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RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 

Polifarmácia é um termo vastamente publicado na literatura científica e a maioria dos estudos 

o definem, basicamente como a utilização de múltiplos fármacos. No entanto, não existe um 

consenso que estabeleça uma classificação numérica específica, apesar da maioria dos 

pesquisadores considerarem como o uso de cinco ou mais medicamentos. Outros autores, 

porém, abordam a polifarmácia tanto de forma quantitativa quanto qualitativa. As diferentes 

definições de polifarmácia existentes dificultam a comparabilidade entre os estudos e a análise 

fidedigna dos seus resultados. Várias consequências negativas são atribuídas à polifarmácia. 

No entanto, poucas são as pesquisas que adotam um conceito amplo que possibilite uma análise 

para além do número de medicamentos e levem à compreensão dos fatores associados a essa 

prática sob essa perspectiva. Este trabalho tem como objetivo principal: estimar a prevalência 

de prescrição de polifarmácia comparando duas definições diferentes e avaliar os fatores 

associados a esta prática em idosos atendidos em unidades de saúde de um município do 

sudoeste baiano. Com os resultados obtidos, foram elaborados dois artigos. O primeiro, 

intitulado “Conceito de polifarmácia: uma análise crítica”, teve como proposta discutir a 

ausência de consenso a respeito da definição de polifarmácia e as abordagens conceituais mais 

utilizadas. As conclusões deste artigo mostraram que compreender essa prática em um sentido 

amplo significa lançar mão de um importante indicador de qualidade da prescrição. O segundo 

artigo, intitulado “Polifarmácia em Idosos Atendidos em Unidades Básicas de Saúde de um 

Município do Sudoeste Baiano” possui como objetivo principal avaliar a frequência de 

prescrição de polifarmácia, comparando duas definições diferentes (qualitativa e quantitativa) 

e avaliar os fatores associados a essa prática em idosos atendidos nas unidades de atenção 

primária de um município do Nordeste brasileiro. O estudo realizado foi do tipo transversal, 

com dados de idosos atendidos em unidades de saúde de um município do sudoeste baiano. Os 

resultados demonstraram que os medicamentos mais prescritos são típicos para o tratamento de 

desordens mais presentes na população idosa. A prescrição de pelo menos um medicamento 

potencialmente inapropriado (MPI) foi elevada e mais de 20% da amostra recebeu prescrição 

de mais de cinco medicamentos, este último se associou ao maior número de morbidades 

autorreferidas e prescrição de MPI. A prescrição de cinco ou mais medicamentos e de MPI ao 

mesmo tempo se associou à presença de três ou mais morbidades autorreferidas. Um conceito 

mais abrangente de polifarmácia deverá ser considerado para subsidiar a implementação de 

práticas que melhorem a atenção à saúde prestada aos idosos estudados.  

 

Palavras chaves: Prescrições de medicamentos, Farmacoepidemiologia, Estudos Transversais, 

Polimedicação, lista de Medicamentos Potencialmente Inapropriados, Idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT OF DISSERTATION 

 

Polypharmacy is a term widely published in the scientific literature and most studies define it 

as the use of multiple drugs. However, there is no consensus that establishes a specific 

numerical classification, although most researchers consider the use of five or more drugs. 

Other authors, approach polypharmacy both quantitatively and qualitatively. The different 

definitions of polypharmacy hinder comparability between studies and the reliable analysis of 

their results. Several negative consequences are attributed to polypharmacy. Nevertheless, few 

studies have adopted a broad concept that allows an analysis beyond the number of medications 

and lead to an understanding of the factors associated with this practice from this perspective. 

The main objective of this study is to estimate the prevalence of polypharmacy prescription by 

comparing two different definitions and to evaluate the factors associated with this practice in 

older people attending health centers in the southwest of Bahia. From the results obtained, two 

articles were written. The first, "Concept of polypharmacy: a critical analysis", had the objective 

to discuss the lack of consensus regarding the definition of polypharmacy and the most used 

conceptual approaches. The conclusions showed that understanding this practice in a broad 

sense means using an important quality indicator of the prescription. The second article, 

"Polypharmacy in elderly patients treated in basic health units in the southwest of Bahia". The 

main objective was to assess the frequency of polypharmacy, prescription comparing two 

different definitions (qualitative and quantitative) and the factors associated to this practice in 

elderly patients in primary care units. The results showed that the most prescribed medications 

are typically for the treatment of disorders present in older people. The prescription of at least 

one potentially inappropriate medication was high and more than 20% of the sample received 

a prescription with more than five medication, which was associated with the greatest number 

of self-reported morbidities and prescription of potentially inappropriate medication. The 

prescription of five or more medications and potentially inappropriate medication at the same 

time was associated with the presence of three or more self-reported morbidities. A more 

comprehensive concept of polypharmacy should be considered to subsidise the implementation 

of practices that improve the health care provided to the older people. 

Key-words: prescriptions, pharmacoepidemiology, cross-sectional studies, polypharmacy, List 

of Potentially Inappropriate Medications, older people. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A população idosa é a mais acometida por doenças crônicas e polimorbidade, fato que 

contribui para o uso de múltiplos medicamentos e repercute na elevada prevalência de 

polifarmácia nesse grupo (ONDER et al., 2014; PRINCE et al., 2015). Esse termo, apesar de 

ser vastamente discutido na literatura científica, não possui um consenso a respeito do seu 

conceito, que na maioria dos estudos aparece apenas com uma abordagem quantitativa e em 

outros com aspectos qualitativos (SHAH; HAJJAR, 2012).   

A definição de polifarmácia sob o ponto de vista quantitativo é amplamente utilizada, 

no entanto, não existe uma classificação numérica que a determine, porém, a maioria dos 

trabalhos adotam como o uso de cinco ou mais medicamentos (SHAH; HAJJAR, 2012; 

VEZMAR KOVAČEVIĆ et al., 2014; BLANCO-REINA et al., 2016; EIRAS et al., 2016; LIM 

et al., 2017). Com uma perspectiva abrangente, alguns pesquisadores defendem que a análise 

da carga total de medicamentos utilizados deve ser agregada a outros indicadores de qualidade 

da prescrição (BUSHARDT et al., 2008; LAU et al., 2010; DUERDEN et al., 2013).  

A ausência de consenso a respeito do conceito de polifarmácia dificulta a análise 

fidedigna dos dados e a comparabilidade entre os estudos que trabalham com essa temática. 

Além disso, poucos são os autores que adotam uma definição mais ampla, que possibilite uma 

avaliação para além do número de medicamentos, visto este ser insuficiente em determinar a 

complexa relação entre uso de fármacos e desfechos clínicos (FRIED et al., 2014).  Uma 

avaliação qualitativa deve, portanto, levar em consideração critérios explícitos que determinem 

a pertinência da prescrição de um determinado número de medicamentos (BUSHARDT et al., 

2008; LAU et al., 2010). 

Os instrumentos mais citados e utilizados para avaliação da qualidade da prescrição de 

medicamentos são os Critérios de Beers (SAMUEL, 2015) e o Screening Tool of Older 

Persons’ Potentially Inappropriate Prescriptions (STOPP)(O’MAHONY et al., 2015) que se 

constituem em listas contendo Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPI) a idosos. 

Em 2016, no Brasil, foi publicado o Consenso Brasileiro de Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados para idosos que realizou a validação de conteúdo dos Critérios de Beers 2012 e 

STOPP 2006 para obtenção de critérios nacionais de classificação de MPI (OLIVEIRA et al., 

2016). 
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Essa dissertação está organizada em dois artigos. No primeiro, foi realizada uma análise 

crítica do conceito de polifarmácia. Foi discutida a ausência de consenso a respeito da definição 

desse termo e as abordagens conceituais mais utilizadas. As conclusões desse artigo mostram 

que compreender a polifarmácia em um sentido amplo, que leve em consideração não somente 

a quantidade de medicamentos prescritos, mas também a adequação da prescrição, significa 

lançar mão de um importante indicador de qualidade do cuidado. Essa análise serviu de base 

para a definição de polifarmácia adotada no segundo artigo desta dissertação. 

O segundo e principal artigo pretende preencher uma lacuna na literatura científica em 

relação ao conhecimento da prevalência e fatores associados à prescrição de polifarmácia, 

comparando duas definições diferentes, em uma população de idosos atendidos em Unidades 

de Saúde da atenção básica do município de Vitória da Conquista, Bahia. Esta dissertação 

utilizou dados da linha de base do “Projeto MPI Brasil”, realizado nas vinte e três unidades de 

saúde da família da zona urbana de Vitória da Conquista, que teve por objetivo o 

desenvolvimento e avaliação do uso de um aplicativo para dispositivos móveis como suporte a 

prescrição de medicamentos apropriados para idosos.  

Diante das consequências negativas que podem estar relacionadas à polifarmácia, é 

necessária a realização de pesquisas que levem à compreensão dos fatores associados à 

prescrição de múltiplos medicamentos em idosos, utilizando uma nova abordagem. Diversos 

estudos publicados atribuem à polifarmácia uma conotação negativa, sem levar em 

consideração a pertinência da indicação clínica de cada medicamento prescrito. Assim, a 

identificação da “real” polifarmácia é o primeiro passo para determinar quais fatores podem 

estar associados a esta prática. Os resultados desse estudo poderão contribuir para um melhor 

entendimento da lacuna existente em relação ao conceito de polifarmácia e dos aspectos ligados 

a essa prática na população de idosos no contexto da atenção primária à saúde, sendo, portanto, 

importantes para subsidiar a implementação de políticas destinadas à promoção do uso racional 

de medicamentos nessa população. 

O objetivo principal do presente estudo foi estimar a prevalência de prescrição de 

polifarmácia comparando duas definições diferentes e avaliar os fatores associados a esta 

prática em idosos atendidos em unidades de saúde de Vitória da Conquista, BA. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

A população mundial está passando por um rápido processo de envelhecimento 

(BEARD; BLOOM, 2015). Essa alteração na estrutura etária é resultado do acentuado declínio 

nas taxas médias de natalidade e elevação da expectativa de vida, principalmente a partir do 

século XX (LIMA-COSTA, 2011; SANDER et al., 2015). A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) conceitua como idoso, em países desenvolvidos, o indivíduo que possui 65 anos ou mais 

de idade e em países em desenvolvimento, aquele com idade de 60 anos ou mais (OMS, 1984). 

Segundo projeções da OMS, em 2050 a proporção de idosos ultrapassará 30% da 

população em países da Europa, América do Norte, no Chile, Irã, República da Coreia, Rússia, 

Tailândia e Vietnã. Essa realidade, no entanto, já é vivenciada no Japão desde 2012 (OMS, 

2015).  

O ritmo de envelhecimento da população em muitos países é também muito maior do 

que no passado. Por exemplo, enquanto a França tinha quase 150 anos para adaptar-se a uma 

mudança de 10% para 20% na proporção de idosos, países como Brasil, China e Índia terão um 

pouco mais de 20 anos para fazer a mesma adaptação (OMS, 2015). 

Segundo o censo demográfico de 2010, o contingente de pessoas idosas na população 

brasileira era de 20.590.599 milhões, o que corresponde a 10,8% da população total (ERVATTI 

et al., 2015). Além disso, a taxa de fecundidade total, que era de mais de 6 filhos por mulher 

em 1960, passou para menos de 2 filhos por mulher em 2010 (ERVATTI et al., 2015).  

