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Polimedicação

Masnoon et al. BMC Geriatrics (2017) 17:230  DOI 10.1186/s12877-017-0621-2

» A diferença entre “muitos medicamentos” e “demasiados medicamentos” é subtil

» Polimedicação é frequentemente definida como o uso de múltiplos medicamentos
- Cut-off mais comum: 5 medicamentos

Definição numérica valor limitado na prática clínica!

- Exemplo: prevenção secundária do EAM!



Polimedicação

POLIMEDICAÇÃO 

APROPRIADA

 Todos os fármacos são prescritos com o propósito de atingir objetivos terapêuticos que foram acordados com o

doente

 Os objetivos terapêuticos estão efetivamente a ser alcançados ou há fortes possibilidades de o serem no futuro

 A terapêutica foi otimizada no sentido de minimizar o risco de reações adversas

 O doente está motivado e tem capacidades para tomar todos os medicamentos como pretendido.

Scottish Government Polypharmacy Model of Care Group. Polypharmacy Guidance, Realistic Prescribing 3 rd Edition, 2018. Scottish Government

“Prescrição de medicamentos para condições complexas ou para múltiplas condições em circunstâncias em que o uso de medicamentos foi
otimizado e os medicamentos foram prescritos de acordo com a melhor evidência científica”

“Prescrição de múltiplos medicamentos é feita de uma forma inapropriada ou o benefício pretendido daquele medicamento não é atingido”

POLIMEDICAÇÃO 

INAPROPRIADA

 Inexistência, para um ou mais medicamentos, de evidência que suporte a indicação clínica

 A indicação já não existe ou a dose é desnecessariamente alta

 Um ou mais medicamentos não estão a atingir os objetivos terapêuticos pretendidos

 Um medicamento ou a combinação de vários medicamentos causam reações adversas inaceitáveis ou colocam

o doente em elevado risco de as ter

 O doente não quer ou não tem capacidade para tomar um ou mais medicamentos de acordo com a prescrição



Polimedicação inapropriada

Polimedicação inapropriada

Maior probabilidade  de efeitos adversos

Maior probabilidade  de interações farmacológicas

Impacto em outcomes clínicos

Impacto em outcomes sociais e económicos



Polimedicação inapropriada

MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE INAPROPRIADOS (PIMs)

» Medicamentos para os quais os riscos superam os benefícios

» Medicação menos custo-efetiva quando há alternativas igualmente ou mais efetivas

PRESCRIÇÃO POTENCIALMENTE INAPROPRIADA

» Subprescrição – omissão de medicação necessária (existe uma condição clínica não tratada)

» Sobprescrição – prescrição de medicação que não tem indicação clínica (prescrição desnecessária)

» Prescrição incorreta – Prescrição incorreta de uma medicação necessária e indicada

Dose- dose prescrita é incorreta ou não é adaptada às características do indivíduo idoso 

Duração da terapêutica- duração da terapêutica demasiado curta ou prolongada de acordo com a evidência disponível

Duplicação terapêutica- prescrição inapropriada de fármacos da mesma classe farmacológica 

Interações fármaco-fármaco

Interações fármaco-doença

Interações fármaco-alimento



Critérios de avaliação de 

medicação potencialmente inapropriada

46

instrumentos

Instrumento ideal

 Considera efetividade, segurança, custos e preferências dos doentes
 Desenvolvido a partir de métodos baseados em evidência
Associação com outcomes clínicos
 Aplicação em investigação e prática clínica

 Ausência de guidelines específicas para idosos
 Evidência científica limitada (RCTs escassos), muito assente em estudos observacionais!



