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Prevalência da polifarmácia
quantitativa e qualitativa em
idosos com demência de alzheimer
Prevalence of quantitative and qualitative
polypharmacy in older adults with Alzheimer dementia

RESUMO

INTRODUÇÃO: A polifarmácia pode ser classificada como quantitativa e qualitativa. Entre os conceitos para a quantitativa,
está a utilização de dois ou mais medicamentos. Por sua vez, a polifarmácia qualitativa considera a racionalização da terapia
farmacológica. OBJETIVOS: Com base nos dois conceitos apresentados, este estudo objetivou avaliar a prevalência da
polifarmácia em idosos com demência e correlacioná-la às características socioclínicas, demográficas e farmacológicas.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal em um centro de referência em demência no Distrito Federal, incluindo
97 idosos com diagnóstico de demência de Alzheimer. Foram identificadas as prevalências da polifarmácia quantitativa e da
qualitativa, e, valendo-se da análise univariada, correlacionou-se a presença de polifarmácia às características da população.
A estatística descritiva foi calculada para todas as variáveis, as dependentes e as independentes. A correlação entre as
variáveis secundárias e a polifarmácia foi determinada pela razão de prevalências. Para a análise univariada, utilizaram-se os
seguintes testes estatísticos: χ2 de Pearson, Kruskal-Wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW). RESULTADOS: A prevalência
da polifarmácia quantitativa foi de 92,8%, sendo 37,2% leve, 25,8% moderada e 29,8% grave, e a da qualitativa foi de 49,5%.
Analisando-se os dados, as características socioclínicas e demográficas não estiveram associadas nem com a polifarmácia
quantitativa nem com a qualitativa. CONCLUSÃO: A polifarmácia quantitativa e a qualitativa foram prevalentes entre os idosos
com demência. O atendimento ambulatorial multiprofissional aos idosos mediante a metodologia de identificação e qualificação
das polifarmácias quantitativa e qualitativa parece ser uma ferramenta útil para promover o uso racional de medicamentos.
PALAVRAS-CHAVE: idoso; saúde do idoso; Doença de Alzheimer.

ABSTRACT

Patrícia Medeiros de Souzaa , Liana Tieko Evangelista Kusanob,c , Leopoldo Luiz dos Santos Netob

BACKGROUND: Polypharmacy can be defined quantitatively or qualitatively. One of the concepts underlying the quantitative
definition of polypharmacy is the use of two or more medications. The qualitative definition, in turn, takes into account the
rationalization of pharmacotherapy. OBJECTIVES: Based on these two concepts, this study aimed to determine the prevalence of
polypharmacy in older adults with dementia and correlate it with sociodemographic, clinical, and pharmacological characteristics.
METHODS: A cross-sectional study was conducted in a center of excellence for dementia care in the Federal District, including
97 older adults with a diagnosis of Alzheimer dementia. Prevalence rates were determined for quantitative and qualitative
polypharmacy. The presence of polypharmacy was correlated with the characteristics of the sample by univariate analysis.
Descriptive statistics were calculated for all dependent and independent variables. The correlation between secondary variables and
polypharmacy was determined by prevalence ratio. Univariate analysis was performed using the following statistical tests: Pearson’s
χ2 test, Kruskal-Wallis test, and Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW) test. RESULTS: The prevalence of quantitative polypharmacy
was 92.8%, of which 37.2% were characterized as minor, 25.8% as moderate, and 29.8% as major. The prevalence of qualitative
polypharmacy was 49.5%. Sociodemographic and clinical characteristics were not associated with quantitative or qualitative
polypharmacy. CONCLUSION: Both quantitative and qualitative polypharmacy were highly prevalent among older adults with
dementia. The delivery of multidisciplinary care to older outpatients through a methodology that identifies and characterizes
polypharmacy both quantitatively and qualitatively seems to be a useful tool to promote the rational use of medications.
KEYWORDS: aged; health of the aged; Alzheimer disease.
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Polifarmácia na demência