O padrão de declínio acentuado nas taxas de fecundidade e mortalidade observado no 

Brasil, com consequente aumento na expectativa de vida, está direcionando o país para um 

acelerado processo de envelhecimento populacional.  Dados mostram que o índice de 

envelhecimento no Brasil, no período de 1970 a 2010 apresentou um aumento de 268%  

(CLOSS; SCHWANKE, 2012). Além disso, as estimativas da OMS apontam que de 1950 a 

2025 a quantidade de idosos no país aumentará 15 vezes. Assim, o Brasil ocupará o sexto lugar 

na classificação mundial e alcançará, em 2025, aproximadamente 32 milhões de pessoas com 

mais de 60 anos de idade (OMS, 2005). 

O envelhecimento populacional está fortemente relacionado com a epidemia mundial 

de doenças crônicas, pois, com o avançar da idade eleva-se o risco para o desenvolvimento de 

determinadas desordens clínicas (OMS, 2015; PRINCE et al., 2015). Em 2013, 23,1% da carga 
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global de doenças foi atribuível a desordens em pessoas com mais de 60 anos, representando 

49,2% da carga em países de alta renda e 19,9% em regiões de média e baixa renda (PRINCE 

et al., 2015).  

A OMS alertou em 2008 os países acerca das implicações que poderiam ser geradas 

na saúde pública mundial, devido ao aumento da população de idosos e alegou a necessidade 

de uma atenção à saúde focada nos cuidados primários e direcionada para prevenção de 

problemas crônicos (OMS, 2008).  

No Brasil, o elevado contingente de pessoas idosas incorporado anualmente à 

população, também representa um grande desafio para o sistema público de saúde, que se 

depara com o aumento na demanda gerada pelas múltiplas doenças crônicas não-transmissíveis 

(DCNT), muitas vezes, onerosas, complexas e que perduram por anos. Estas doenças exigem 

uma atenção continuada à saúde, exames periódicos e uso contínuo de medicamentos (VERAS; 

MATTOS, 2007; VERAS, 2009). Além disso, os idosos têm uma diminuição da renda e, 

geralmente, são dependentes do sistema público de saúde (GEIB, 2012). Alguns estudos 

mostraram que mais de 64% dos idosos utilizam exclusivamente o Sistema Único de Saúde 

(SUS) (SILVA, A. L. DA et al., 2012; NEVES et al., 2013).  

 

2.2 USO DE MEDICAMENTOS NO ENVELHECIMENTO 

 

Os idosos comumente usam múltiplos fármacos e, por conseguinte, são responsáveis 

por uma larga proporção dos custos relacionados a medicamentos (AUREA et al., 2011; 

ONDER et al., 2014).  Na Itália, em 2012, o gasto público com produtos farmacêuticos na 

atenção primária excedeu 11 bilhões de euros e a população de pessoas com mais de 65 anos 

foi a responsável por mais de 60% desses custos (OSMED, 2011).  

O estrato populacional que mais consome medicamentos corresponde aos idosos, 

conforme apontam diversas pesquisas nacionais em várias localidades e com diferentes 

períodos recordatórios que evidenciaram prevalências de consumo variando de 72 a 89% 

(LOYOLA FILHO et al., 2006; CARVALHO et al., 2012; DAL PIZZOL et al., 2012; SILVA, 

A. L. DA et al., 2012; NEVES et al., 2013; SALES et al., 2017). Em relação aos grupos 

terapêuticos, os mais utilizados por idosos são os destinados ao sistema cardiovascular, nervoso 

e ao trato alimentar e metabolismo (LOYOLA FILHO et al., 2006; REGUEIRO et al., 2011; 

DAL PIZZOL et al., 2012; SILVA, A. L. DA et al., 2012; NEVES et al., 2013; GRANSJÖN 

CRAFTMAN et al., 2015; SALES et al., 2017). 
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Existe ainda uma relação direta entre a presença de doenças crônicas e de 

polimorbidade com o uso de medicamentos entre idosos (LOYOLA FILHO et al., 2006; 

GRANSJÖN CRAFTMAN et al., 2015). Pesquisas nacionais em diferentes regiões 

demonstraram que mais de 55% dos idosos analisados possuíam duas ou mais DCNT (DAL 

PIZZOL et al., 2012; SILVA, A. L. DA et al., 2012).  Uma investigação com uma amostra 

representativa da população de idosos de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, detectou que 83,1% 

dos indivíduos estudados reportaram ter pelo menos uma condição crônica e esta se associou 

diretamente ao uso de medicamentos (PIMENTA et al., 2015). Outro estudo publicado em 2016 

constatou que 44% de uma amostra representativa dos idosos brasileiros reportaram possuir 

duas ou mais DCNT e observaram inclusive uma elevação de mais de 50% na prevalência de 

uso de pelo menos cinco medicamentos, com o aumento de uma para quatro ou mais DCNT 

(RAMOS et al., 2016). 

Diante disso, a população idosa é a que mais consome medicamentos no país, 

demandando um planejamento do sistema de saúde, especialmente da assistência farmacêutica, 

que deve voltar-se para o enfretamento das implicações dessa transformação etária (BALDONI; 

PEREIRA, 2012). 

 

2.3 DEFINIÇÕES DE POLIFARMÁCIA 

 

A literatura científica atribui à polifarmácia múltiplas definições e embora seja 

amplamente referida como o uso de vários medicamentos, não existe um consenso sobre qual 

número define esse termo (SHAH; HAJJAR, 2012). Além dessa abordagem quantitativa, que é 

a mais largamente adotada, existem também definições qualitativas descritas por alguns autores 

e que se referem, basicamente, ao uso de um maior número de medicamentos do que os 

clinicamente indicados (ARONSON, 2004; BUSHARDT et al., 2008; RUBERU; 

FITZGERALD, 2012; DUERDEN et al., 2013). 

Diversas pesquisas consideram a polifarmácia como o uso concomitante de 

medicamentos a partir de diferentes classificações numéricas. Entretanto, a maioria dos estudos 

tem referenciado essa prática como o uso de cinco ou mais medicamentos. No quadro 1 são 

apresentadas as diferentes classificações numéricas atribuídas à polifarmácia na literatura 

científica. 
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  Quadro 1 - Classificações numéricas atribuídas à polifarmácia na literatura científica. 

Autor e ano 
Classificação numérica de 

polifarmácia 

Desenho de estudo e população 

VEEHOF et al., 1999 

Menor (2-3 medicamentos) 

Moderada (4-5 medicamentos) 

Maior (mais que 5 medicamentos) 

Coorte populacional com 

pessoas com mais de 65 anos 

(Países Baixos). 

JENSEN et al., 2001 Mais que 3 medicamentos 

Coorte de participantes de uma 

seguradora de saúde com mais 

de 65 anos (EUA). 

DENNEBOOM et al., 2006 Maior ou igual a 4 medicamentos 

Transversal com idosos de 75 

anos ou mais, residentes na 

comunidade (Países Baixos) 

OLIVEIRA et al., 2012 Maior ou igual a 4 medicamentos 

Transversal com idosos de 60 

anos ou mais, cadastrados na 

Atenção Primária à Saúde 

(Brasil). 

GRIMMSMANN; HIMMEL, 

2009 
Maior ou igual a 5 medicamentos 

Transversal a partir de uma base 

de dados de prescrição de uma 

seguradora de saúde (Alemanha) 

GARRIDO-GARRIDO et al., 

2011 
Maior ou igual a 5 medicamentos 

Transversal com população 

acima de 65 anos adscrita a um 

Centro de Saúde (Espanha) 

AHMED et al., 2014 Maior ou igual a 5 medicamentos 

Coorte com pacientes com mais 

de 65 anos de um ambulatório 

hospitalar (Paquistão) 

HUBBARD et al., 2015 Maior ou igual a 5 medicamentos 

Coorte com pacientes com mais 

de 70 anos, admitidos em 

hospitais (Austrália) 

LINJAKUMPU et al., 2002 Maior ou igual a 6 medicamentos 
Transversal com população 

acima de 64 anos (Finlândia) 

FIALOVÁ et al., 2005 Maior ou igual a 6 medicamentos 

Transversal com pacientes com 

65 anos ou mais, atendidos por 

serviço de internação domiciliar 

(Países da Europa) 

NGUYEN et al., 2006 Maior ou igual a 9 medicamentos 

Coorte com idosos de 65 anos 

ou mais institucionalizados 

(EUA). 

HAIDER et al., 2009 

Maior ou igual a 5 medicamentos 

Polifarmácia excessiva (≥10 

medicamentos). 

Transversal a partir de dados de 

três registros nacionais da 

população com 75 a 89 anos 

(Suécia). 

 

Segundo a OMS, polifarmácia corresponde à administração de muitos medicamentos 

ao mesmo tempo ou à administração de um número excessivo de fármacos (OMS, 2004). No 

entanto, não adota uma classificação numérica que especifique o que pode ser considerado 

como “muito” ou “excessivo”.  

Fincke e colaboradores desenvolveram três métodos para medir a exposição a 

medicamentos a partir da análise de um banco de dados de prescrição, classificando a 

polifarmácia em cumulativa, contínua e simultânea (FINCKE et al., 2005). A polifarmácia 

cumulativa corresponde à soma de todos os medicamentos diferentes que foram dispensados 

dentro de uma “janela de tempo”, que foi dividida em dois períodos de nove meses. A contínua 
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estima o número de medicamentos que são utilizados cronicamente durante uma “janela de 

tempo”, com intervalo de seis meses entre o primeiro e o segundo período. A polifarmácia 

simultânea foi aferida através do número de medicamentos que o paciente estaria a receber, em 

qualquer momento. Essa abordagem permite a avaliação de aspectos como custo, efeitos 

adversos, adesão a medicamentos e a relação entre os medicamentos que se acumulam 

(FINCKE et al., 2005). 

Com uma abordagem qualitativa, Bushardt e colaboradores adotaram em 2008 a 

combinação de duas diferentes definições para polifarmácia, conceituando-a como o uso de 

pelo menos um fármaco potencialmente inapropriado ou a presença de seis ou mais 

medicamentos concomitantemente  (BUSHARDT et al., 2008).   

Para identificação dos medicamentos inapropriados, os autores utilizaram os Critérios 

de Beers 2003 que consistem em um instrumento para avaliação da adequação da prescrição 

em idosos e se baseiam em uma lista predeterminada de medicamentos considerados 

potencialmente inapropriados em condições ou situações específicas  (KAUFMANN et al., 

2014). Recentemente, nos anos de 2012 e 2015, foram publicadas as novas versões desses 

critérios (CAMPANELLI, 2012; SAMUEL, 2015). Em 2016, foi publicado o Consenso 

Brasileiro de MPI para idosos, o qual objetivou a validação de conteúdo dos Critérios de Beers 

2012 e STOPP 2006 para obtenção de critérios nacionais de classificação de MPI (OLIVEIRA 

et al., 2016). 

A partir também, dessa perspectiva, Duerden, Avery e Payne (2013) reconheceram 

que embora a polifarmácia tenha potencial benefício para alguns pacientes, esta pode ser 

prejudicial se mal gerenciada. Diante disso, eles propuseram os termos polifarmácia adequada 

e polifarmácia problemática. O primeiro se refere à prescrição para um indivíduo com 

condições complexas ou para múltiplas condições em circunstâncias em que o uso de 

medicamentos foi otimizado e estes são prescritos de acordo com as melhores evidências. O 

objetivo geral para a combinação dos fármacos prescritos deve ser manter uma boa qualidade 

de vida, melhorar a longevidade e minimizar os danos causados pelas drogas. Já a polifarmácia 

problemática corresponde à prescrição de múltiplos medicamentos de forma inadequada, ou 

quando o benefício pretendido com essa terapia não é alcançado (DUERDEN et al., 2013). 

