 

ou duas vezes ao dia, durante 2-4 semanas. Os enemas de espuma são mais 

tolerados do que os enemas líquidos, principalmente em idosos (GRAHAME-SMITH; 

ARONSON, 2002). 

Os glicocorticoides são também empregados no tratamento de uma variedade 

de tumores em combinação com agentes citotóxicos, por exercerem efeitos 

inibitórios sobre a proliferação de linfócitos e com base em seu efeito sobre o 

metabolismo do cálcio e sua capacidade de reduzir a pressão intracraniana 

(BAVARESCO et al., 2005).  

A cefaleia associada à arterite temporal responde, na maioria das vezes, de 

maneira notável, ao tratamento com prednisona (GC), juntamente com melhora dos 

outros sintomas. Se a arterite surgir inesperadamente com a redução da dose deste 

corticoide (para minimizar os efeitos adversos deste GC), os sintomas podem 

retornar, podendo ser utilizados como guia para a necessidade de mais tratamento 

(GRAHAME-SMITH; ARONSON, 2002) 

Estudos comprovam que a farmacoterapia com corticoide intravítreo em 

idosos associada à terapia com corticóide sistêmico pode ser considerada como 

alternativa a ser associada para o controle inflamatório após cirurgia vitreorretiniana 

de cisticercose ocular (PANTALEÃO et al., 2007). 

 Chama-se de pulsoterapia a administração intravenosa de metilprednisolona 

na dose de 15 a 20 mg/kg/dose por três dias. Este tipo de terapia deve ser indicada 

a pacientes com doença grave e risco de vida ou com lesão de órgão-alvo, 

pacientes que apresentem intensa atividade inflamatória não controlada com uso de 

GC oral associado a imunossupressores ou quando o aumento da dose oral do GC 

não for desejado. Acredita-se que a pulsoterapia possa reduzir parte dos eventos 

adversos da corticoterapia, não sendo isenta, porém, de eventos adversos que 

possam ocorrer durante a infusão, como distúrbios hidroeletrolíticos, arritmias 
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cardíacas, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva, distúrbios de 

comportamento e, mais tardiamente, predisposição a infecções. Outra via de 

administração que pode ser utilizada, especialmente em pacientes com artropatias 

crônicas, é a via intra-articular (ANTI et al., 2008). 

 A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo é causa frequente de 

hipoxemia em pacientes gravemente enfermos e está associada com uma elevada 

taxa de mortalidade. Nestes pacientes, a disfunção pulmonar e extrapulmonar é em 

grande parte atribuída ao processo inflamatório sistêmico excessivo. Os hormônios 

glicocorticoides são os inibidores fisiológicos mais importantes da inflamação 

(MATOS; FIGUEIREDO, 2002).  

 Os GC são valiosos no tratamento da forma auto-imune de hepatite ativa 

crônica; podem atuar através da imunossupressão e, algumas vezes, impedem a 

progressão da cirrose (GRAHAME-SMITH; ARONSON, 2002). 

  

3.6 EFEITOS ADVERSOS DO USO DE CORTICOIDES EM PACIENTES IDOSOS 

 

É difícil quantificar o risco de efeitos adversos relacionados com o GC, 

principalmente em idosos, por causa da indicação, da carga de inflamação ou da 

própria patologia. Os pacientes que apresentam quadro clínico mais crítico são mais 

propensos a receber doses maiores de GCs, portanto apresentam maior risco de 

terem complicações tais como aterosclerose acelerada e miopatia e muitas vezes 

não é possível descobrir se estas são decorrentes do uso de corticoides ou da 

própria doença (HARRIS et al., 2015). A idade do paciente é um fator muito 

importante, visto que certos efeitos colaterais, como hipertensão, têm mais 

tendência a ocorrer em indivíduos idosos e inválidos, particularmente os que 

apresentam doença cardiovascular subjacente (CRAIG; STITZEL, 2011). Em idosos, 

o uso de glicocorticoides deve ser administrado de forma cautelosa, haja vista que 

estes pacientes já possuem tendência à associação de algumas patologias, fazendo 

com que usem mais de um medicamento. 