Introdução

Atualmente, 80% das pessoas acima de 65 anos sofrem
de condições patológicas crônicas que requerem prescrições
de medicamentos em longo prazo. Além disso, condições de
saúde complexas e a presença de comorbidades usualmente
envolvem terapias com múltiplos fármacos.1
Por conta das diferenças conceituais existentes, a prevalência da polifarmácia mostra-se bastante heterogênea.
Estudo utilizando o conceito de polifarmácia quantitativa
relatou prevalência de 42% do problema.2 Outro estudo
finlandês com idosos com mais de 75 anos observou 67%
das pessoas fazendo uso de mais de cinco medicamentos.3
Em estudo brasileiro realizado em uma instituição de longa
permanência, a prática de polifarmácia foi verificada em 78%
das prescrições.4
Existem poucas pesquisas prospectivas sobre a avaliação
dos fatores preditores da polifarmácia em idosos. Durante quatro anos, Veehof et al.2 avaliaram a polifarmácia quantitativa em idosos e notaram que o melhor fator preditor foi
o número de medicamentos crônicos usados no início da
coorte. Um dado relevante foi a detecção de maior risco de
polifarmácia nos idosos que apresentavam hipertensão arterial sistêmica (HAS) e fibrilação atrial. Em ambos os casos,
foram observados aumentos no risco de, respectivamente,
37,3 e 19,6 vezes.
Os estudos, especialmente aqueles com idosos com
demência, ainda são escassos na literatura. Esta investigação
objetivou determinar, nesse grupo, a prevalência da polifarmácia, descrevendo-a sob a ótica dos conceitos qualitativo
e quantitativo.

Métodos

O estudo foi realizado com pessoas idosas com demência
de Alzheimer acompanhadas pela equipe de profissionais de
saúde do Centro de Medicina do Idoso (CMI), localizado
no Hospital Universitário de Brasília (HUB). A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da
Saúde da Universidade de Brasília (UnB), de acordo com o
documento nº 0261.0.012.000-05, projeto nº 079/2005, em
11 de outubro de 2005.
Trata-se de um estudo transversal para o qual foi feita triagem dos sujeitos que chegavam para atendimento no CMI/
HUB que obedeceram aos critérios de inclusão e exclusão.
Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, houve a entrevista semiestruturada, seguida da coleta de
dados em prontuário médico. O questionário teve como objetivo captar dados sociodemográficos do paciente, tais como
idade (em anos), sexo e escolaridade (em anos completos),
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assim como dados específicos da terapia farmacológica, como
medicamentos prescritos e não prescritos, forma de administração, eventos adversos e o simultâneo acompanhamento de
diversas especialidades médicas.
Foram incluídos indivíduos com 60 anos ou mais e com
diagnóstico de comprometimento cognitivo, de possível
ou provável doença de Alzheimer de acordo com os critérios adotados pela Associação Americana de Psiquiatria, no
manual Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV).5 O grau de demência foi estratificado como leve,
moderado ou grave, conforme o Clinical Dementia Rating
(CDR).6 Excluíram-se idosos oriundos de outros serviços do
Distrito Federal e indivíduos cujos cuidadores e/ou responsáveis não consentiram em fazer parte da pesquisa.
A polifarmácia foi definida e analisada por meio de dois
métodos distintos:
• quantitativo: utilização concomitante de dois ou mais
medicamentos, com a seguinte classificação: leve, uso
de dois ou três fármacos; moderado, quatro ou cinco
fármacos; e grave, mais de cinco;2
• qualitativo: prescrição, administração e utilização de mais
medicamentos do que o paciente clinicamente necessita.7
O método aplicado para essa avaliação foi o implícito,
que se caracteriza pela revisão clínica dos medicamentos
em uso levando em conta as práticas tidas como adequadas nas revisões de literatura médica sobre as doenças
específicas apresentadas pelos pacientes.8 Com base na
revisão clínica dos medicamentos, os motivos da polifarmácia foram divididos em duas subcategorias: ausência
de indicação e duplicação da terapêutica.9
Com a determinação da prevalência da polifarmácia
seguindo os métodos qualitativo e quantitativo, associou-se
a polifarmácia às variáveis epidemiológicas, sociais, demográficas e farmacológicas.
Os medicamentos considerados foram os utilizados pelo
indivíduo regularmente ou aqueles administrados esporadicamente para tratamento de doença aguda no período de cinco
semanas anteriores à aplicação do questionário. Os fármacos
potencialmente inapropriados à população idosa são aqueles
cujos efeitos adversos ultrapassam o terapêutico seguindo os
critérios de Beers.10 Recentemente, esses mesmos critérios
foram publicados no Brasil.11
A estatística descritiva (média, mediana, moda, desvio
padrão e porcentagens) foi calculada para todas as variáveis,
dependentes e independentes. A correlação entre as variáveis secundárias e a polifarmácia foi determinada pela razão
de prevalências. Além disso, para exame dos dados, foi utilizado o programa Statistical Package for the Social Sciences
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(SPSS), em sua 14ª edição. Para tanto, fez-se uma análise univariada na qual foram usados os seguintes testes estatísticos:
χ2 de Pearson, Kruskal-Wallis e Wilcoxon-Mann-Whitney
(WMW). O nível de significância adotado em todos os testes foi de p < 0,05.