As diferentes definições aplicadas à polifarmácia evidenciam a ausência de consenso 

na literatura científica, fato que dificulta a comparabilidade entre os estudos que revelam 

prevalências divergentes entre si e abre precedentes para distintas interpretações acerca do 

termo (BUSHARDT et al., 2008; SHAH; HAJJAR, 2012). As definições meramente 
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quantitativas se revelam controversas à medida que a polifarmácia pode ser apropriadamente 

indicada para tratamento de pacientes com múltiplas comorbidades, especialmente em quadros 

como insuficiência cardíaca congestiva e diabetes, que requerem uma terapia com múltiplos 

medicamentos, conforme estabelecem as diretrizes terapêuticas para estas condições (SHAH; 

HAJJAR, 2012).   

Assim, a adoção de uma definição que permita discernir se o uso de múltiplos fármacos 

está clinicamente indicado é também relevante, visto que a grande maioria das pesquisas 

atribuírem uma conotação negativa à polifarmácia, lançando mão apenas de um conceito 

quantitativo (BUSHARDT et al., 2008; SHAH; HAJJAR, 2012).   

 

2.4 ESTUDOS SOBRE PRESCRIÇÃO DE POLIFARMÁCIA  

 

 Pesquisas de abrangência nacional com idosos revelam uma variação de 18 a 35,4% 

no uso de cinco ou mais medicamentos (SILVA, A. L. DA et al., 2012; RAMOS et al., 2016). 

Já em relação às diferentes regiões do país constata-se prevalências de 14,3% a 61% no Sudeste 

(LOYOLA FILHO et al., 2006; CARVALHO et al., 2012; BALDONI et al., 2013), 13,9% no 

Sul (DAL PIZZOL et al., 2012), 26,4% no Centro-Oeste (SANTOS et al., 2013) e de 11% a 

70,6% no Nordeste (SILVA, G. DE O. B. et al., 2012; NEVES et al., 2013; SALES et al., 2017). 

Nesta região, destaca-se a realização de um estudo no município de Vitória da Conquista, Bahia 

(OLIVEIRA et al., 2012).  No nível internacional, alguns trabalhos indicam uma prevalência 

de uso de cinco ou mais medicamentos variando de 24,1% a 53% (REGUEIRO et al., 2011; 

BELL et al., 2013). 

De acordo com dados do IMS Health Data, nos EUA foram emitidas em 2010 cerca 

de quatro bilhões de prescrições e, embora os idosos representassem menos de 15% da 

população total, eles foram destinatários de 30% das prescrições de medicamentos no país 

(WERDER; PRESKORN, 2003; HEALTH, 2010). Um padrão semelhante também foi 

verificado no Canadá (BARAT et al., 2000). 

No Brasil, comprovadamente os idosos constituem a população que mais usa 

medicamentos. Diferentes estudos demonstraram um elevado consumo de fármacos prescritos 

nesse estrato populacional, sendo a maior realização de consultas médicas um dos fatores 

explicativos para esse perfil de utilização (FILHO; MARCOPITO, 2004; FILHO et al., 2005; 

LOYOLA FILHO et al., 2006; CARVALHO et al., 2012; DAL PIZZOL et al., 2012; 
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OLIVEIRA et al., 2012; SILVA, A. L. DA et al., 2012; NEVES et al., 2013; SALES et al., 

2017).   

No contexto internacional a prevalência de prescrição de polifarmácia mostrou-se 

entre 11,3% a 97% e esta variação foi atribuída principalmente aos diferentes conceitos 

quantitativos conferidos a esse termo nos estudos, que consideraram polifarmácia como a 

prescrição de cinco ou mais medicamentos (HARUGERI et al., 2010; AVILÉS et al., 2014; 

ALZNER et al., 2016; BLANCO-REINA et al., 2016; EIRAS et al., 2016), entre cinco e nove 

(ONDER et al., 2014), e igual ou maior a dez medicamentos (ONDER et al., 2014; ALZNER 

et al., 2016).   

No âmbito nacional, a prevalência de prescrição de polifarmácia, considerada como a 

prescrição de cinco ou mais medicamentos, se apresentou na faixa de 11% a 61%. Tal variação 

pode ser explicada pelo fato de que as diversas pesquisas foram realizadas em diferentes 

localidades e populações de idosos, além das diferenças nos desenhos de estudo (ARAÚJO et 

al., 2010; BALDONI et al., 2013; CUENTRO et al., 2014; RIBAS; OLIVEIRA, 2014; ROSA, 

DA et al., 2016).  

Os fatores mais comumente associados à prescrição de polifarmácia em idosos, 

encontrados na literatura foram: baixa escolaridade (NEVES et al., 2013), saúde autorreferida 

como negativa (NEVES et al., 2013), maior número de doenças crônicas (ARAÚJO et al., 2010; 

BALDONI et al., 2013; NEVES et al., 2013), maior realização de consultas médicas 

(BALDONI et al., 2013; NEVES et al., 2013), ser do sexo feminino (BALDONI et al., 2013), 

possuir idade maior ou igual a setenta e cinco anos (BALDONI et al., 2013), uso de 

psicotrópicos (BALDONI et al., 2013), não realização de exercício físico (BALDONI et al., 

2013) e uso de medicamentos inapropriados (ARAÚJO et al., 2010). 

Bushardt e colaboradores (2008) aplicaram em um banco de dados a definição de 

polifarmácia com abordagem quantitativa e qualitativa, conceituando-a como o uso de pelo 

menos um fármaco potencialmente inapropriado e a presença de seis ou mais medicamentos 

concomitantemente (BUSHARDT et al., 2008). Esse estudo foi realizado com informações 

provenientes de diversas clínicas da Carolina do Norte, EUA, sobre o uso de medicamentos em 

idosos e um dos objetivos dos autores foi identificar um consenso para definição de 

polifarmácia. Assim, os autores constataram que 29,4% da amostra receberam a prescrição de 

seis ou mais medicamentos, 15,7% receberam pelo menos uma prescrição de medicamento 

potencialmente inapropriado (MPI) e 9,3% se incluíram em ambas as classificações adotadas 

na pesquisa (BUSHARDT et al., 2008). 
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2.5 CONSEQUÊNCIAS DA POLIFARMÁCIA 

  

A polifarmácia pode estar relacionada a várias consequências como: aumento nos 

custos relacionados a medicamentos, reações adversas a fármacos, interações medicamentosas, 

não adesão ao tratamento farmacológico, diminuição do status funcional do idoso e 

desenvolvimento de síndromes geriátricas (SHAH; HAJJAR, 2012). A maior parte desses 

desfechos está associada também às alterações biológicas resultantes do envelhecimento que 

alteram de maneira importante aspectos farmacológicos dos medicamentos utilizados 

(TURNHEIM, 2003). 

Em pesquisa publicada em 2012 e realizada em Sydney, Austrália, os autores 

encontraram uma associação significante entre polifarmácia, definida como uso de cinco ou 

mais medicamentos, e eventos adversos entre homens idosos que viviam na comunidade. 

(GNJIDIC et al., 2012). Uma reação adversa a medicamento (RAM) é a resposta prejudicial, 

não intencional que ocorre em doses normalmente usadas em seres humanos (OMS, 1972). As 

RAM em idosos configuram-se como um importante problema de saúde pública. Na Europa, 

20% dos idosos recorrem ao serviço de saúde ambulatorial por conta de RAM e cerca de 10-

20% das internações em hospitais geriátricos foram devidos a esse problema (LAROCHE et 

al., 2007). Os fatores de risco significativos para visita médica relacionada à RAM foram: a 

idade de 65 anos ou mais e polifarmácia (PRYBYS; GEE, 2002). Um estudo realizado na Bahia 

destacou que os idosos correspondem a um grupo de risco para desenvolvimento de RAM, 

apontando os antineoplásicos, antibióticos e diuréticos como os principais grupos 

farmacológicos envolvidos nesse tipo de reação (BEISL NOBLAT et al., 2011).  

Outro importante desfecho, a interação medicamentosa (IM), ocorre quando um 

medicamento influencia a ação de outro (EGGER et al., 2003). Estima-se que o risco de 

apresentar IM seja de 13% para idosos que usam dois medicamentos e de 58% para aqueles que 

recebem cinco. Nos casos em que este número é superior a sete, a incidência eleva-se para 82% 

(LANDI et al., 2005). A gravidade, prevalência e possíveis consequências das IM estão 

relacionadas a variáveis como condição clínica dos indivíduos, número e características dos 

medicamentos (SECOLI, 2010). Esses fatores são ainda mais agravados pelos problemas 

auditivos, visuais e de memória, mais prevalentes em idosos. Além disso, os idosos são mais 

vulneráveis a IM devido a processos que envolvem a farmacocinética e farmacodinâmica dos 

medicamentos (SECOLI, 2010).  
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Os regimes terapêuticos complexos, relacionados à polifarmácia, podem resultar em 

não adesão ao tratamento medicamentoso. Taxas de adesão entre 43% e 95% (VIK et al., 2004) 

são reportadas na literatura e essa variabilidade se deve às diferenças na definição de adesão, 

características da população e como essa adesão foi mensurada (SHAH; HAJJAR, 2012). A 

elevação do número de medicamentos representou um preditor de não adesão mais forte do que 

a idade avançada (SHAH; HAJJAR, 2012). A não adesão ao tratamento representa um 

problema, devido a  desfechos negativos como: progressão da doença, falha do tratamento, 

hospitalização e eventos adversos a medicamentos (SHAH; HAJJAR, 2012). 

A polifarmácia também tem sido associada ao declínio funcional em pacientes idosos 

(SHAH; HAJJAR, 2012). Estudos com diferentes populações de idosos e localidades 

verificaram a associação do declínio físico e da habilidade de realizar atividades instrumentais 

da vida diária com a elevação do número de medicamentos prescritos, uso de cinco ou mais 

medicamentos e uso de dez ou mais (CRENTSIL et al., 2010; JYRKKÄ et al., 2011). Tal 

realidade evidencia que apesar de alguns medicamentos terem propriedades importantes para 

preservar alguma capacidade funcional, os profissionais de saúde devem estar cientes da 

associação entre polifarmácia e declínio funcional (SHAH; HAJJAR, 2012). 

O desenvolvimento de síndromes geriátricas pode ser considerado como mais um 

evento relacionado à polifarmácia. A deterioração cognitiva, inclui delirium e demência, 

acometendo, comumente os idosos. Diferentes pesquisas evidenciam a associação dessas 

condições com o uso de maior número de medicamentos (ALAGIAKRISHNAN; WIENS, 

2004; JYRKKÄ et al., 2011), o que também é observado para a ocorrência de quedas, envolvida 

no aumento de morbidade e mortalidade nessa população (SHAH; HAJJAR, 2012). Além disso, 

a polifarmácia se associou a um maior risco de mau estado nutricional, com diferentes estudos 

revelando essa relação (HEUBERGER; CAUDELL, 2011; JYRKKÄ et al., 2011). 

