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Silvano	CM,	Santos	AS.	O	envelhecimento	e	a	polifarmácia

ensaios em saúde coletiva 

Esse ensaio aborda o envelhecimento e a polifarmácia, como um problema a ser enfrentado pelos profissionais de saú-
de e cuidadores de idosos. 
Descritores: Polimedicação;	Idoso,	Pessoal	de	Saúde.

This essay addresses ageing and polypharmacy, as a problem to be faced by healthcare professionals and caregivers 
for the elderly.
Descriptors: Polypharmacy;	Aged;	Health	personnel.		

Este ensayo aborda el envejecimiento y la polifarmacia, como un problema a ser enfrentado por profesionales de salud 
y los cuidadores de ancianos.
Descriptores: Polifarmacia;	Anciano,	Personal	de	salud.	

O envelhecimento e a polifarmácia

A notável transição demográfica que vem ocorrendo no mundo 
demonstra o crescimento do número de idosos, isto se deve 

a diminuição da taxa de fecundidade e o prolongamento da ex-
pectativa de vida da população. Quando comparado às condi-
ções que se deu o processo de envelhecimento, vimos que nos 
países desenvolvidos, ocorreu de forma lenta e gradual, já nos 
países em desenvolvimento de forma brusca e despreparada¹.

O envelhecimento tem processo único, normalmente 
acompanhado por alterações, orgânicas, fisiológicas, psico-
lógicas e mentais, independente do processo de transição 
que atualmente se vivencia. 

O envelhecimento leva a algumas alterações no organismo 
dos indivíduos, como também o acometimento de Doenças 
Crônicas não Transmissíveis (DCNT), aumentando o número 
de medicamentos utilizados2. 

Além do surgimento de comorbidades, também contribuem 
para a utilização de vários medicamentos pelos idosos: idade 
avançada, consulta a diferentes especialidades médicas, difi-
culdade de expor os sintomas que se apresentam relacionados 
à medicação e automedicação. Dá-se o nome de polifarmácia, 
a utilização de vários medicamentos, entretanto não existe um 
consenso a respeito, alguns autores a definem como uso simul-
tâneo ou excessivo de múltiplos medicamentos, com o uso de 
pelo um de forma desnecessária³.

O aumento no número de fármacos pode desencadear erros 
na forma de administração, como: dificuldade de identificar 
os medicamentos devido à baixa escolaridade e/ou problemas 
visuais; problemas cognitivos; conservação inadequada; dupli-
cidade de medicamentos; aumentos dos custos com medica-
mentos. Além do que, associados às doenças e alterações pró-
prias do envelhecimento, pode desencadear constantemente 
efeitos colaterais e interações medicamentosas, com graves 
consequências a pacientes nessa faixa etária.

Desta forma, é imprescindível, uma cooperação entre os profis-
sionais da saúde, e os cuidadores informais ou formais dos idosos, 
com o intuito de esclarecer a respeito dos efeitos colaterais, orienta-
ções acerca das interações medicamentosas e alimentares. 

O fato de o envelhecimento brasileiro estar se dando de forma 
brusca, faz com que o cenário não esteja preparado para enfren-
tar o cuidado ao idoso nas várias dimensões, o uso racional e 
adequado de medicamentos é um deles. Faz-se necessário que 
os cursos de graduação em saúde em especial (mas outras áre-
as também), os cursos técnicos na saúde capacitem melhor seus 
estudantes para um melhor cuidado ao ancião, o que se deve 
aplicar também ao cuidador de idosos (atividade já reconhecida 
no aspecto jurídico legal) e a quem por ele for responder.

Pesquisas que fundamentem o conhecimento da polifarmá-
cia no idoso também se fazem necessárias, a fim de se levantar 
quais os mais usados, os riscos de interações, bem como de se 
possibilitar a compreensão e enfrentamento deste fenômeno. 

Mesmo utilizando vários fármacos, o idoso pode continuar 
tendo uma boa qualidade de vida através de alimentação balan-
ceada e diversificada, manutenção da atividade física adequada 
e atividades de lazer.          
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