Resultados

Foram selecionados para o estudo 97 idosos com demência
de Alzheimer, sendo 69,1% (n = 67) deles mulheres. A idade
dos entrevistados variou entre 60 e 94 anos, com mediana de
78 anos. A idade mediana das mulheres foi de 78 anos (variando
de 60 a 94), e a dos homens, 79 (de 65 a 93). A variação entre
as idades não foi estatisticamente significativa (p = 0,364).
Entre os idosos estudados, observou-se que 49,5% (n = 48)
deles apresentavam demência moderada (CDR = 2), 34%
(n = 33), grave (CDR = 3), e somente 16,5% (n = 16) dos
indivíduos estavam na fase leve da doença (CDR = 1).
A prevalência da polifarmácia quantitativa foi de 92,8%
(n = 90). Ao classificar a polifarmácia pelo grau de intensidade, 37,2% (n = 36) dos participantes foram classificados como leve; 25,8% (n = 25), como moderado; e 29,8%
(n = 29), como grave.
A prevalência de polifarmácia qualitativa nos idosos foi
de 49,5% (n = 48). Setenta e oito medicamentos foram considerados clinicamente desnecessários, e a mediana foi igual
a 1 (variando de 1 a 5). Cerca de 95% (n = 74) dos medicamentos foram considerados clinicamente desnecessários
em razão da ausência de indicação terapêutica. A duplicação
terapêutica foi responsável por 5,1% (n = 4) dos casos de uso
desnecessário de medicamento.
Após analisar a polifarmácia pelos dois critérios adotados,
observou-se que todos os idosos com polifarmácia qualitativa (n = 48) também apresentaram polifarmácia quantitativa.
Somente sete idosos não tiveram polifarmácia por nenhum
dos critérios. Essa diferença entre grupos foi estatisticamente
significativa (p = 0,007).
Ao relacionar as características de gênero, idade, escolaridade e renda com as polifarmácias quantitativa e qualitativa, viu-se que não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (Tabelas 1 e 2). Quanto ao grau de
demência e polifarmácia, o estudo tampouco relatou diferença
estatisticamente significativa entre os grupos (pquanti = 0,129;
pquali = 0,065).

Discussão

Neste estudo, a prevalência da polifarmácia em idosos com demência de Alzheimer atendidos no centro de

referência foi de 92,8 e 49,5% para as avaliações quantitativa e qualitativa, respectivamente. A elevada prevalência
da polifarmácia quantitativa pode ser resultado da presença de múltiplas comorbidades nos idosos com demência ou do critério utilizado para identificar a problemática. Foram identificadas 283 condições patológicas com
mediana igual a 3 (variando de 1 a 8). Apesar das diferenças observadas entre as prevalências da polifarmácia

Tabela 1 Relação entre a prevalência da polifarmácia
quantitativa e as características socioclínicas e demográficas
nos idosos com demência.
Polifarmácia quantitativa (%)
Variáveis

Ausência de
Leve Moderada Grave
polifarmácia

Valor
p

Gênero*
Feminino

6,2

23,7

16,5

22,7

Masculino

1,0

13,4

9,3

7,2

7,2

37,1

25,8

29,9

3,1

5,2

4,1

1,0

Total (%)