Por fim, a incontinência urinária é também outro problema que normalmente afeta 

pessoas idosas e o uso de múltiplos medicamentos pode exacerbar esse quadro (SHAH; 

HAJJAR, 2012).  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Este trabalho faz parte do Projeto MPI Brasil (Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados para idosos no Brasil), iniciado em 2016, que tem por objetivo o 

desenvolvimento e avaliação do uso de um aplicativo para dispositivos móveis como suporte à 

prescrição de medicamentos apropriados para idosos. Esta pesquisa está sendo realizada em 16 

unidades de saúde da família e 7 unidades básicas de saúde da zona urbana do município de 

Vitória da Conquista. Esta cidade possui uma população de 340.199 habitantes e a cobertura da 

atenção básica atinge 280.800 destes, ou seja, 82,54% da população (BRASIL, 2017). Dentro 

dessa cobertura, aproximadamente 34 mil usuários são idosos (BRASIL, 2017). Para se garantir 

representatividade, optou-se por incluir no estudo todas as unidades de saúde da atenção básica 

da zona urbana do município. 

Os indivíduos com 60 anos ou mais que realizaram consulta médica foram convidados 

a participar da pesquisa. O presente estudo foi um recorte da linha de base do Projeto MPI Brasil 

e apresentou delineamento transversal. Adotou-se como critérios de exclusão: surdez e déficit 

cognitivo graves com ausência de acompanhante capaz de responder o questionário.   

O cálculo amostral do estudo MPI Brasil adotou os seguintes parâmetros: precisão igual 

a 5%, nível de confiança de 95%, prevalência de 50%, dada a heterogeneidade dos eventos a 

serem mensurados e 30% de perdas, definida após a realização do piloto, totalizando 494 idosos 

a serem entrevistados. Essa amostra foi dividida de forma proporcional a quantidade de médicos 

que atendiam nas unidades de saúde selecionadas. Para efeito do presente estudo foram 

analisados apenas os idosos que obtiveram a prescrição médica após a consulta os quais 

corresponderam a 386 indivíduos.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários semiestruturados, adaptados 

a partir do Estudo Saúde, Bem-estar e Envelhecimento: o estudo SABE no município de São 

Paulo (LEBRÃO; LAURENTI, 2005). Algumas variáveis foram coletadas a partir da prescrição 

médica. Para avaliação do estado cognitivo dos idosos, utilizou-se uma versão modificada e 

validada no Brasil, por Brucki et. al., em 2003, do Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 
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desenvolvido por Folstein et. al., 1975, que teve por objetivo a uniformização dos resultados 

nos diferentes meios, com boa aplicabilidade em ambiente hospitalar, ambulatorial e para 

estudos populacionais (FOLSTEIN et al., 1975; BRUCKI et al., 2003). Considerou-se rastreio 

positivo para prejuízo cognitivo os seguintes escores medianos por escolaridade: para 

analfabetos, 20 pontos; para escolaridade de 1 a 4 anos, 25 pontos; de 5 a 8 anos, 26 pontos; de 

9 a 11 anos, 28 pontos e acima de 11 anos de escolaridade, 29 pontos (BRUCKI et al., 2003). 

Para avaliação da capacidade funcional aplicou-se o Índice de Katz (KATZ et al., 1963). 

O Índice de Katz avalia o desempenho dos idosos nas Atividades Básicas da Vida Diária 

(ABVD), estando adaptado ao contexto brasileiro (LINO et al., 2008).  

Um estudo piloto foi realizado previamente para verificar a dinâmica de recrutamento 

dos idosos, testar os instrumentos de coleta de dados e confirmar a viabilidade do planejamento 

da pesquisa. As entrevistas foram individuais, realizadas antes e após a consulta médica nas 

unidades de saúde e aplicadas por meio de computadores portáteis (Tablet Samsung Galaxy 

tab3lite) com sistema Android em modo off-line, usando o aplicativo Kobo Collect versão 1.4.8. 

Inicialmente foi criado o formulário eletrônico no KoboToolbox desenvolvido pela Harvard 

Humanitarian Initiative & Brigham Women’s Hospital. Posteriormente o formulário foi 

sincronizado para a versão móvel compatível com o sistema Android. 

Os medicamentos prescritos foram obtidos a partir da receita médica emitida na 

consulta, através da pergunta: “O sr(a) poderia me mostrar a receita que o médico lhe deu?”. 

Para aqueles que responderam sim, foram registrados nome, forma farmacêutica, quantidade, 

dose, via de administração e frequência. Para evitar erros relacionados à digitação dos 

princípios ativos, existia uma relação dos medicamentos mais comumente utilizados por idosos 

no questionário em forma de opções a serem marcadas.  

Por fim, os formulários preenchidos eram salvos off-line e com conectividade à 

internet disponível, estes eram transmitidos para a plataforma online do KoboToolbox que 

automaticamente criava o banco de dados em formato de arquivo exportável e compatível com 

softwares estatísticos. 

 Em caso de algum impedimento à realização da entrevista por motivos de saúde, tais 

como surdez ou déficit cognitivo, as informações foram obtidas por acompanhante parente ou 

cuidador, para auxiliar nos esclarecimentos.  
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3.3  VARIÁVEIS DE INTERESSE 

 

A prescrição de polifarmácia foi calculada conforme duas definições: 1) quantitativa, 

considerando a presença de cinco ou mais medicamentos concomitantemente e 2) qualitativa, 

levando em conta a presença de cinco ou mais medicamentos concomitantemente, sendo pelo 

menos um MPI, segundo o Consenso Brasileiro de MPI para Idosos (OLIVEIRA et al., 2016). 

As especialidades farmacêuticas foram classificadas de acordo com o Anatomical 

Therapeutic Chemical Classification System (Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 

classification index with Defined Daily Doses (DDD’s) 2000, 2000), nos níveis anatômico e 

terapêutico. Cada especialidade foi também desdobrada em seus princípios ativos, com auxílio 

do Dicionário de Especialidades Farmacêuticas (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas: 

DEF 2016/17, 2016).   

Questões referentes às características sócio-demográficas, condições de saúde, uso de 

serviços de saúde, indicadores de síndromes geriátricas e prescrição de medicamentos também 

foram utilizadas nesse trabalho.  

As seguintes variáveis foram testadas para uma possível associação com polifarmácia: 

sexo, idade, estado civil, convivência, raça/cor, escolaridade (em anos de estudo), situação de 

trabalho, nível econômico (números de salários mínimos vigente), autopercepção do estado de 

saúde, dor há mais de três meses, autoavaliação da visão e audição, queda depois dos 60 anos, 

dificuldade para dormir, número de morbidades autorreferidas, plano de saúde, autoavaliação 

da memória, função cognitiva, capacidade funcional, incontinência urinária, internamento nos 

últimos 12 meses,   consulta médica  nos últimos 12 meses e tempo de consulta médica.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A unidade de análise foi o indivíduo. As diferenças entre as proporções foram testadas 

com a distribuição qui-quadrado de Pearson ou o qui-quadrado de tendência linear. A Razão de 

Prevalência (RP) foi usada como medida de associação entre a polifarmácia e as variáveis 

explicativas de interesse. Essa medida e seu intervalo de confiança de 95% foram estimados 

por regressão bivariada (Poisson). A regressão de Poisson múltipla foi utilizada para obter 

estimativas das RP para a polifarmácia, ajustadas por múltiplos fatores. Foram incluídas no 

modelo inicial todas as variáveis que, na análise bivariada, apresentaram associação com 

polifarmácia em nível de significância inferior a 20%. Para todos os testes e para a permanência 
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das variáveis no modelo final, utilizou-se nível de significância de 5%. Os modelos foram 

comparados pelo critério de Akaike (AIC) e de informação Bayesiana (BIC). A adequação do 

modelo foi avaliada pelo qui-quadrado. O programa Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versão 23 foi utilizado na análise dos dados. 

 

3.5  ASPÉCTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Universidade Federal da 

Bahia – Instituto Multidisciplinar em Saúde – Campus Anísio Teixeira (CAAE 

17955113.1.0000.5556, de 30/08/13), em consonância com o disposto na Declaração de 

Helsinque e na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (ANEXO A). Para a coleta 

dos dados, os participantes foram previamente informados sobre os objetivos da pesquisa, 

procedimentos e sigilo dos dados através da leitura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, expressando sua concordância em participar do estudo (APÊNDICE A). 
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To the editor, 

Older adults correspond to the population with the highest growth rate worldwide and 

this process is strongly related to the prevalence of chronic diseases, since aging raises the risk 

for the development of certain clinical disorders1. 1. In 2013, 23.1% of the global disease burden 

was attributable to disorders in people aged 60 years or older, representing 49.2% of the burden 

of high-income countries and 19.9% in medium- and low-income regions1. 

There is a direct association between the presence of chronic diseases and polymorbidity 

with the use of multiple medications in this population, which contributes to polypharmacy high 

prevalence among the elderly2. However, there is no consensus regarding the concept of 

polypharmacy and although it is widely referred to as the use of multiple drugs, usually five or 

more, there is also no precise numerical specification that defines it3,4–7. In addition to this 

quantitative approach, there are also qualitative definitions which refer basically to the use of a 

greater number of drugs than clinically indicated 8,9. Bushardt et al8 presented a qualitative and 

quantitative approach in their research, when they conceptualized polypharmacy as the use of 

at least one potentially inappropriate drug or the presence of six or more drugs at the same time. 

They even recommend discontinuing the use of the term "polypharmacy" for the phrase 

"multiple drug use" due to its neutral connotation. 

From this perspective, researchers9 acknowledged that although polypharmacy has 

potential benefit for some patients, it can be harmful if poorly managed. Therefore, they 

proposed the terms "appropriate polypharmacy" and "problematic polypharmacy". The first is 

prescription for an individual with complex conditions or for multiple conditions in 

circumstances where drug use has been optimized and these are prescribed according to the best 

evidence. The problematic polypharmacy, however, corresponds to the prescription of multiple 

drugs in an inadequate way or when the intended benefit is not reached. 

A systematic review6 aimed to summarize the evidence on the clinical consequences 

associated with polypharmacy and concluded that it is not known whether the reduction in the 

number of drugs results in clinical benefits. The authors reinforce the possibility that, if there 

is a relationship between the number of drugs and adverse outcomes, this may result, at least in 

part, from the lack of use of appropriate drugs. In addition, the studies analyzed highlight the 

complexity of the relationship between drugs and clinical outcomes. Thus, the number of drugs 

alone cannot be an adequate indicator of the quality of a patient's drug regimen.  

Some studies have also reported the strong association between the use of five or more 

drugs and Potentially Inappropriate Medications (PIM)7,4. Then, as the number of medicines 
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increases, the possibility of using PIM also increases. This fact reinforces that in order to 

understand the suitability of a multiple drug regimen it is important to analyze the use of drugs 

alongside other measures of prescription quality5, to mention, The Beers Criteria10. 

In order to evaluate the impact of various types of interventions intended to reduce the 

prescription of polypharmacy, Gnjidic et al.3 found that review of therapy by clinical 

pharmacist, prescriber education programs, comprehensive and multidisciplinary geriatric 

assessments involving physicians and pharmacists were effective in reducing the number of 

drugs prescribed to the elderly. Therefore, actions aimed to improve the quality of prescription 

tend to reduce the use of unnecessary or clinically not indicated medicines. 