A maior parte dos fenômenos observados no envelhecimento associa-se a 

modificações neuroendócrinas relacionadas com o nível de funcionamento cerebral, 

especialmente no hipotálamo (FERRARI; MAGRI, 2008). O envelhecimento 

cronológico prejudica a capacidade do organismo em sustentar homeostase e em 

responder a diferentes estressores. Esta afirmação parece evidente ao observar a 
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regulação e ativação fisiológica do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA), o qual é 

o principal mediador da resposta hormonal ao estresse. A resposta secretória de 

cortisol ao estresse tende a ser exagerada na população idosa e, adicionalmente, o 

cortisol tende a permanecer elevado por mais tempo que o observado em indivíduos 

mais jovens (SEEMAN; ROBBINS, 1994). 

A falta de atenção anteriormente dada à corticoterapia provavelmente reflete 

o fato de que este tratamento é normalmente administrado aos idosos que já são 

propensos à alta incidência de patologias relacionadas à idade. Sob essas 

circunstâncias um efeito pequeno, mas genuíno, poderia ser mascarado. Existe boa 

evidência na literatura para afirmar que regulares terapias com GC estão associadas 

ao grande aumento na incidência de doença cardiovascular. Vários mecanismos 

podem predispor os utilizadores de corticosteroides a um risco aumentado da 

aterosclerose e trombose e mais pesquisas são necessárias para testar esta 

hipótese. Deve-se considerar a situação e as opções terapêuticas com cuidado 

antes de iniciar tratamento a longo prazo com esteroides nos pacientes idosos 

(SIMON et al., 1994). 

A terapia a longo prazo com corticosteroides suprime a secreção hipofisária 

de hormônio adrenocorticotrópico (ACTH), resultando em “consunção” do córtex 

supra-renal e redução no grau de sua resposta esteroidogênica imediata ao ACTH. 

Quando se interrompe abruptamente esta terapia, a secreção de ACTH pode levar 

várias semanas ou meses para se recuperar (GRAHAME-SMITH; ARONSON, 

2002). 

O paciente idoso apresenta uma farmacocinética lenta, devendo as doses de 

glicocorticoides serem as menores possíveis para cada doença. O uso destes 

fármacos neste grupo de pacientes está indicado para doenças como bursites, 

tendinopatias, síndromes paraneoplásicas acompanhadas de oligo ou poliartrite, 

polimialgia reumática, arterite de células gigantes, osteoartrite, osteoartrose, artrite 

reumatoide, dentre outras (ANTI et al., 2008). 

Em um estudo realizado com um paciente idoso com doença pulmonar, foi 

possível notar o aparecimento de delirium, após a absorção sistêmica de 

glicocorticóides por causa da patologia no pulmão (MOSS et al., 2014). Reações 

comuns de aparecerem com o uso de corticóides em idosos são: o afinamento da 

pele, esquimoses, estrias e acnes, além de prejudicar a cicatrização de feridas 

(SAAG, 2012). 
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Em uma pesquisa com 213 especialistas de asma, afinamento da pele e 

hematomas foram o segundo efeito adverso mais frequente relacionado ao uso de 

GC inalado, particularmente em pacientes idosos. Além da idade, outros fatores de 

risco para toxicidade cutânea relacionada com o GC incluem outras doenças, como 

diabetes, onde a integridade da pele já está comprometida (HARRIS et al., 2015). 

Os sintomas de insônia, perda de memória e depressão são também 

ocasionalmente observados em pacientes que tomam terapia de baixa dose de GC 

particularmente em pacientes mais idosos (SAAG, 2012). 

 Uma das doenças que pode ser causada pelo uso contínuo de corticoides é o 

delirium, uma das mais importantes e frequentes desordens psiquiátricas na 

população geriátrica, principalmente nos mais idosos, e, embora tenha poucos 

estudos a respeito desta doença, ela é tão comum como febre, dor ou taquicardia no 

idoso com doença aguda (SANTOS et al., 2000). 

 Na prevenção da osteoporose induzida por glicocorticoides nos idosos, estes 

devem ser indicados no início da terapia quando tiver duração estimada maior do 

que três meses e em dose maior ou igual a 5 mg de prednisona ou o equivalente. 

Esta medida deve ser repetida após seis meses para monitorar a perda óssea. A 

perda óssea induzida por GC deve ser prevenida e, se presente, deve ser tratada. 

Um grande número de fármacos e patologias está associado com a osteoporose e o 

desenvolvimento de fraturas ósseas, sendo que as causas variam de acordo com 

faixa etária e sexo. Nos homens 30% a 60% dos casos de osteoporose estão 

associados com uma causa secundária, sendo uso de glicocorticoides uma delas. Já 

nas mulheres, este percentual é de 50% (NETO et al., 2002). 