0,515
100

Idade* (anos)
60–69
70–79

3,1

18,6

11,4

10,2

≥ 80

2,1

13,4

9,3

18,5

Total (%)

8,3

37,2

25,8

29,7

0,243
100

Escolaridade* (anos)
Nunca
estudou

0,0

6,3

3,2

5,2

≤3

4,1

18,8

8,4

9,4

>3e≤7

1,0

8,3

4,2

6,2

> 7 e ≤ 11

1,0

1,0

5,3

3,1

> 11

1,0

4,2

4,1

5,2

Total (%)

7,1

38,6

25,2

29,1

≤1

1,1

14,9

7,4

7,4

>1e≤5

2,1

14,9

8,5

8,5

> 5 e ≤ 10

1,1

7,4

7,4

7,4

0,813

100

Renda* (SM**)

> 10

3,2

1,1

3,2

3,2

Total (%)

7,5

38,3

26,5

27,7

Leve

1,0

7,2

6,2

2,1

Moderado

4,1

14,4

16,5

14,4

Grave

2,1

15,5

3,1

13,4

Total (%)

7,2

37,1

25,8

29,9

0,168

100

Grau de demência*
0,129
100

*Analisado pelo teste do χ2; **SM: salário mínimo.
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quantitativa e da qualitativa no atual estudo, a ingestão
de múltiplos medicamentos pode estar associada com o
consumo de fármacos clinicamente desnecessários, visto
que todos os idosos com polifarmácia qualitativa também
apresentaram a quantitativa, sendo essa associação estatisticamente significativa (p = 0,007).
A polifarmácia quantitativa também foi estudada em idosos com prejuízo cognitivo, e a prevalência foi 18% menor
do que a observada na presente pesquisa.12 Esses mesmos

Tabela 2 Relação entre a prevalência da polifarmácia
qualitativa e as características socioclínicas e demográficas
nos idosos com demência.
Polifarmácia qualitativa (%)
Variáveis

Ausência de
polifarmácia

Polifarmácia
qualitativa

Feminino

37,1

32,0

Masculino

13,4

17,5

50,5

49,5

60–69

10,3

3,1

70–79

18,6

24,8

≥ 80

21,6

21,6

Total (%)

50,5

49,5

Valor p

Gênero*

Total (%)

0,344
100

Idade* (anos)
0,145
100

Escolaridade* (anos)
Nunca estudou

7,2

7,2

≤3

24,7

15,4

>3e≤7

8,2

11,3

> 7 e ≤ 11

5,3

6,2

> 11

4,2

10,3

Total (%)

49,6

50,4

≤1

14,9

16,0

>1e≤5

20,2

18,1

> 5 e ≤ 10

11,7

7,4

0,453

100

Renda* (SM**)

> 10

5,3

6,4

Total (%)

52,1

47,9

Leve

12,4

4,1

Moderado

24,7

24,8

Grave

13,4

20,6

Total (%)

50,5

49,5

0,812

100

Grau de demência*

*Analisado pelo teste do χ2; **SM: salário mínimo.
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0,065
100