In short, understanding polypharmacy in a broad sense means using an important 

indicator of the quality of prescription and use of medicines in the elderly, without, however, 

considering that polypharmacy will always be a problem. On several occasions, polypharmacy 

may be indicated. 
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4.2 ARTIGO 2 (PRINCIPAL) 

 

Caro (a) Editor (a), 

Estamos submetendo a este periódico o artigo intitulado: "Polifarmácia em idosos atendidos em 

unidades de atenção primária". Este artigo apresenta dados do projeto: “Medicamentos 

Inapropriados para Idosos no Brasil”. Nós analisamos a prescrição de 386 idosos atendidos em 

unidades de atenção primária de Vitória da Conquista, Bahia. A polifarmácia em idosos tem 

sido descrita como uma conduta com potencial prejuízo para idosos, levando em consideração 

somente o número de medicamentos prescritos, sem uma avaliação da qualidade da prescrição. 

No presente estudo, nós comparamos a prevalência de polifarmácia utilizado um conceito 

quantitativo (> de 5 medicamentos prescritos) e outro qualitativo (> de 5 medicamentos 

prescritos e pelo menos um inapropriado para o idoso). Nós mostramos que a frequência de 

polifarmácia quantitativa foi 20,5% e após análise ajustada se associou ao maior número de 

morbidades autorreferidas e prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados. A 

prevalência de polifarmácia qualitativa foi 10,4% e, após ajuste, se manteve significativamente 

associada a presença de três ou mais morbidades autorreferidas. Acreditamos que os dados são 

de interesse dos leitores da revista. Todos os autores contribuíram de forma definitiva para a 

conclusão do trabalho e os dados não foram submetidos a outros periódicos. O artigo foi 

aprovado em Comitê de Ética em Pesquisa e os autores não têm conflito de interesse a declarar. 

 

Milena Santos Gomes 

Programa de Mestrado em Saúde Coletiva, Universidade Federal da Bahia, Campus Anísio 

Teixeira 
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Resumo 

Introdução: A polifarmácia tem sido amplamente estudada em pacientes idosos sem que haja 

um conceito que seja consenso na literatura. Diversos estudos têm caracterizado esta prática 

como inadequada sem considerar a adequação da prescrição de cada medicamento. Objetivo: 

Avaliar a prevalência de prescrição de polifarmácia, comparando duas definições diferentes 

(polifarmácia quantitativa e qualitativa) e verificar os fatores associados a essa prática em 

idosos atendidos em unidades de atenção primária. Métodos: Foi realizado um estudo 

transversal em unidades de saúde da atenção primária com 386 idosos que receberam prescrição 

médica após consulta em 2017. Foram estimadas as razões de prevalência e os respectivos 

intervalos de confiança de 95% tanto da prescrição de cinco ou mais medicamentos 

(polifarmácia quantitativa) como da prescrição de cinco ou mais e de pelo menos um 

medicamento potencialmente inapropriado para idosos (polifarmácia qualitativa). As análises 

multivaridas foram conduzidas através de regressão de Poisson com variância robusta. 

Resultados: A frequência de polifarmácia quantitativa foi 20,5% e após análise ajustada se 

associou ao maior número de morbidades autorreferidas e prescrição de medicamentos 

potencialmente inapropriados. A prevalência de polifarmácia qualitativa foi 10,4% e, após 

ajuste, se manteve significativamente associada a presença de três ou mais morbidades 

autorreferidas. Conclusão: A presença de múltiplas comorbidades mostrou-se como o principal 

fator associado tanto para a prescrição de polifarmácia quantitativa, quanto qualitativa. 

Palavras-chave: Prescrições de medicamentos, Farmacoepidemiologia, Polimedicação, Idoso. 
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Abstract 

Introduction: polypharmacy has been widely studied in elderly patients without a consensus 

concept in the literature. Several studies have characterized this practice as inadequate without 

considering the appropriateness of the prescription of each drug. Aims: To evaluate the 

prevalence of polypharmacy prescription, comparing two different definitions (quantitative and 

qualitative polypharmacy) and to verify the factors associated with this practice in the elderly 

attended at primary care units. Methods: A cross-sectional study was conducted in primary 

health care units with 386 elderly people who received a medical prescription after consultation 

in 2017. The prevalence ratios and the respective 95% confidence intervals were estimated both 

for the prescription of five or more medications (quantitative polypharmacy) and for the 

prescription of five or more and at least one drug potentially inappropriate for the elderly 

(qualitative polypharmacy). The multivariate analyzes were conducted using Poisson 

regression with robust variance. Results: The frequency of quantitative polypharmacy was 

20.5% and after adjusted analysis it was associated with a higher number of self-reported 

morbidities and prescription of potentially inappropriate drugs. The prevalence of qualitative 

polypharmacy was 10.4% and, after adjustment, it was significantly associated with the 

presence of three or more self-reported morbidities. Conclusion: The presence of multiple 

comorbidities was shown to be the main factor associated with both quantitative and qualitative 

polypharmacy prescription. 

Keywords: Drug Prescriptions, Pharmacoepidemiology, Polypharmacy, Aged 
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INTRODUÇÃO 

Os idosos representam o estrato populacional com maior crescimento nos últimos anos 

e, segundo projeções, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais ultrapassará 30% da 

população nos diferentes continentes em 2050 1. Tal fenômeno se apresenta como um desafio 

para a saúde pública mundial, visto a sua relação com a epidemia mundial de doenças crônicas, 

muitas vezes onerosas e complexas 1,2.  

Nesse contexto, em que também se insere o Brasil, o elevado contingente de idosos 

incorporados anualmente à população demanda uma atenção continuada à saúde, exames 

periódicos e uso contínuo de medicamentos 3,4. Além disso, esse estrato tem uma diminuição 

de renda e é, em sua maioria, dependente do sistema público de saúde 5. Alguns estudos 

mostraram que mais de 64% dos idosos brasileiros utilizam exclusivamente o Sistema Único 

de Saúde (SUS) 6,7. 

Sob essa perspectiva, a população idosa é a maior consumidora de medicamentos, 

especialmente de prescritos, utilizando múltiplos fármacos concomitantemente 6–15. Esse último 

aspecto é, muitas vezes, denominado de polifarmácia. Apesar de ser amplamente utilizado, a 

literatura científica atribui vários conceitos a este termo, não existindo um consenso sobre qual 

número de medicamentos utilizados o define 16,17. Ademais, alguns autores se referem à 

polifarmácia como o uso de um maior número de medicamentos do que os clinicamente 

indicados 18–21, uma vez que, definições meramente quantitativas se revelam controversas à 

medida que o uso concomitante de múltiplos fármacos, pode ter indicação apropriada para o 

tratamento de determinadas condições clínicas ou de várias comorbidades em um indivíduo 16. 

Assim, a falta de um consenso sobre o conceito de polifarmácia dificulta a comparabilidade 

entre os diversos estudos e isso tem levado a prevalências divergentes entre si 9,22–26. Além 

disso, a prática de polifarmácia em idosos, tanto do ponto de vista quantitativo (quantidade de 

medicamentos utilizados) quanto qualitativo (uso de vários medicamentos sem indicação) pode 
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estar associada a desfechos negativos como: aumento nos custos relacionados a medicamentos, 

reações adversas à fármacos, interações medicamentosas, não adesão ao tratamento 

medicamentoso, diminuição do status funcional e desenvolvimento de síndromes geriátricas 16.  

O presente estudo tem por objetivo avaliar a frequência de prescrição de polifarmácia, 

comparando duas definições diferentes (qualitativa e quantitativa) e avaliar os fatores 

associados a essa prática em idosos atendidos nas unidades de atenção primária de um 

município do Nordeste brasileiro. 

 

METODOLOGIA 

Este estudo transversal analisou a prescrição de idosos atendidos em unidades de saúde 

da atenção primária de Vitória da Conquista, BA. Este trabalho fez parte do “Projeto MPI Brasil 

(Medicamentos Potencialmente Inapropriados Brasil)”, que teve por objetivo o 

desenvolvimento e avaliação do uso de um aplicativo para dispositivos móveis como suporte à 

prescrição de medicamentos apropriados para idosos. O projeto MPI Brasil envolveu pacientes 

acima de 60 anos atendidos por médicos de vinte e três unidades de saúde da família da zona 

urbana do município.  

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um modelo de organização da Atenção 

Primária à Saúde no país que possui espaço privilegiado de gestão do cuidado das pessoas 27. É 

composta por uma equipe multiprofissional com, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um 

técnico em enfermagem e agentes comunitários de saúde, com o objetivo de atender às 

necessidades de saúde das pessoas de seu território 28. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

apesar de possuir uma composição semelhante à da ESF, a demanda atendida se apresenta como 

espontânea e/ou encaminhada por outros serviços. Dessa forma, não há adstrição de clientela, 

e a delimitação da área de abrangência se direciona exclusivamente às ações de vigilância à 

saúde29 
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Vitória da Conquista possui, na zona urbana, 16 unidades de saúde da família (USF) e 

7 unidades básicas de saúde (UBS). A população desta cidade é de 340.199 habitantes e a 

cobertura da atenção básica atinge 280.800 destes, ou seja, 82,54% da população 30. Dentro 

dessa cobertura, aproximadamente 34 mil usuários são idosos 30. Para se garantir 

representatividade, optou-se por incluir no estudo todas as unidades de saúde da atenção básica 

da zona urbana do município. 

Na coleta de dados, os indivíduos com 60 anos ou mais que estavam aguardando o 

atendimento médico nas unidades de saúde, foram convidados a participar da pesquisa. Em 

caso de concordância, a partir da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE), os indivíduos foram submetidos à primeira etapa da entrevista. Ao entrarem no 

consultório, o tempo de consulta era contabilizado com o uso de cronômetro e, após o 

atendimento, caso obtivessem a prescrição médica, prosseguia-se com a finalização da 

entrevista. Adotou-se como critérios de exclusão: ausência de prescrição médica após a 

consulta, surdez e déficit cognitivo graves com ausência de acompanhante capaz de responder 

ao questionário. 

O tipo de amostragem foi não probabilístico, obtido por conveniência, uma vez que a 

amostra é formada por idosos que compareciam às consultas médicas nas unidades de saúde da 

família. O cálculo amostral do presente estudo foi definido a partir dos seguintes parâmetros: 

precisão igual a 5%, nível de confiança de 95%, prevalência de 50%, dada a heterogeneidade 

dos eventos a serem mensurados e 30% de perdas, definida após a realização do piloto, 

totalizando 494 idosos a serem entrevistados. Essa amostra foi dividida de forma proporcional 

a quantidade de médicos que atendiam nas unidades de saúde selecionadas. Para efeito do 

presente estudo foram analisados apenas os idosos que obtiveram a prescrição médica após a 

consulta os quais corresponderam a 386 indivíduos.  
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A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2016 a julho de 2017 por 

meio de questionários semiestruturados adaptados a partir do estudo saúde, bem-estar e 

envelhecimento: o estudo SABE no município de São Paulo 31. Algumas variáveis foram 

coletadas a partir das prescrições médicas. Para avaliação do estado cognitivo dos idosos, 

utilizou-se uma versão modificada e validada no Brasil, por Bruck et. al., em 2003, do Mini 

Exame do Estado Mental (MEEM) desenvolvido por Folstein et. al., 1975 32,33. Para avaliação 

da capacidade funcional aplicou-se o Índice de Katz 34,35. 

