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RESUMO:O envelhecimento populacional é um fenômeno em evidência no Brasil. Segundo dados do IBGE
(2015) cerca de 13,7% da população é composta por pessoas com mais de 60 anos. O processo de envelhecer
vincula-se a uma maior prevalência de doenças crônicas e de incapacidades, em consequência disso, há uma
maior procura dos idosos por serviços de saúde. Várias doenças acometem os idosos, podendo-se destacar as
doenças crônicas, que requerem tratamento farmacológico múltiplo, culminando na polifarmácia dos
pacientes. Esta não é a única causa da polimedicação, como foi descrito nesta revisão. Sendo assim, teve-se
como objetivo avaliar as causas da alta taxa de prevalência da polifarmácia em idosos e as consequências
associadas ao usado abundante de medicamentos nessa faixa etária. Portanto, para elaboração desta revisão,
realizou-se uma análise das informações em bases de dados Medline, Lilacs e SciELO. Após a leitura
criteriosa dos artigos selecionados, no período de 2000 a 2016, foram estabelecidas as principais causas e
consequências da polifarmácia. Diante da análise destes, ratificou-se que polifarmácia não apresenta um
único conceito, porém, o mais aceito consiste no uso concomitante de cinco ou mais medicamentos. Foram
estabelecidas, também, as principais casuísticas da polifarmácia, sendo a terapia das Doenças Crônicas não
Transmissíveis e a automedicação praticada pelos idosos as mais frequentes, as quais potencializam as
interações medicamentosas e reações adversas. A complexidade da terapia medicamentosa, também é uma
das causas da não adesão ao tratamento. Portanto, é preciso um cuidado especial dos profissionais da saúde
com os pacientes idosos.
Palavras-chave: polifarmácia, idosos, doenças crônicas, interações medicamentosas, reações adversas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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orientação de um profissional da saúde, as

e/ou bebidas (SECOLI, 2008; MELGAÇO

principais citadas foram à sintomatologia

et. al., 2011).

simples e a praticidade. Silvano et al.
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interações

medicamentosas

como

benéficas, quando ocorrem o aumento dos
efeitos terapêuticos e/ou a redução da

toxicidade de um fármaco ou maléficas, no

o o uso de fármacos é igual ou superior a

caso de verificar-se a diminuição ou

sete. De acordo com o estudo feito por

eliminação da ação dos medicamentos e/ou

Bleich et al. (2009), a título de exemplo,

promoção de novas doenças.

foi observado que 56,3% dos indivíduos

Além disso, a interação entre
fármacos

é

responsável

aproximadamente

dos

interações

medicamentosas em sua farmacoterapia
Como

adversos (HAMMES et. al., 2008), sendo

interações

podem

que algumas dessas interações podem levar

hospitalares com aumento dos gastos

às

e

médicos e do tempo de hospitalização

potencialmente fatais (BISSON, 2007). A

(VARALHO, COSTA MASTROIANNI,

prevalência de hospitalizações por reações

2013). Dessa forma, observa-se que é

adversas

necessário o acompanhamento do paciente

adversas

relacionadas

medicamentosas

graves

à

é

(PASSARELLI,

eventos

apresentaram

domiciliar.

reações

30%

por

longevos

interações
de

15%.

decorrência
ocorrer

dessas

internações

idoso quanto a sua farmacoterapia.

JACOB-FILHO,

FIGUERAS, 2005).

Reações adversas a medicamentos

O número de fármacos prescritos
aumenta exponencialmente a prevalência

Reação adversa a medicamento

de interações medicamentosas (SANTOS,

(RAM) é definida como qualquer resposta

ALMEIDA, 2010). Estudos calculam que a

a um fármaco que seja prejudicial, não

probabilidade de ocorrer uma interação

intencional, e que ocorra nas doses

medicamentosa seja de 6% para o uso de 2

normalmente utilizadas em seres humanos

medicamentos, 50% para o uso de 5 e

para profilaxia, diagnóstico e tratamento de

quase

doenças, ou para a modificação de uma

100%

(DELAFUENTE,

para

8

2003;

ou

mais.

WYLES,

função fisiológica (OMS, 2004).

REHMAN, 2005).

Como

Com relação aos pacientes idosos,

idosos

são

exposto
mais

anteriormente,

susceptíveis

ao

Delafuente (2003) estima que o risco de

desenvolvimento de doenças crônicas e,

apresentar uma IM seja de 13% para idosos

consequentemente, ao uso de muitos

que fazem uso de dois medicamentos e de

medicamentos. Portanto, esse grupo etário

58% para aqueles que utilizam cinco. Essa

encontra-se mais susceptível a reações

incidência, por sua vez, eleva-se para 82%,

adversas, seja pelo número elevado de

quand
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medicamentos

utilizados

na

sua

farmacoterapia ou devido às potenciais

potenciais efeitos negativos sobre a saúde

interações entre os mesmos.

do mesmo.

Bueno et. al (2009) destaca que o
paciente idoso é mais vulnerável a essas

Complexidade

consequências

farmacológico

devido

as

alterações

do

tratamento

anátomo-funcionais que são intrínsecas ao
processo

de

que

É comum que idosos façam uso de

dos

cinco ou mais medicamentos prescritos e

fármacos. Ademais, os longevos são mais

também faça uso da automedicação,

suscetíveis às RAM’s por apresentarem

principalmente para alívios de dor. O uso

diminuição das funções orgânicas e maior

concomitante de vários medicamentos

dificuldade na metabolização dos fármacos

pode induzir a erros de medicação, que

(FIGUEREDO et al. 2006).

podem

modificam

envelhecimento
a

e

farmacocinética

De modo comparativo, o risco de
RAM

em

(GOMES,

tratamento
CALDAS,

2008). O Centro de Informações sobre

polifarmácia é de três a quatro vezes maior

Medicamentos de São Paulo (2003) e

do que em indivíduos que não fazem uso

Rozenfeld (2003) destacam que esses erros

concomitante de muitos medicamentos

podem estar relacionados aos horários dos

(SECOLI, 2010). Estima-se que idosos

medicamentos, onde o idoso pode pular

apresentem sete vezes mais chance de

uma dose ou duplicá-la. Associado a isso,

desenvolver uma RAM que indivíduos

as

jovens. Essas reações adversas podem se

medicamentos podem facilitar confusão e

assemelhar à síndromes geriátricas ou

possível troca.

quadros

submetidos

farmacológico

o

à

precipitar

pacientes

prejudicar

de

cores

as

cores

e

formas

dos

confusão,

Em geral, os idosos aderem melhor

incontinências e quedas (SECOLI, 2010;

ao tratamento do que os indivíduos jovens,

(BOTOSSO,

porém muitos fatores podem levar a uma

MIRANDA,

FONSECA,

2011).

baixa adesão, resultando em falhas na
Portanto,

está

terapêutica. Além de fatores intencionais

associada ao aumento do risco e da

ou não-intencionais, a polifarmácia se

gravidade

a

configura em uma barreira para a adesão

medicamentos, remetendo-nos novamente

aos tratamentos, na medida em que torna

ao cuidado com o paciente idoso devido

complexos

das

a

polifarmácia

reações

adversas

aos
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os

esquemas

terapêuticos

(ACURCIO et. al., 2009; RIBEIRO et. al,
2010).

Desse modo, faz-se necessário o

íveis, objetivando evitá-los e/ou diminuí-

acompanhamento de indivíduos longevos

los, contribuindo, assim, para a promoção

que apresentem farmacoterapia complexa,

da saúde do paciente.

a

fim

de

previr

eventos

negativos

relacionados ao medicamento, aumentando
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