autores alertaram que o menor consumo de medicamentos
entre idosos com déficit cognitivo pode configurar a subutilização de medicamentos. Provavelmente, em virtude de
este estudo ter sido realizado em um centro especializado em
demência, supõe-se que não houve subutilização de fármacos, uma vez que a polifarmácia esteve presente. Ao avaliar
a polifarmácia qualitativa no atual estudo, aproximadamente
cinco em cada dez idosos com demência fizeram uso de ao
menos um medicamento considerado clinicamente desnecessário. Esse resultado foi semelhante ao encontrado por
outros pesquisadores.9,13,14
Algo que chama nossa atenção é o fato de que nessa casuística foram identificados 78 fármacos clinicamente desnecessários nos idosos com demência, totalizando 94,9% por falta
de indicação clínica e 5,1% por duplicação na terapêutica.
Como muitos desses pacientes estavam em sua primeira consulta no serviço, é possível que esse uso desnecessário se deva
pela presença de muitos profissionais especialistas envolvidos
nos cuidados desses idosos anteriormente. A literatura é variada
nesse tipo de análise. Em estudo de Davis et al.15 constatou-se
que 83% dos medicamentos utilizados não tinham indicação
precisa, e 10% deles estavam em duplicidade. Por outro lado,
estudo norte-americano não averiguou tamanha frequência
de uso de medicamentos inapropriados. Esse estudo com
idosos observou que, entre os medicamentos desnecessários,
32% não tinham indicação terapêutica, 18% eram inefetivos,
e 7% estavam sendo utilizados em duplicidade.14
Partindo-se do pressuposto de que não existem critérios
explícitos para a identificação da polifarmácia qualitativa e
de que a análise é subjetiva, fica difícil a reprodutibilidade
desse conceito pelos pesquisadores. Na atual investigação, a
metodologia empregada para identificação da polifarmácia
qualitativa nos idosos envolveu a indicação de um medicamento sem o diagnóstico da condição patológica do idoso e
a duplicação de medicamento com a mesma finalidade terapêutica. Um terceiro parâmetro poderia ter sido aplicado na
metodologia da polifarmácia qualitativa, com abordagem na
efetividade do fármaco, como realizado por Hajjar et al.,14 no
entanto não foi possível realizar essa análise em função de o
estudo ter sido transversal. Apesar disso, uma vantagem do
método empregado aqui foi permitir a avaliação do fármaco
no contexto clínico de cada idoso. As diferenças entre as prevalências encontradas nesses resultados podem ser explicadas
pela ausência na padronização da metodologia empregada
na avaliação da polifarmácia qualitativa.
Neste estudo, não foi identificada nenhuma associação
estatisticamente significativa entre a polifarmácia quantitativa e a qualitativa e as diferentes características socioclínicas e demográficas (gênero, idade, escolaridade, renda
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e grau de demência) dos entrevistados. Isso possivelmente
demonstra que, nessa população, a indicação médica pode
ter sido o fator determinante para a polifarmácia. Resultado
semelhante foi observado por Rossi et al.9 e por Flores e
Mengue16 na polifarmácia quantitativa em idosos analisando-se apenas as características sociais e a faixa etária.
Por outro lado, resultados divergentes foram apresentados
por Hajjar et al.14 ao perceberem associação positiva entre
a polifarmácia qualitativa e a idade e a escolaridade dos
idosos. Esse estudo teve o mérito de ser uma análise de
coorte. Nesse mesmo sentido, Veehof et al.2 verificaram que
somente a idade foi responsável pelo aumento do consumo
de fármacos no grupo de idosos.
Este estudo apresenta limitações. Entre elas, cabe destacar
o desenho transversal, que impede a definição de causalidade.
A amostra de conveniência também pode ter selecionado
um grupo de pacientes muito homogêneo e distante da realidade brasileira. Por fim, o próprio critério de polifarmácia
tem sido debatido na literatura.
Medidas profiláticas podem ser tomadas buscando minimizar a polifarmácia em idosos com demência. Um dos
problemas apontados é a ausência de revisão periódica dos
medicamentos, sugerida por Zermansky et al.,17 os quais

mostraram que 72% das prescrições médicas não são revisadas periodicamente para adequação de dose nem do esquema
terapêutico. Nessa vertente, a análise da polifarmácia qualitativa torna-se uma abordagem importante e um diferencial no
acompanhamento de pacientes com demência de Alzheimer.

Conclusões

Neste estudo, a prevalência da polifarmácia quantitativa
em idosos com demência atendidos em um centro de referência foi de 92,8%, e a polifarmácia qualitativa esteve presente em 49,5%. As características socioclínicas e demográficas não estiveram associadas à polifarmácia.
Estudos prospectivos tornam-se essenciais para definir
mais claramente as etapas críticas do processo da polifarmácia e, dessa forma, criar as ferramentas assistenciais para
melhorar a qualidade da terapia farmacológica e minimizar
a vulnerabilidade dos idosos com demência quanto aos erros
de medicamentos e às demais consequências da polifarmácia.
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