Um estudo piloto foi realizado previamente para verificar a dinâmica de recrutamento, 

testar os instrumentos de coleta de dados e confirmar a viabilidade da pesquisa. As entrevistas 

foram individuais, realizadas antes e após a consulta médica nas unidades de saúde e aplicadas 

por meio de computadores portáteis (Tablet Samsung Galaxy tab3lite) com sistema Android 

em modo off-line, usando o aplicativo Kobo Collect versão 1.4.8. Em caso de algum 

impedimento à realização da entrevista por motivos de saúde, tais como surdez ou déficit 

cognitivo leve a moderado, as informações foram obtidas do acompanhante parente ou 

cuidador, para auxiliar nos esclarecimentos. 

Dois modelos de análises foram gerados e as variáveis dependentes foram determinadas 

a partir de duas definições de polifarmácia mais comumente utilizadas na literatura científica. 

A quantitativa, considerada como a presença de cinco ou mais medicamentos 

concomitantemente e a qualitativa, como a presença de cinco ou mais medicamentos 

concomitantemente, sendo pelo menos um destes, Medicamento Potencialmente Inapropriado 

(MPI). As definições dos MPI adotadas foram as descritas no Consenso Brasileiro de MPI para 

idosos que validou os conteúdos dos Critérios de Beers 2012 36 e STOPP (Screening Tool of 

Older Persons’ Potentially Inappropriate Prescriptions)  2006 37 para obtenção de critérios 

nacionais de classificação de MPI para idosos 38. 
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Questões referentes às características sócio-demográficas, condições de saúde, uso de 

serviços de saúde, indicadoras de síndromes geriátricas e prescrição de medicamentos foram 

utilizadas neste trabalho. Os medicamentos prescritos foram obtidos a partir da receita médica 

emitida na consulta, com a realização da pergunta: “O sr. (a) poderia me mostrar a receita que 

o médico lhe deu?”. Para aqueles que responderam sim, foram registrados nome, forma 

farmacêutica, quantidade, dose, via de administração e frequência. Posteriormente, as 

especialidades farmacêuticas foram classificadas de acordo com o Anatomical Therapeutic 

Chemical (ATC) 39, nos níveis anatômico (nível 1) e terapêutico (nível 2). Os medicamentos 

que não possuíam codificação conforme o ATC foram excluídas das análises, como alguns 

medicamentos fitoterápicos, por exemplo. 

As unidades de análise foram o indivíduo e os medicamentos. As diferenças entre as 

proporções foram testadas com a distribuição qui-quadrado de Pearson ou o qui-quadrado de 

tendência linear. A prevalência de prescrição de cinco ou mais medicamentos e a prevalência 

de prescrição de cinco ou mais e de pelo menos um MPI foi calculada baseada no número de 

participantes que obtiveram esse tipo de prescrição dividido pelo o número total de 

entrevistados. A regressão de Poisson com variância robusta foi usada para estabelecer a 

potencial relação entre as variáveis dependentes com os possíveis desfechos de interesse. Foram 

incluídas no modelo inicial todas as variáveis que, na análise bivariada, apresentaram 

associação com as variáveis dependentes em nível de significância inferior a 20%. Para todos 

os testes e para a permanência das variáveis no modelo final, utilizou-se nível de significância 

de 5%. Os modelos foram comparados pelos critérios de Akaike (AIC) e de informação 

Bayesiana (BIC). A adequação do modelo foi avaliada pelo qui-quadrado. O programa 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 23, foi utilizado na análise dos dados.  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Universidade Federal da 

Bahia – Instituto Multidisciplinar em Saúde – Campus Anísio Teixeira (CAAE 
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17955113.1.0000.5556, de 30/08/13). Para a coleta dos dados, os participantes foram 

previamente informados sobre os objetivos da pesquisa, procedimentos e sigilo dos dados 

através da leitura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, expressando sua concordância 

em participar do estudo 

 

RESULTADOS 

Ao todo, 386 idosos foram analisados quanto ao número de medicamentos prescritos e 

a qualidade da prescrição. Destes, 67,9% eram mulheres e a maioria tinha entre 60 a 69 anos 

(54,1%) (tabela 1). Uma expressiva parcela dos entrevistados vivia acompanhado (87%) e 

52,3% se declararam casado ou em união estável. Em relação a cor da pele, grande parte se 

referiu como negro, pardo ou indígena (73,3%) e 78,7% possuíam até quatro anos de 

escolaridade completos. Houve predominância de indivíduos inativos (81,3%) e praticamente 

a totalidade dos idosos recebiam menos de três salários mínimos (97,6%). 

A grande maioria dos indivíduos entrevistados não possuía plano de saúde (96,6%) e 

48,4% avaliaram a memória como boa ou excelente (tabela 2). O declínio cognitivo se 

evidenciou em 65,3% dos idosos, no entanto 92,0% mostraram-se independentes no 

desempenho físico das atividades básicas da vida diária. A autopercepção do estado de saúde 

como regular, foi relatada por quase metade dos indivíduos (49,7%) e 68,1% foram acometidos 

por dor há pelo menos três meses. A maioria dos idosos consideraram a visão tanto para longe 

(56,7%) quanto para perto (54,9%) como boa ou muito boa e 64,8% avaliaram a própria audição 

como boa ou muito boa. Em relação a dificuldade para dormir, 49,5% relataram possuir esse 

problema e 56,7% dos entrevistados já haviam sofrido alguma queda após os 60 anos. Grande 

parte dos idosos não apresentaram incontinência urinária no último mês (74,4%) e 36,8% 

declararam possuir uma ou nenhuma morbidade.  
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Em relação à utilização dos serviços de saúde, a maior parcela dos indivíduos não havia 

sido internada nos últimos doze meses (87,8%), porém 87,6% consultaram-se com o médico 

uma vez ou mais nos últimos doze meses (tabela 2). O tempo de consulta médica foi inferior a 

quinze minutos para mais da metade dos idosos estudados (68,9%) e a frequência de prescrição 

de MPI independente de condição clínica foi de 31,3%. Além disso, 20,5% dos idosos 

receberam prescrição de cinco ou mais medicamentos. Em relação à prescrição de cinco ou 

mais medicamentos e pelo menos um MPI, a frequência foi de 10,4%. 

Os idosos entrevistados receberam no total a prescrição de 1102 medicamentos, que se 

desdobraram em 1185 princípios ativos (média = 3,07 princípios ativos por indivíduo, desvio 

padrão = 1,96 amplitude = 1 a 14) (tabela 3). As especialidades farmacêuticas mais prescritas 

foram as destinadas aos sistemas cardiovascular, aparelho digestivo e metabolismo, nervoso e 

musculoesquelético. O subgrupo terapêutico mais prescrito foi o dos agentes com ação no 

sistema renina-angiotensina (média de 0,42 por indivíduo), seguido por diuréticos (0,36), 

antilipêmicos (0,20), fármacos utilizados para diabetes (0,23), antiinflamatórios (0,13) e 

analgésicos (0,10). 

A prescrição de cinco ou mais medicamentos mostrou-se significativamente associada 

(p<0,05) de forma positiva ao sexo feminino, maior número de morbidades autorreferidas, 

tempo de consulta médica superior a quinze minutos e prescrição de MPI independente de 

condição clínica (tabela 4). A associação negativa e significativa foi observada com melhor 

estado de saúde autorreferido e melhor autoavaliação da visão para longe. Já a prescrição de 

cinco ou mais medicamentos e de um MPI, associou-se positivamente e de maneira significativa 

ao sexo feminino, ao maior número de morbidades autorreferidas e ao tempo de consulta 

médica maior do que quinze minutos. 

Os fatores que se mostraram independentemente associados à prescrição de cinco ou 

mais medicamentos foram: maior número de morbidades autorreferidas e prescrição de MPI 
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independente de condição clínica (tabela 5). A prescrição de cinco ou mais medicamentos e de 

MPI independente de condição clínica associou-se positivamente com número de morbidades 

autorreferidas a partir de três (tabela 5). 

 

DISCUSSÃO 

A frequência de prescrição de cinco ou mais medicamentos foi próxima a observada em 

um estudo realizado em ambulatório de geriatria no Vale do Rio Pardo/RS (22,3%) 40 e em 

outro de abrangência nacional (18,1%)41. No entanto, foi inferior a verificada em idosos 

atendidos em Unidade Básica de Saúde de Ijuí/RS42. No contexto internacional a frequência de 

prescrição de cinco ou mais medicamentos é muito superior, conforme foi evidenciado em 

pesquisas na Sérvia (37%)43, Portugal (59,2%) 26, Itália (60,3%)9 e Espanha (72,9%)25. Essas 

diferenças podem ser explicadas pela maior expectativa de vida em países europeus44, o que 

implica em uma população com maior carga de doenças crônicas e, por conseguinte, uma maior 

utilização de medicamentos10,45.  

A prescrição de pelo menos um MPI, independente de condição clínica, ocorreu em 

31,3% da amostra estudada. Sendo inferior a de estudos realizados na Espanha (37,3%)25 e 

Portugal (37%)26, no entanto, ambos estudos incluíram na avaliação os MPI que devem evitados 

independente de condição clínica, mais também aqueles MPI que dependem de determinados 

diagnósticos. A prevalência da presente pesquisa foi próxima a encontrada em uma investigação 

realizada em São Paulo, SP, com idosos vinculados a um plano de saúde privado (33,4%) que 

também analisou MPI independente de condição clínica46. Em São Paulo, SP, foi encontrada 

prevalência de 26,9%47, em Ijuí, RS, de 21,68%42  

Foi observado que no referido estudo 10,4% dos idosos receberam prescrição de cinco 

ou mais medicamentos e de pelo menos um MPI independente de condição clínica. Achado 

semelhante foi constatado em um estudo americano19 (9,3%). Eles consideraram polifarmácia 
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como o uso de seis ou mais medicamentos concomitantemente e a presença de pelo menos um 

MPI. Esses autores alegam que a polifarmácia, considerada apenas pela ótica numérica, está 

associada com altas taxas de falsos positivos e não especifica o uso de medicamentos 

inapropriados19. 

Nesse contexto, definições meramente quantitativas para a polifarmácia se revelam 

controversas, uma vez que, sob essa perspectiva ela pode ser apropriadamente indicada para 

tratamento de múltiplas comorbidades, presentes especialmente na população idosa, como, por 

exemplo, insuficiência cardíaca crônica e diabetes, que requerem uma terapia com vários 

medicamentos, conforme estabelecem as diretrizes terapêuticas para essas condições16,19,48. Os 

dados do presente estudo mostram que a utilização do conceito quantitativo de polifarmácia 

pode superestimar este evento. Ao aplicar o conceito qualitativo, a frequência de polifarmácia 

foi reduzida à metade. Diversos estudos estabelecem associações com variáveis importantes, 

que podem demonstrar significância estatística, mas que não demonstram uma importância 

clínica, tampouco explicações plausíveis, baseadas em evidências científicas sustentáveis7,49–

51. 

Ao considerar a classificação terapêutica, os grupos de medicamentos mais prescritos 

foram os que atuam nos sistemas cardiovascular, aparelho digestivo e metabolismo, nervoso e 

musculoesquelético. O mesmo padrão foi constatado em relação aos três primeiros grupos em 

outros estudos nacionais com a população idosa, porém, não exatamente na mesma ordem de 

classificação7,52,49,53.  Uma pesquisa realizada em Oporto, Portugal26, evidenciou os mesmos 

grupos terapêuticos encontrados, no entanto, em ordem diferente e adicionalmente, apresentou 

como um dos mais frequentes o grupo dos fármacos que atuam no sangue e órgãos 

hematopoiéticos. 