14 
instrumentos 

na última 
década

Benzodiazepinas
AINEs
Anti-histamínicos
Antipsicóticos

•Diazepam (14 critérios)
•Amitriptilina (13 critérios)



536 
interações 
fármaco-
doença

159 
interações 
fármaco-
fármaco

84 doenças/condições clinicas

AINEs + IC
Metoclopramida + Doença Parkinson
Anticolinérgicos + Demência/défice cognitivo
Benzodiazepinas + Quedas/fraturas
Espasmolíticos + HBP

20 instrumentos

Varfarina-AINEs
Varfarina-aspirina
AINEs-IECAs
Beta-bloqueantes-verapamilo



Critérios de Beers

Tabela 2

• PIM e classes a 
evitar nos idosos

Tabela 3

• PIM e classes a 
evitar em idosos 
com determinadas 
doenças ou 
síndromes

Tabela 4

• Fármacos que 
devem ser usados 
com precaução

Tabela 5

• Interações 
fármaco-fármaco 
que podem ser 
graves em idosos

Tabela 6

• Fármacos a evitar 
ou cuja dose deve 
ser ajustada c/ 
função renal 
diminuída



Critérios de Beers



Critérios de Beers



Critérios de Beers



Critérios de Beers



Critérios de Beers



Critérios STOPP/START



Medicação 
potencialmente 

inapropriada       

(81 critérios STOPP)
Fármacos recomendados 

(34 critérios START)

• Organizados por sistemas fisiológicos

• Fáceis de relacionar com diagnósticos ativos

• Interações fármaco-doença

Screening Tool of Older Person's Prescriptions

Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment

Critérios STOPP/START



Critérios STOPP



Critérios START





Classificação 
Positiva (A e B)

Classificação 
Negativa (C e D)

• 264 fármacos em 26 indicações clínicas distintas

• PIMs dependentes da indicação ou diagnóstico

Lista FORTA



Lista FORTA



Lista FORTA



Alemanha, Estónia, Finlândia, França, Holanda, Espanha e Suécia.

EU(7)–PIM List



Fármacos / Classes 
farmacoterapêuticas

Principais riscos 
associados aos 

fármacos

Recomendações 
especiais de uso

Alternativas 
terapêuticas

• 282 fármacos de 34 classes farmacoterapêuticas

• Códigos ATC

• Fácil de utilizar mesmo quando a informação clínica do doente é escassa

EU(7)–PIM List



EU(7)–PIM List



Propósito de uso

Disponibilidade de informação clínica

Não há um instrumento explícito ideal!

Investigação vs Prática clínica

Acesso aos processos clínicos dos doentes idosos

» O regime farmacoterapêutico deve ser avaliado em todas as dimensões:
efetividade, indicação, segurança, preferências dos doentes

» Avaliar se a polimedicação é apropriada ou inapropriada deve guiar a prática clínica dos profissionais de saúde



Antecedentes Pessoais:
• AVC isquémico (há 13 anos)
• Fratura subtrocantérica
esquerda (há 2 anos)

Diagnósticos ativos:
• Hipertensão Arterial
• Dislipidémia
• Diabetes mellitus tipo 2 não insulino-tratado
• Doença de Parkinson

Homem, 87 anos

Medicação habitual:
• Pantoprazol 20 mg – id (jejum)
• Atorvastatina 20 mg – id (jantar)
• Levodopa/Carbidopa 100 + 25 mg - 4id
• Metformina 1000 mg - 3id (P.A.+A+J)
• Glimepirida 2 mg - 1id (almoço)
• Risperidona 1 mg - 1id (deitar)
• Ácido acetilsalicílico 100 mg - 1id (almoço)
• Alprazolam 1 mg - 1 id (deitar)

Parâmetros  laboratoriais:
• Col total = 160 mg/dL
• HbA1c=8,5%
• TFGe (CKD-EPI)= 55 ml/min/1.73 m2

• Pressão arterial = 130/75 mmHg

CASO CLÍNICO



Pantoprazol 20 mg id

Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers PIM (Tabela 2)1

STOPP/START PIM (F2)2

EU(7) PIM list PIM3

FORTA -

1 Risk of Clostridium difficile infection and bone loss and fractures. Avoid scheduled use for >8 weeks unless for high-
risk patients

2F2 - PPI for uncomplicated peptic ulcer disease or erosive peptic oesophagitis at full therapeutic dosage for > 8 weeks
(dose reduction or earlier discontinuation indicated).

