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1. RESUMO 

INTRODUÇÃO: A polifarmácia é uma condição comum entre idosos devido às 

alterações próprias do envelhecimento. OBJETIVO: Identificar a presença de 

polifarmácia em idosos institucionalizados, e refletir sobre essa condição na qualidade 

de vida, funcionalidade e níveis de depressão. METODOLOGIA: Estudo transversal, 

baseado em análise de prontuários e aplicação de testes padronizados de avaliação 

das funções cognitivas (Mini Exame do Estado Mental/MEEM), da qualidade de vida 

(Perfil de Saúde de Nottingham/PSN), da funcionalidade (Medida de Independência 

Funcional/MIF) e de sintomas depressivos (Escala de Depressão Geriátrica/EDG). 

RESULTADOS: A amostra foi composta por 21 idosos, tempo médio de 

institucionalização de 4,6 anos e média de 4,1 doenças por residentes. O PSN obteve 

uma média de 12,95 pontos com alteração nos domínios dor, habilidades físicas e 

reações emocionais. A EDG apontou que 6 idosos (28,57%) apresentaram sintomas 

depressivos. Na MIF a média foi de 108,71 pontos, dos 21 idosos 14 (66,67%) eram 

independes. A polifarmácia esteve presente em 16 (76,19%) idosos e a média de 

medicamentos consumida foi de 9,56 medicações.  

2. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas um nítido processo de envelhecimento da população mundial 

tem sido observado. No Brasil, a expectativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) é de que a população com mais de 60 anos de idade seja 

aproximadamente 11% da população geral até o ano de 2020. (FOHN e col. 2012). 

Em decorrência de mudanças fisiológicas próprias do envelhecimento, a população 

idosa apresenta altos índices de morbidade e doenças crônicas, sendo comum a 

polifármácia nestes indivíduos (DAL PIZZOL e col., 2012). 

A polifarmácia é um termo usado nos casos em que mais de cinco medicamentos são 

consumidos regularmente. Os idosos são os mais vulneráveis aos efeitos nocivos 

desta prática, e as consequências do amplo uso de medicamentos gera impacto não 

só no âmbito clínico e econômico, mas repercute diretamente na segurança do 

indivíduo (SECOLI, 2010; GAUTÉRIO e col., 2012). 

3. OBJETIVOS 



Identificar a presença de polifarmácia em idosos institucionalizados, em uma 

instituição de longa permanência (ILPI) na cidade de Belo Horizonte/MG, e  

refletir sobre a polifarmácia e seu impacto na qualidade de vida, funcionalidade e 

níveis de depressão desses idosos. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de estudo transversal, com coleta de dados realizada em agosto de 2016, a 

partir da análise de prontuários e aplicação de testes padronizados, aplicados aos 

idosos ou a seus cuidadores.   

Foram incluídos os idosos regularmente matriculados na ILPI e que assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido. Foram excluídos os que apresentaram déficits 

cognitivos, pelo Mini Exame do Estado Mental (MEEM), não se comunicavam 

verbalmente ou não estavam na ILPI no momento da avaliação (LOURENÇO, 2006). 

A qualidade de vida foi avaliada através do Perfil de Saúde Nottingham (PSN), 

questionário que fornece medida simples da saúde física, social e emocional do 

indivíduo (SALMELA, 2004). A avaliação funcional ocorreu pela aplicação do 

questionário de Medida de Independência Funcional (MIF) (RIBERTO e col.,2004). E 

os distúrbios depressivos foram rastreados pela aplicação da Escala de Depressão 

Geriátrica (EDG) (PARADELA, 2005). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Cassiani (2005) demonstrou que o uso simultâneo de seis medicamentos ou mais 

pode elevar o risco de interações medicamentosas graves em até 100%. (SECOLI, 

2010). A interação medicamentosa ocorre quando um medicamento interfere no efeito 

do outro (SECOLI, 2010). Desta forma é imperativo a detecção precoce da 

polifarmácia na população idosa, para que medidas de controle possam ser tomadas 

a fim de reduzir os riscos advindos desta prática.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos 35 idosos matriculados, 14 foram excluídos: um estava acamado e 

incomunicável; quatro estavam ausentes; e nove apresentaram pontuação no MEEM 

correspondente a déficit cognitivo. A amostra foi constituída então por 21 idosos, 14 



Mulheres, com média de idade de 76,84 anos (DP 8,96). O tempo médio de ILPI foi 

de 4,6 anos e o número médio de doenças foi de 4,1 por residente. 

A média de pontuação obtida no PSN foi de 12,95 sendo os domíniosmais alterados: 

dor, habilidades físicas e reações emocionais. Os resultados da EDG apontaram que 

6 (28,57%)idosos apresentam sintomas de possível depressão.Em relação a MIF a 

média de pontuação obtida foi de 108,71 pontos. Dos 21 idosos, 14 (66,67%) possuem 

independência completa para realizar as atividades e 7 (33,33%) são parcialmente 

dependentes para realizar suas atividades. A polifármacia foi encontrada em 16 dos 

21idosos (76,19%), e a média do número de medicamentos consumida pelos idosos 

polifármacos foi de 9,56 medicações.  
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