Os subgrupos terapêuticos mais prescritos, conforme nível 2 da classificação ATC, 

foram os agentes com ação no sistema renina-angiotensina, diuréticos, antilipêmicos e 
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hipoglicemiantes, ou seja, fármacos utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares e 

diabetes, o que é compatível com a realidade brasileira no que se refere às doenças mais 

prevalentes54 e com pesquisas que identificaram os medicamentos prescritos a idosos nos 

diferentes estados brasileiros 7,42,52,49. 

Os resultados desse estudo demonstram que a prescrição de cinco ou mais 

medicamentos foi maior à medida que os indivíduos relataram possuir um maior número de 

doenças autorreferidas e essa associação foi confirmada após análise ajustada. Foi constatada 

relação semelhante quando a variável dependente passou a ser prescrição de cinco ou mais 

medicamentos e de MPI. No entanto, a associação se manteve significante no modelo final, 

apenas com o número de morbidades a partir a três. A população idosa é a mais acometida por 

doenças crônicas, uma vez que, com o avançar da idade eleva-se o risco para o desenvolvimento 

de determinadas desordens clínicas 1,2. Achado similar foi verificado por outras pesquisas tanto 

nacionais 13,55 quanto internacionais56–58. Nesse contexto, algumas investigações constataram 

ainda a associação de uso de múltiplos fármacos com certas condições como, diabetes mellitus 

59,60, depressão, dor, doença cardiovascular58–60, doença pulmonar obstrutiva crônica59, 

distúrbios endócrinos e gastrointestinais58, refletindo, portanto, nessa população, a presença de 

condições clínicas que requerem, muitas vezes, terapias com vários medicamentos que 

inclusive representa um fator associado a MPI58. 

A prescrição de cinco ou mais medicamentos foi maior entre aqueles que receberam 

também prescrição de MPI. Esse efeito foi confirmado após análise ajustada, apontando ser 

essa variável independentemente associada à prescrição de cinco ou mais medicamentos. Fato 

previamente confirmado por outras pesquisas55,58,61. 

   A forte relação entre o uso de cinco ou mais medicamentos e de MPI é muito bem 

estabelecida na literatura científica23,26,43,55,58,61,62, tanto considerando o primeiro quanto o 

segundo como variável dependente. Alguns autores ressaltam63 que examinar a relação entre o 
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uso total de medicamentos e outras medidas de qualidade de prescrição como MPI é importante 

para entender a adequação de tomar vários medicamentos especialmente entre populações mais 

vulneráveis.  

Além disso, existem evidências de que o número de medicamentos pode não ser um 

indicador direto da qualidade da prescrição da terapia farmacológica64, sugerindo assim, que 

diminuir o número de medicamentos isoladamente pode não melhorar efetivamente a qualidade 

do seu uso63,64. Assim, visto a conotação negativa atribuída ao termo polifarmácia no meio 

científico, o mais adequado seria adotar uma definição mais ampla que considere tanto a 

vertente numérica, uso de cinco ou mais medicamentos, quanto a perspectiva qualitativa que se 

reflete como a presença de pelo menos um MPI. 

O presente trabalho apresenta algumas limitações como a impossibilidade de se 

estabelecer temporalidade nas associações constatadas, visto tratar-se de um estudo transversal. 

Outra questão foi a análise parcial da lista dos medicamentos no Consenso Brasileiro de MPI. 

Analisou-se somente a prescrição de MPI independente de condições clínicas ou doenças, então 

a frequência de MPI relatada na nossa pesquisa provavelmente será conservadora. 

Em suma, a prescrição de cinco ou mais medicamentos se associou a um maior número 

de doenças autorreferidas e prescrição de MPI. No entanto, ao considerar como variável 

dependente prescrição de cinco ou mais medicamentos e de MPI a única variável que se mantém 

associada é o número de doenças autorreferidas a partir de três.  Esses resultados apresentam 

plausibilidade com os achados de pesquisas internacionais56–58 e nacionais13,55, que evidenciam 

a presença de múltiplas comorbidades como principal fator preditivo para a polifarmácia.  

Uma parcela razoável dos indivíduos receberam prescrição de MPI, importante 

indicador de qualidade da prescrição, revelando a necessidade de práticas que melhorem a 

qualidade da atenção à saúde nesses idosos, tais quais, prescrição eletrônica com suporte clínico 

que se apoie em ferramentas de revisão da terapia farmacológica como o Consenso Brasileiro 
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de MPI, e ações de educação continuada em saúde do idoso direcionadas ao aperfeiçoamento 

das equipes multiprofissionais das unidades de saúde. 
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Tabela 1 – Características sóciodemográficas da população estudada. Projeto 

MPI, Brasil, 2017. 

Variáveis Total 
N % 

Sexo   
Masculino 124 32,1 

Feminino 262 67,9 

Idade   

60 a 69 anos 209 54,1 
70 anos ou mais 177 45,9 

Estado Conjugal   

Sem companheiro (a) 184 47,7 
Casado (a)/União estável 202 52,3 

Vive acompanhado   
Vive sozinho 48 12,4 

Vive acompanhado 336 87,0 

Cor da pele/Raça   
Não negra 96 24,9 

Negra/pardo/indígena 283 73,3 

Escolaridade (anos completos de estudo)   

0 143 37,0 
1 a 4 161 41,7 

5 ou mais 80 20,7 

Ativo no trabalho   
Trabalha 72 18,7 

Não trabalha 314 81,3 

Renda em salários mínimos (SM)   

Sem renda 43 11,1 

Menos de 1 SM 10 2,6 
1 a 2,99 SM 324 83,9 

3 ou mais SM 3 0,8 

As variáveis: Vive acompanhado, Cor da pele/Raça, Escolaridade e Renda 

possuem perdas 
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Tabela 2 – Características das condições de saúde, utilização dos serviços de 

saúde e da prescrição de medicamentos na população estudada. Projeto MPI, 

Brasil, 2017. 

Variáveis Total 
N % 

Plano de saúde   
Não 373 96,6 

Sim 13 3,4 

Avaliação da memória   

Má 56 14,5 
Regular 143 37,0 

Boa/excelente 187 48,4 

Declínio cognitivo   

Sem declínio 134 34,7 

Com declínio 252 65,3 

Desempenho físico ABVD*   

Muito dependente 15 3,9 
Dependência moderada 16 4,1 

Independente 355 92,0 

Autopercepção do estado de saúde   
Muito ruim/ruim 88 22,8 

Regular 192 49,7 
Boa/muito boa 104 26,9 

Dor há pelo menos 3 meses   
Não 123 31,9 

Sim 263 68,1 

Visão para longe   
Cego/ruim/muito ruim 85 22,0 

Regular 82 21,2 
Boa/muito boa 219 56,7 

Visão para perto   

Cego/ruim/muito ruim 94 24,4 
Regular 80 20,7 

Boa/muito boa 212 54,9 

Autopercepção da audição   

Muito ruim/ruim 51 13,2 

Regular 85 22,0 
Boa/muito boa 250 64,8 

Dificuldade para dormir   
Não 193 50,0 

Sim 191 49,5 

Queda após os 60 anos   

Não 159 41,2 

Sim 219 56,7 

Incontinência urinária no último mês   

Não 287 74,4 
Sim 99 25,6 

Número de morbidades autorreferidas   

Uma ou nenhuma 142 36,8 
Duas 108 28,0 

Três ou mais 136 35,2 

Internação nos últimos 12 meses   

Nenhuma 339 87,8 
Uma ou mais 46 11,9 

Número de consultas médicas nos últimos 12 meses   

Nenhuma 47 12,2 
Uma ou mais 338 87,6 

Tempo de consulta médica   
Menos de 15 minutos 266 68,9 

Mais de 15 minutos 119 30,8      

Prescrição de MPI£   
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Não 265 68,7 
Sim 121 31,3 

Prescrição de 5 ou mais medicamentos   

Não 307 79,5 
Sim 79 20,5 

Prescrição de 5 ou mais medicamentos e de MPI   
Não 346 89,6 

Sim 40 10,4 
*ABVD – Atividades Básicas da Vida Diária; £MPI – Medicamento 

Potencialmente Inapropriado para Idosos. 

As variáveis: autopercepção do estado de saúde, dificuldade para dormir, 

queda após os 60 anos, internação nos últimos 12 meses, número de consultas 

médicas nos últimos 12 meses possuem perdas. 
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Tabela 3 – Distribuição das especialidades farmacêuticas, segundo grupo anatômico e terapêutico 

do sistema Anatomical Therapeutic Chemical Code (ATC)* e razão de número de medicamentos 

por indivíduo. Projeto MPI, Brasil, 2017. 

 

Grupo anatômico e terapêutico 

Total 
 

n 

 

% 

Número de 

medicamentos 

por indivíduo 

Aparelho digestivo e Metabolismo 190 17,2 0,49 
Fármacos para desordens ácido gástricas 52 4,7 0,13 
Antieméticos e antinauseantes 7 0,6 0,02 

Fármacos utilizados para diabetes 90 8,2 0,23 
Vitaminas 26 2,4 0,07 

Sangue e Órgãos Hematopoiéticos 53 4,8 0,14 

Agentes antitrombóticos 50 4,5 0,13 

Sistema Cardiovascular 480 43,6 1,24 

Diuréticos 138 12,5 0,36 
β-bloqueadores 54 4,9 0,14 

Bloqueadores dos canais de cálcio 40 3,6 0,10 

Agentes com ação no sistema renina-angiotensina 162 14,7 0,42 
Antilipêmicos 78 7,1 0,20 

Fármacos Dermatológicos 26 2,4 0,07 
Antifúngicos para uso dermatológico 7 0,6 0,02 

Antibióticos e quimioterapêuticos para uso 

dermatológico 

4 0,4 0,01 
Corticosteróides, preparações dermatológicas 11 1,0 0,03 

Preparações para o Sistema Hormonal 34 3,1 0,09 

Corticosteroides para uso sistêmico 25 2,3 0,07 
Terapia para tireoide 9 0,8 0,02 

Anti-infecciosos de Uso Sistêmico 55 5,0 0,14 
Antibacterianos para uso sistêmico 44 4,0 0,11 

Antimicóticos para uso sistêmico 10 0,9 0,03 

Sistema Musculoesquelético 72 6,5 0,19 
Produtos anti-inflamatórios e antirreumáticos 51 4,6 0,13 

Relaxantes musculares 13 1,2 0,03 

Sistema Nervoso 111 10,1 0,29 

Analgésicos 38 3,4 0,10 

Antiepiléticos 27 2,5 0,07 
Psicoanalépticos 26 2,4 0,07 

Sistema Respiratório 52 4,7 0,13 
Fármacos para doenças obstrutivas das vias aéreas 9 0,8 0,02 

Preparações para tosse e resfriado 8 0,7 0,02 
Anti-histamínicos para uso sistêmico 28 2,5 0,07 

Total 1102 100,0 2,85 
*Incluem os grupos anatômicos terapêuticos (1o nível ATC) com frequência superior a 2% e os 

subgrupos terapêuticos (2o nível ATC) mais frequentes, totalizando pelo menos 80,0% dentro de 

cada nível. 
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Tabela 4 – Prevalência e razão de prevalência (RP) para prescrição de 5 ou mais medicamentos e prescrição 

de 5 ou mais medicamentos e de Medicamento Potencialmente Inapropriado (MPI) §, segundo variáveis 

avaliadas. Projeto MPI, Brasil, 2017. 

