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Resumo: A polifarmácia é uma condição comum no idoso, uma vez que apresentam muitas morbidades. Idosos 

que residem em área rural vivenciam dificuldades de acesso aos serviços de saúde, fator que pode aumentar as 

chances de uso de fármacos. Objetivo: Relatar as características de saúde de idosos que residem em uma área 

rural segundo o uso da polifarmácia. Metodologia: Estudo transversal e descritivo conduzido com 81 idosos 

residentes de uma área rural do distrito de Ponta Grossa/PR, os quais fazem parte do projeto: Atuação da 

residência multidisciplinar em saúde do idoso no Programa Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária. 

Resultados: Dos participantes, 43,2% faziam uso de 5 ou mais medicamentos. A maioria era do sexo feminino 

(53,1%), casados (59,3%), cor branca (76,5) e idade entre 71 e 80 anos (42%). Grande parte não fazia uso de 

álcool (37%) e tabaco (27%), não realizavam atividade física (27%) e não ficaram internados no último ano 

(16%). Conclusão: Observou-se que quase metade dos idosos faziam uso de polifarmácia, o que demonstra a 

importância do acompanhamento e avaliação regular dos fármacos, com foco na adesão e identificação de riscos, 

os quais pode reduzir danos e melhorar a qualidade de vida do idoso. 

Palavras-chave: Idoso. Polimedicação. Saúde. Zona rural. 

 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Atuação da residência multidisciplinar em saúde do idoso no Programa Centro Rural de 

Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC) 

 

PROJETOS VINCULADOS 

Programa Centro Rural de Treinamento e ação comunitária (CRUTAC). 

Departamento de Enfermagem e Saúde Pública. 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG). 

 

PÚBLICO-ALVO  

Idosos que residem em uma área rural no município de Ponta Grossa.  

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

              Área Rural de Itaiacoca no município de Ponta Grossa.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

              Residência dos idosos na área rural. 

 

JUSTIFICATIVA 

             A transição epidemiológica associada ao aumento da expectativa de vida tem 

colaborado para uma elevação na carga de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
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presentes na população (PEREIRA et al., 2017), corroborando para a ocorrência da 

polifarmácia, condição definida como o uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos 

(FAGUNDES et al., 2018).   

           O uso excessivo de  fármacos é um grave problema de saúde pública e apresenta-se 

como uma condição cada vez mais frequente na população idosa, uma vez que que idosos 

dispõem de um grande número de  DCNT (NASCIMENTO et al., 2017).  

           Quando submetidos ao uso de 5 ou mais medicamentos os idosos estão mais expostos 

ao risco de desenvolver síndromes geriátricas, quadros de confusão mental, incontinências e 

quedas, aumentando o número de idosos hospitalizados. (SECOLI, 2010).  

          Além do elevado índice de morbidades, pessoas com mais de 60 anos são mais 

suscetíveis à perda de doses ou erros de administração, o que pode comprometer a adesão ao 

tratamento. (NASCIMENTO et al., 2017).  

         Quando se trata de idosos  que residem em área rural, vale considerar as dificuldades 

que esses indivíduos vivenciam para o acesso à saúde, considerando barreiras geográficas, 

localização dos serviços de saúde, bem como baixa disponibilidade de transporte público ou 

privado(GRDEN et al., 2019).  

         Neste sentido, conhecer as características de idosos que residem na área rural e fazem 

uso da polifarmácia, é importante para fundamentar ações bem como traçar estratégias de 

saúde para uma conscientização do uso racional de medicamentos na população acima de 60 

anos.  

OBJETIVOS 

Relatar as características de saúde de idosos que residem em uma área rural segundo 

o uso da polifarmácia. 

 

METODOLOGIA    

              Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, exploratório, descritivo, 

desenvolvido junto a idosos (n=81) que residem em uma comunidade rural do município de 

Ponta Grossa, os quais são atendidos pelo projeto de extensão “Atuação da residência 

multidisciplinar em saúde do idoso no Programa Centro Rural de Treinamento e Ação 

Comunitária (CRUTAC)”, entre os anos de 2018 e 2019.  
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                Utilizou-se como critérios de inclusão: ter mais de 60 anos e residir na zona rural. 

Foram excluídos indivíduos que não estavam no domicílio no momento da consulta e que não 

aquiesceram com a participação no estudo. 

          Os dados provenientes deste relato são frutos do projeto de extensão desenvolvido por 

residentes multiprofissionais em saúde em saúde do idoso das áreas de Odontologia, 

Enfermagem, Serviço Social, Farmácia e Fisioterapia, que realizam atendimento 

gerontológico multidimensional domiciliar à idosos rurais.  

A coleta de dados foi realizada de forma individualizada, por pesquisadores treinados 

e calibrados, com vistas a explanar o objeto da pesquisa, seu caráter de voluntariedade e de 

não-identificação, assim como sobre a forma de coleta, análise e destino dos dados. Os idosos 

foram avaliados através dos instrumentos: Caracterização Sociodemográfica; Mini Exame do 

Estado Mental (MEEM); Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional – IVCF-20; estado de 

saúde geral; Avaliação autorreferida de Saúde Bucal e avaliação clínica de saúde bucal. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas com seres humanos de 

uma Instituição de Ensino Superior (CAAE:99995518.4.0000.0105), respeitando os ditames 

da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e a Declaração de Helsinki. 

RESULTADOS 

Compuseram a amostra final 81 idosos participantes do referido projeto de 

extensão. Observou-se que, aproximadamente 43,2 % dos idosos faziam o uso de 5 ou mais 

medicamentos (polifarmácia). A maioria dos participantes era do sexo feminino (53,1%), com 

idade entre 71 e 80 anos (42%) , casados (59%) e da cor branca (77%) . 

Quanto a escolaridade grande parte dos idosos possuía ensino fundamental 

incompleto (63%), com renda entre 1 e 2 salários mínimos (63%), sendo 64% aposentados e 

pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Relativo ao estilo de vida, notou-se que dentre os idosos que faziam uso da 

polifarmácia, a maioria parte não utilizava álcool (37%) e tabaco (27%), não realizavam 

atividade física (27%), não ficaram internados (16%)  ou sofreram quedas no último ano 

(26%).  

                                                                Figura 1- Uso de Polifarmácia 
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Legenda- Presença do uso de 5 ou mais medicamentos entre idosos de uma área rural. 

Fonte: Os autores (2020). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                Observou-se que quase metade dos idosos faziam uso de polifarmácia, o que 

demonstra a importância do acompanhamento e avaliação regular dos fármacos, com foco na 

adesão e identificação de riscos, os quais pode reduzir danos e melhorar a qualidade de vida 

do idoso.  

 Para tanto, torna-se importante conhecer as características de saúde dos idosos para o 

planejamento de ações qualificadas ao cuidado, especialmente aos idosos que vivem em 

comunidades rurais. 

 

APOIO 

Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG). 
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