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18. Polifarmácia 
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Vários estudos indicam que a prescrição de múltiplos medicamentos, ou 

polifarmácia, é cada vez mais comum na prática clínica, particularmente em pessoas 

mais velhas (> 65 anos). Esta prática merece ser avaliada cuidadosamente já que o risco 

de efeitos adversos e danos aumenta de forma aproximadamente linear com o número 

de fármacos usados (Viktil e cols., 2007). No caso de idosos, o risco é ainda maior 

devido à diminuição fisiológica da função renal e hepática e menor massa corporal 

magra, entre outros aspectos como diminuição cognitiva (Masnoon e cols., 2017). No 

contexto atual da COVID-19, a polifarmácia está também sendo apontada por alguns 

autores como sendo um fator de risco para o desenvolvimento de casos graves desta 

pandemia (McKeigue e cols., 2020; McQueenie e cols., 2020). Para poder avaliar o 

impacto desta prática, precisamos primeiro definir o que é polifarmácia. Infelizmente, 

mais uma vez, existe uma pletora de definições e a falta de consenso dificulta a 

estimação da prevalência da polifarmácia e dos seus impactos, como interações 

medicamentosas e falta de adesão ao tratamento. De fato, foi mostrado que a 

prevalência da polifarmácia em idosos pode variar de 13% a 92%, dependendo da 

definição utilizada e das características da população estudada (Maggiore e cols., 2010, 

apud Taghy e cols., 2020).  

 A definição dada pela OMS “A administração de muitos fármacos (“drugs”) ao 

mesmo tempo, ou a administração de um número excessivo de fármacos” é 

claramente vaga demais (WHO, 2004) apesar de já trazer dois elementos interessantes, 

como bem observados por Taghy e cols. (2020): A primeira parte da definição sugere a 

administração de “muitos” medicamentos, porém sem especificar um número, e levanta 

a questão da dimensão temporal segundo a qual a polifarmácia deveria ser considerada. 

A segunda parte da definição refere-se a um “número excessivo de fármacos” 

introduzindo, assim, a noção mais qualitativa de uso indevido de fármacos. Visando 

buscar um eventual consenso na literatura a respeito de uma definição mais objetiva da 

polifarmácia, Masnoon e cols. (2017) fizeram uma revisão sistemática da literatura. 

Entre as 138 definições que acharam, a mais comum (46,4%) foi a definição numérica 

de “no mínimo cinco medicamentos (“medications”) diferentes por dia”.  

Apesar das definições numéricas serem as mais comuns, Taghy e cols. (2020) 

observaram que elas foram enriquecidas e refinadas ao longo do tempo para incluir 

novas características e conceitos ligados à qualidade da prescrição (apropriada, racional 

vs. inadequada), duração ou contexto da terapia. Esta abordagem qualitativa se afasta de 

definições mais rígidas que são limitadas ao número de fármacos consumidos e desafia 

preconceitos de que a polifarmácia é sempre perigosa, ou indicativa de atendimento 

precário, ao destacar a importância do contexto clínico subjacente à prescrição e 

propondo o conceito de “polifarmácia apropriada” (Cadogan e cols., 2016). 

Para finalizar, notem que pode ser interessante distinguir a polifarmácia da 

polifarmacologia, que, no sentido mais restrito, poderia ser considerada como a 

modulação de diferentes alvos farmacológicos por um único fármaco, para obter um 
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efeito terapêutico desejado (Hopkins, 2012). Tais fármacos são chamados “multi-alvos”, 

como discutimos em matéria anterior deste glossário. 
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