3 Long-term high dose PPI therapy is associated with an increased risk of C. difficile infection and hip fracture.
Inappropriate if used >8 weeks in maximal dose without clear indication



Levodopa+carbidopa
100 mg + 25 mg 4id

Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers -

STOPP/START Não PIM

EU(7) PIM list -

FORTA A (não PIM)



Metformina 1000 mg 3 id

Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers -

STOPP/START Não é PIM

EU(7) PIM list -

FORTA B – Não é PIM

TFGe= 55 ml/min/1,73 m2



Glimepirida 2mg 1 id

Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers PIM (Tabela 2)1

STOPP/START PIM (J1)2

EU(7) PIM list PIM 3

FORTA C - PIM

1 Higher risk of severe prolonged hypoglycemia in older adults

2 J1 - Sulphonylureas with a long duration of action (e.g. glibenclamide, chlorpropamide,

glimepiride) with type 2 diabetes mellitus (risk of prolonged hypoglycaemia).

3 Risk of protracted hypoglycemia



Risperidona 1 mg 1 id

Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers PIM (Tabelas 2, 3 e 4)1

STOPP/START

EU(7) PIM list

FORTA

1Table 2: Increased risk of cerebrovascular accident (stroke) and greater rate of cognitive decline and mortality in

persons with dementia. Avoid antipsychotics for behavioral problems of dementia or delirium unless

nonpharmacological options (eg, behavioral interventions) have failed or are not possible and the older adult is

threatening substantial harm to self or others) – 1 critério

Table 3 - History of falls and fractures | Parkinson Disease – 2 critérios

Table 4 - May exacerbate or cause SIADH or hyponatremia; monitor sodium level closely when starting or changing

dosages in older adults – 1 critério



Risperidona 1 mg 1 id

Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers PIM (Tabelas 2, 3 e 4)1

STOPP/START PIM (D6, D10, K2)2

EU(7) PIM list PIM3

FORTA Não é PIM

2D6 - Antipsychotics (i.e. other than quetiapine or clozapine) in those with parkinsonism or Lewy Body Disease (risk

of severe extra-pyramidal symptoms) – 1 critério

2D10 - Neuroleptics as hypnotics, unless sleep disorder is due to psychosis or dementia (risk of confusion,

hypotension, extra-pyramidal side effects, falls) - 1 critério

2 K2 - Neuroleptic drugs (may cause gait dyspraxia, Parkinsonism) - 1 critério

3 Problematic risk-benefit profile for the treatment of behavioural symptoms of dementia; increased mortality, with
higher dose, in patients with dementia



Ácido acetilsalicílico 100 mg 1 id

Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers Não PIM

STOPP/START

EU(7) PIM list

FORTA



Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers Não PIM

STOPP/START Não PIM

EU(7) PIM list -

FORTA A (não PIM)

Ácido acetilsalicílico 100 mg 1 id



Alprazolam 1 mg 1 id

Critérios Classificação PIM/ Não PIM

Beers PIM (Tabelas 2 e 3)1

STOPP/START PIM (D5, K1)2

EU(7) PIM list PIM3

FORTA D - PIM

1Table 2: Older adults have increased sensitivity to benzodiazepines and decreased metabolism of long acting
agents; in general, all benzodiazepines increase risk of cognitive impairment, delirium, falls, fractures, and motor
vehicle crashes in older adults – 1 critério

Table 3 - History of falls and fractures - 1 critério

2 D5 - Benzodiazepines for ≥ 4 weeks (no indication for longer treatment; risk of prolonged sedation, confusion,
impaired balance, falls, road traffic accidents – 1critério

K1 - Benzodiazepines (sedative, may cause reduced sensorium, impair balance) – 1 critério

3 Risk of falling with hip fracture; prolonged reaction times; psychiatric reactions (can also be paradoxical, e.g.
agitation, irritability, hallucinations, psychosis); cognitive impairment; depression)
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