Variáveis 
Prescrição de 5 ou 

mais medicamentos 

Prescrição de 5 ou mais 

medicamentos e pelo 

menos 1 MPI§ 

 

 % RP (IC95%) % RP (IC95%) 
Sexo     

Masculino 11,3 1,00 4,8 1,00 

Feminino 24,8 2,19 (1,28-3,76)  13,0 2,70 (1,16-6,22)  
  p= 0,002*  p= 0,014* 

Idade     
60 a 69 anos 21,1 1,00 11,0 1,00 

70 anos ou mais 19,8 0,94 (0,63-1,40) 9,6 0,87 (0,48-1,58) 

  p= 0,756  p= 0,653 

Estado Conjugal     

Sem companheiro (a) 22,8 1,00 12,5 1,00 
Com companheiro (a) 18,3 0,80 (0,54-1,19) 8,4 0,67 (0,37-1,22) 

  p=0,273  p= 0,189 

Vive acompanhado     

Vive sozinho 25,0 1,00 14,6 1,00 

Vive acompanhado 19,9 0,80 (0,47-1,36) 9,8 0,67 (0,32-1,44) 
  p=0,417  p= 0,312 

Cor da pele/Raça     
Não negra 20,8 1,00 9,4 1,00 

Negra 20,5 0,98 (0,63-1,55) 10,6 1,13 (0,58-2,30) 

  p= 0,944  p= 0,733 

Escolaridade (anos completos de estudo)     

0 20,3 1,00 10,5 1,00 
1 a 4 19,9 0,98 (0,63-1,54) 11,8 1,13 (0,59-2,13) 

5 ou mais 22,5 1,11 (0,66-1,87) 7,5 0,72 (0,29-1,77) 
  p= 0,887  p= 0,599 

Ativo no trabalho     

Não trabalha 20,1 1,00 10,2 1,00 
Trabalha 22,2 1,10 (0,68-1,80) 11,1 1,09 (0,52-2,27) 

  p=0,682  p= 0,817 

Renda em salários mínimos (SM)     

Menos de 1 SM 28,3 1,00 11,3 1,00 

Mais de 1 SM 19,6 0,69 (0,43-1,12) 10,4 0,92 (0,41-2,08) 
  p= 0,146  p= 0,839 

Plano de saúde     
Não 20,6 1,00 10,2 1,00 

Sim 15,4 0,75 (0,21-2,71) 15,4 1,51 (0,41-5,60) 

  p= 0,644  p= 0,546 

Avaliação da memória     

Má 26,8 1,00 16,1 1,00 
Regular 17,5 0,65 (0,37-1,14) 8,4 0,52 (0,23-1,17) 

Boa/excelente 20,9 0,78 (0,46-1,30) 10,2 0,63 (0,30-1,32) 
  p=0,323  p= 0,273 

Declínio cognitivo     

Sem declínio 23,1 1,00 7,5 1,00 
Com declínio 19,0 0,82 (0,55-1,23) 11,9 1,59 (0,80-3,16) 

  p= 0,343  p= 0,173 

Desempenho físico ABVDβ     

Independente 19,7 1,00 9,6 1,00 

Muito dependente/moderada 29,0 1,47 (0,82-2,65) 19,4 2,02 (0,92-4,44) 

  p= 0,218  p= 0,087 

Autopercepção do estado de saúde     
Muito ruim/ruim 29,5 1,00 14,8 1,00 

Regular 19,3 0,65 (0,42-1,01) 10,4 0,70 (0,37-1,35) 
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Boa/muito boa 15,4 0,52 (0,30-0,91) 6,7 0,45 (0,19-1,09) 

  p= 0,044*  p= 0,202 

Dor há pelo menos 3 meses     

Não 14,6 1,00 6,5 1,00 
Sim 23,2 1,58 (0,98-2,56) 12,2 1,87 (0,89-3,94) 

  p= 0,052  p= 0,089 

Visão para longe     

Cego/ruim/muito ruim 29,4 1,00 14,1 1,00 

Regular 23,2 0,79 (0,47-1,32) 12,2 0,86 (0,39-1,89) 
Boa/muito boa 16,0 0,54 (0,35-0,85) 8,2 0,58 (0,29-1,16) 

  p= 0,027*  p= 0,269 

Visão para perto     

Cego/ruim/muito ruim 24,5 1,00 13,8 1,00 

Regular 13,8 0,56 (0,29-1,08) 7,5 0,54 (0,22-1,36) 
Boa/muito boa 21,2 0,87 (0,56-1,35) 9,9 0,72 (0,37-1,37) 

  p= 0,223  p= 0,378 

Autopercepção da audição     

Muito ruim/ruim 21,6 1,00 13,7 1,00 
Regular 20,0 0,93 (0,47-1,82) 8,2 0,60 (0,22-1,61) 

Boa/muito boa 20,4 0,94 (0,53-1,69) 10,4 0,76 (0,35-1,65) 

  p= 0,975  p= 0,596 

Dificuldade para dormir     

Não 18,7 1,00 9,8 1,00 
Sim 22,5 1,20 (0,81-1,79 11,0 1,12 (0,62-2,00) 

  p= 0,350  p= 0,712 

Queda após os 60 anos     
Não 17,6 1,00 9,4 1,00 

Sim 22,8 1,30 (0,86-1,96) 11,0 1,17 (0,63-2,14) 
  p= 0,216  p= 0,630 

Incontinência urinária no último mês     
Não 20,2 1,00 10,5 1,00 

Sim 21,2 1,05 (0,67-1,64) 10,1 0,96 (0,49-1,90) 

  p= 0,831  p= 0,921 

Número de morbidades autorreferidas     

Uma ou nenhuma 7,7 1,00 4,2 1,00 
Duas 20,4 2,64 (1,33-5,19) 8,3 1,98 (0,72-5,38) 

Três ou mais 33,8 4,39 (2,36-8,08) 18,4 4,38 (1,84-10,3) 

  p= 0,001*  p= 0,001* 

Internação nos últimos 12 meses     

Nenhuma 20,1 1,00 10,6 1,00 
Uma ou mais 23,9 1,19 (0,68-2,08) 8,7 0,82 (0,31-2,19) 

  p= 0,831  p= 0,688 

Número de consultas médicas nos últimos 12 

meses 

    

Nenhuma 19,1 1,00 10,6 1,00 

Uma ou mais 20,7 1,08 (0,50-1,73) 10,4 0,98 (0,40-2,36) 
  p= 0,804  p= 0,952 

Tempo de consulta médica     
Menos de 15 minutos 16,1 1,00 7,9 1,00 

Mais de 15 minutos 30,3 1,88 (1,28-2,76) 16,0 2,03 (1,13-3,63) 

  p= 0,002*  p= 0,016* 

Medicamento Potencialmente Inapropriado     

Não 14,7 1,00   
Sim 33,1 2,25 (1,53-3,30)   

  p= 0,000*   

      * Valores significantes (p<0,05) – teste qui-quadrado de Pearson 
         βABVD – Atividades Básicas da Vida Diária 
         §MPI – Medicamento Potencialmente Inapropriado 
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Tabela 5. Resultados finais da análise multivariada dos fatores associados à prescrição de 5 ou mais 

medicamentos e à prescrição de 5 ou mais medicamentos e de Medicamento Potencialmente 

Inapropriado (MPI).  Projeto MPI, Bahia, Brasil, 2017. 

Variáveis 

Prescrição de 5 ou 

mais medicamentos 

Prescrição de 5 ou mais 

medicamentos e pelo 

menos 1 MPI§ 

 RP (IC 95%) RP (IC 95%) 

Tempo de consulta médica   

Menos de 15 minutos 1,00 1,00 

Mais de 15 minutos 1,44 (1,00-2,10) 1,70 (0,93-3,08) 

Número de morbidades autorreferidas   

Uma ou nenhuma 1,00 1,00 

Duas 2,56 (1,30-5,01)* 1,84 (0,67-5,01) 

Três ou mais 3,89 (2,11-7,18)*   3,95 (1,62-9,52)* 

Medicamento Potencialmente Inapropriado   

Não 1,00 - 

Sim 2,03 (1,40-2,96)*  

        *Valores significantes (p<0,05) – teste de Wald (Z) – Regressão de Poisson Robusta.  
§MPI – Medicamento Potencialmente Inapropriado 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A polifarmácia apesar de ser amplamente estudada e citada, ainda não possui na 

literatura científica um consenso a respeito da sua definição. A maioria dos autores 

adotam classificações quantitativas diversas, no entanto, destas a mais divulgada é o uso 

de cinco ou mais medicamentos concomitantemente; 

 Poucos são os estudos que adotam definições mais amplas e avaliam os fatores 

associados a essa prática sob essa perspectiva. Este é o primeiro estudo brasileiro que 

analisa, discute e compara diferentes conceitos de polifarmácia e fatores a eles 

associados; 

 A análise crítica dos estudos sobre polifarmácia possibilitou compreender que o número 

de medicamentos por si só não pode ser considerado um indicador da qualidade do 

regime medicamentoso de um indivíduo, não existindo evidências reais de que apenas 

a redução do número de medicamentos reflita em benefícios clínicos; 

 A forte associação entre uso de cinco ou mais medicamentos e uso de MPI, mostrada 

inclusive no presente estudo, reflete que muitos dos fatores associados a polifarmácia, 

sob o ponto de vista numérico, podem ser atribuídos, pelo menos em parte, ao uso de 

medicamentos clinicamente não indicados para idosos; 

 Os resultados desse estudo evidenciaram elevada frequência de prescrição de MPI e 

uma parcela razoável dos idosos receberam prescrição de cinco ou mais medicamentos. 

Considerando a polifarmácia como ambas as prescrições ao invés de apenas a numérica 

ocorre uma redução pela metade, ou seja, elimina-se os falsos positivos que são os 

medicamentos adequadamente indicados. Os dados desse estudo mostram, portanto, que 

a aplicação do conceito quantitativo de polifarmácia pode superestimar esse evento; 

 O fator que se manteve fortemente associado tanto a polifarmácia quantitativa quanto a 

qualitativa foi o maior número de doenças crônicas, achado plausível visto a relação 

direta entre polimorbidade, uso de múltiplos medicamentos e de MPI, atestada por 

várias outras investigações com idosos, grupo, normalmente, acometido por doenças 

crônicas e várias comorbidades que exigem, muitas vezes, esquemas terapêuticos 

complexos e repletos de fármacos. 
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6 PERSPECTIVAS DE ESTUDO 

 

Os dados do presente trabalho não podem ser generalizados a outras populações de 

idosos, visto se embasar em uma amostra que reflete uma realidade local. É importante a 

realização de mais estudos que reforcem a relevância da determinação de uma definição de 

polifarmácia consensual e ampla. Os resultados dessa pesquisa conferem subsídios a realização 

de um estudo de intervenção nas unidades de saúde analisadas, para avaliar a implementação 

de práticas que melhorem a qualidade da prescrição como, o desenvolvimento de aplicativos 

ou adoção de prescrição eletrônica com suporte clínico para uso de medicamentos apropriados 

em idosos e, adicionalmente, ações de educação continuada para aperfeiçoamento das equipes 

multiprofissionais em saúde do idoso.  
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