 Em relação à osteoartrite, as injeções intra-articulares de corticoides podem 

produzir alívio quando há inflamação local ou derrame articular, mas o beneficio a 

longo prazo é controverso, principalmente em idosos (WELLS et al., 2006). Os GC 

intra-articulares desempenham um papel especial na artrite reumatoide ativa e são 

utilizados para aliviar os sintomas restritos a uma ou duas articulações. Entretanto, 

pode ocorrer lesão articular com injeções repetidas, exigindo, portanto, que se tenha 

muita cautela (GRAHAME-SMITH; ARONSON, 2002). 

 A prednisolona em baixas doses pode ser particularmente útil para pacientes 

idosos com artrite reumatoide, mas acredita-se que esse tipo de tratamento deva ser 

efetuado pelo reumatologista especialista. Os perigos de osteoporose induzida por 

esteroides, com conseqüente colapso vertebral e fraturas de membros, são 
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consideráveis no paciente idoso com artrite reumatoide (GRAHAME-SMITH; 

ARONSON, 2002). Pacientes idosos com artrite reumatoide com hipertensão 

essencial exigem um acompanhamento mais estreito da pressão sanguínea, e 

podem necessitar de modificação de seus regimes anti-hipertensivos, durante a 

terapia com GC (SAAG, 2012).  

 O paciente cuja artritte reumatoide é refratária a outros fármacos ou que não 

podem tolerar os efeitos colaterais de outros agentes anti-reumáticos modificadores 

da doença (AARMD), pode-se usar um corticosteroide, como prednisolona, para 

controlar os sintomas. Os GC também podem ser utilizados em baixas doses como 

alternativa aos AARMD mais tóxicos em idosos (CRAIG; STITZEL, 2011). 

 Dentre os efeitos mais lesivos que os corticoides produzem, estão as 

alterações no processo fisiológico de remodelação óssea, conduzindo a uma 

diminuição da massa mineral óssea e consequente aumento da incidência de 

fraturas. Os GC exercem múltiplos efeitos sistêmicos e locais, que podem levar a 

uma rápida perda óssea. Podemos dividi-los didaticamente em efeitos diretos e 

indiretos. Os efeitos diretos estão relacionados à ação desta droga sobre as células 

ósseas e suas funções. Os indiretos se devem à ação dos GC sobre o metabolismo 

do cálcio e vitamina D, secreção dos hormônios sexuais e efeito sobre a produção 

de prostaglandinas, citocinas e fatores de crescimento (BORGES, 2013). 

 Os glicocorticoides também podem aumentar a perda óssea, diminuindo os 

níveis de testosterona nos homens e os níveis de estrogênios nas mulheres através 

de efeitos diretos sobre as gônadas e inibição da liberação da gonadotropinas 

(CRAIG; STITZEL, 2011). 

 Em relação aos efeitos adversos gastrointestinais, a intolerância gástrica é 

frequente em idosos que usam corticoides, inclusive para aqueles que utilizam por 

curto período. Os pacientes nesta faixa etária que fazem tratamento com este 

fármaco concomitante com outras drogas como anti-inflamatórios não hormonais e 

anticoagulantes, têm maior risco de sangramento digestivo. O uso de GC por idosos 

é comum, considerando determinadas patologias como a osteoporose, e, por este 

motivo, correm maior risco de terem a parede do esôfago lesionada e uma maior 

produção de acidez no estômago, bem como a diminuição da produção de saliva 

(PEREIRA, et al., 2007). 

 Os corticoides orais têm potente efeito anti-inflamatório e sua indicação no 

tratamento das doenças inflamatórias e no edema da laringe é bem conhecida. 
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Quando usados por idosos em curtos períodos (até duas semanas), apresentam 

baixa possibilidade de ocasionar efeitos colaterais. Estes fármacos são tão efetivos 

quanto os injetáveis, não justificando o uso de corticoides injetáveis em pacientes 

com via oral possível. Alguns estudos descreveram casos de disfonia e lesões 

laríngeas em pacientes adultos (inclusive idosos) em uso crônico de corticoides e 

outros medicamentos inalatórios para tratamento de asma, assim como irritação 

faríngea, tosse e candidíase orofaríngea. Estas lesões estão associadas a vários 

fatores, como dose da medicação, tempo de uso, tipo de inalador, tosse, refluxo 

gastroesofágico e/ou tabagismo associado e doença ou grau de processo 

inflamatório existente na via aérea (SOUZA et al., 2013). 

