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Introdução 

 

A polifarmácia é caracterizada pelo uso diário de cinco ou mais fármacos em 

associação ou uso desnecessário de pelo menos um medicamento.  

O uso de vários medicamentos em associação , seja por prescrição médica ou 

automedicação, é uma prática comum nos atendimentos ambulatoriais, porém favorece a 

ocorrência de reações adversas, interações medicamentosas, aumento do custo do tratamento, 

além de estar relacionado à má adesão ao tratamento.  

De acordo com estudos realizados, a taxa de efeitos adversos chegou a 54% e está 

relacionada ao número de medicações em uso.  

A polifarmácia torna-se problema de saúde pública, devido ao aumento do custo com 

os serviços de saúde e medicamentos, sem que isso se traduza em aumento da qualidade de 

vida da população. Além disto, muitas vezes, as prescrições são feitas por diferentes 

profissionais, aumentando o risco de associações medicamentosas prejudiciais, e geralmente 

não havendo esforço no sentido de formular esquemas de administração integrados, mais 

cômodos para o paciente. 

 

 

Metodologia 

 

 Estudo transversal realizado através da análise de 100 prontuários de pacientes 

atendidos, no período de janeiro a fevereiro de 2011, no ambulatório de Medicina de Família 

e Comunidade do Centro de Extensão Universitária Vila Fátima/PUCRS. 
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Resultados  

 

 A média de idade dos pacientes foi de 53,28 anos (±16,81) enquanto nos pacientes em 

uso de polifarmácia foi de 60,40 anos (± 11,31). Os medicamentos mais usados foram 

diuréticos (64%), inibidores da enzima conversora da angiotensina (52%), analgésicos (48%), 

beta bloqueadores (28%), hipoglicemiantes orais (26%), inibidores da bomba de prótons 

(25%) e antimicrobianos (22%). 

 

Dos 100 pacientes analisados, 80% eram aderentes, em uso de medicação diária e 

regular, enquanto que os 20% restantes não eram aderentes ao tratamento farmacológico. A 

aderência por sexo foi de 80,82% entre as mulheres e de 77,77% entre os homens. 

 

Conclusão 

 

 Nossos dados evidenciam que a polifarmácia possui uma alta prevalência em 

atendimentos de atenção básica. Os fármacos mais utilizados por nossos pacientes 

comprovam a alta frequência de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, infecções 

agudas e refluxo gastroesofágico em nossos atendimentos e reforçam a necessidade de 

investir em prevenção primária. Nos pacientes em uso de vários fármacos os medicamentos 

devem ser revisados regularmente, atentando-se para a correta indicação, dose, eficácia e 

rápida identificação de reações adversas. A regularidade de consultas médicas para 

acompanhamento dos tratamentos é fundamental para que a prescrição seja apropriada, 

reduzindo-se assim, o uso desnecessário de medicações, os custos com sua compra e 

aumentando as chances de adesão do paciente ao tratamento prescrito. 
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