 Algumas vezes, a inalação de corticosteroides pode causar infecção 

orofaríngea por Candida albicans, especialmente em idosos, cujo risco pode ser 

minimizado através de lavagem regular da boca após inalação e uso de espaçador 

de grande volume (GRAHAME-SMITH; ARONSON, 2002). Porém, os GC inalados, 

como o dipropionato de beclometasona e o valerato de betametasona, fornecem 

uma alternativa eficaz aos esteroides sistêmicos no tratamento da asma crônica, 

com menos efeitos colaterais do que os observados com o uso de corticoides orais 

ou parenterais, principalmente em idosos (CRAIG; STITZEL, 2011). 

 Em cerca de um quarto a um terço de pessoas que utilizam a esteroidoterapia 

prolongada, inclusive idosos, os efeitos hiperglicêmicos dos glicocorticoides resultam 

em diminuição da tolerância à glicose e da responsividade à insulina, e até mesmo 

em glicosúria (CRAIG; STITZEL, 2011). 

 Em idosos, os GC têm sido utilizados também no tratamento de náuseas e 

vômitos induzidos por quimioterapia e pós-operatórios, porém os efeitos colaterais 

mais comuns são alterações de humor, cefaleia, gosto metálico na boca, 

desconforto abdominal e hiperglicemia (WELLS et al., 2006).  

 Embora exista baixa incidência de efeitos colaterais ao uso de corticoides e 

de seus benefícios em relação à função visual, a utilização deste fármaco pode 

resultar em aumento da pressão intra-ocular em alguns pacientes, principalmente 

em idosos. Sensibilidade aumentada ao uso de corticoide é encontrada 

principalmente em pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto, mas outras 

condições como diabetes, alta miopia, histórico familiar e algumas doenças do tecido 

conectivo representam fatores de risco para o desenvolvimento de glaucoma 

corticogênico (FINAMOR et al., 2003). 
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Para a rinite alérgica, os GC são formulados como sprays nasais 

(beclometasona e flunisolida), aerossóis nasais (beclometasona e budesonida) e 

gotas nasais (betasona). Para a asma, dispõe-se de vários aerossóis. Para a 

conjuntivite alérgica, dispõe-se de gotas oftálmicas (betametasona); todavia, não são 

geralmente recomendadas, em função de seus efeitos adversos, que incluem 

glaucoma (GRAHAME-SMITH; ARONSON, 2002). 

 Considerando os GC tópicos utilizados em idosos, pode-se citar alguns 

efeitos adversos como a atrofia tecidual, a degeneração da pele, estrias e as 

erupções acneiformes, mascaramento dos sintomas de infecções bacterianas ou 

fúngicas. Os efeitos colaterais do uso de corticoides inalados são brandos, 

inclusive em idosos: rouquidão, dor de garganta, candidíase oral e fragilidade 

cutânea. Os efeitos adversos graves são menos comuns que os corticosteroides 

sistêmicos, mas os médicos devem observar os pacientes que usam doses inaladas 

por períodos prolongados (WELLS et al., 2006).  

Os corticosteroides tópicos devem ser aplicados de 2 a 4 vezes ao dia no 

tratamento a longo prazo (WELLS et al., 2006). A aplicação dos costicosteroides 

tópicos em idosos requer atenção especial, visto que a camada córnea destes 

pacientes é mais fina. A atrofia cutânea no local de aplicação é o efeito colateral 

mais freqüente em GC tópico. Quando aplicados na face, os cuidados devem ser 

redobrados, tendo em vista que é muito comum o aparecimento ou agravamento de 

lesões eritematosas, telangiectásicas ou papulopustulosas. Devido o efeito 

imunossupressor, os corticoides tópicos agravam as infecções cutâneas existentes 

nos locais onde são aplicados, principalmente em idosos. Já os efeitos colaterais 

sistêmicos são raros, podendo estar presentes após utilização prolongada de 

corticoides potentes, em grandes superfícies, em oclusão ou em epiderme alterada 

(COSTA et al., 2005). 

Os efeitos colaterais psiquiátricos induzidos pelos glicocorticoides podem 

incluir mania, depressão ou distúrbios do humor, especialmente em idosos. A 

inquietação e a insônia nas primeiras horas da manhã podem constituir precursores 

de reações psicóticas graves. Nessas situações, é conveniente considerar a 

interrupção do tratamento, particularmente em pacientes de distúrbio da 

personalidade (CRAIG; STITZEL, 2011).  

A corticoterapia está associada a muitos efeitos colaterais indesejáveis, mas, 

desde que a terapia era empregada para o controle de doenças graves com alta 
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morbidade e mortalidade, o risco dessas complicações foi considerado aceitável. No 

entanto, existem alguns tratamentos que podem substituir a esteroidoterapia e o 

risco de beneficiar proporção desta classe de drogas requer um exame mais 

minucioso antes do tratamento. O prognóstico do lúpus eritematoso sistêmico (LES), 

por exemplo, tem melhorado após o uso de corticoides. No entanto, apesar disso, 

muitos pacientes que possuem lúpus sobrevivem apenas para sofrer uma elevada 

taxa de complicações cardiovasculares prematuras, o que nos levou a questionar se 

esses eventos podem ser consequência da terapia prolongada corticosteroides orais 

(SIMON et al., 1994). 

Em pacientes idosos com miastenia limitada aos músculos oculares, a 

prednisolona (GC) pode ser utilizada em lugar dos inibidores da colinesterase. Este 

fármaco deve ser iniciado com pequena dose. Quanto esta patologia for 

generalizada, o paciente deve ser hospitalizado para esteroidoterapia. Esse 

afastamento do modo habitual de utilizar corticosteróides deve-se ao fato de que 

eles podem agravar a miastenia se forem administradas grandes doses com muita 

rapidez (GRAHAME-SMITH; ARONSON, 2002). 

Todos os pacientes tratados cronicamente com corticosteroides devem adotar 

mudanças no estilo de vida, que sejam saudáveis para os ossos, ingerindo 

quantidades adequadas de cálcio e vitamina D, onde a ingestão de cálcio deve ser 

maior que o normal. Todas as crianças devem receber 400 U, e os adultos 800 U de 

vitamina D por dia (WELLS et al., 2006).  

Algumas recomendações são importantes para evitar a osteoporose induzida 

por GC em idosos, dentre elas pode-se citar: ingerir 1.000 a 1.500 mg de cálcio ao 

dia e manter níveis séricos de vitamina D no limite superior do normal através da 

reposição com colecalciferol na dose de 400 a 10.000 UI∕dia, em média 3.000 UI∕dia 

ou resposição do seu metabolismo ativo, a 1,25 (OH)2 vitaminha D ou calcitriol, na 

dose de 0,5 µg∕dia (3,13,17,18) (BORBA; LAZARETTI-CASTRO, 1999). 

 

  



35 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os corticoides, também chamados de glicocorticoides ou corticosteroides são 

potentes fármacos utilizados no tratamento de doenças de origem inflamatória, 

alérgica, imunológica, como asma, lúpus, rinite, otite, hepatiopatia, esclerose 

múltipla e contra alguns tipos de câncer. Embora seja um medicamento de grande 

eficácia, ele pode trazer diversos efeitos colaterais e, alguns deles, graves. 

 Algumas doenças podem ocorrer com a retirada abrupta dos GC ou seu uso 

prolongado, principalmente em idosos.  

Através desse trabalho, foi possível identificar os efeitos colaterais sistêmicos 

do uso de corticoides na terapia contínua em idosos, sendo principalmente os 

seguintes efeitos relatados: lesões na parede do esôfago, maior acidez estomacal, 

bem como a diminuição da produção de saliva, osteoporose, osteoartrite, alteração 

da epiderme, cefaleia, hiperglicemia, diminuição da imunidade e dos níveis de 

testosterona nos homens e de estrogênios nas mulheres, infecção orofaríngea, 

perda de memória, fraturas e perda ósseas. A utilização racional dos corticoides 

através dos protocolos terapêuticos pode minimizar os efeitos adversos destas 

substâncias.                                                                                                                                    

Espera-se que este estudo seja de grande importância para o direcionamento 

clínico de decisões terapêuticas a partir das informações publicadas na literatura a 

respeito do uso racional de corticoides em idosos. 
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