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MPIs, 
segundo 

Beers, 2003

19,7% da 
relação de 

medicamentos 
da AFB

9% dos 
medicamentos 

contidos na 
RENAME 2010





34,5% dos 
medicamentos 

prescritos foram 
considerados MPIs





Corsonello, A. Drugs & aging 2009.26: 31-39

Table I. Summary of main evidence about the relationship between the 

use of Beers’ listed potentially inappropriate medications and hospital 

outcomes



Hudson. Clinical Pharmacology and Therapeutics. 1967: 09-16



Polifarmácia
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Cascata iatrogênica
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Onde está a causa raíz?





Corsonello, A. Drugs & aging 2009.26: 31-39
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Princípios e metas da farmacoterapia no idoso

1. Evitar medicamentos não necessários;
2. Avaliar efeito do TTT na qualidade de vida;
3. Dar ênfase a causa e não ao sintoma;
4. Fazer uma boa anamnese medicamentosa;
5. Observar doenças concomitantes;
6. Escolher o medicamento correto;
7. Titular a dose;



Princípios e metas da farmacoterapia no idoso

8. Escolher a forma farmacêutica correta;
9. Embalagens e rótulos de fácil manuseio e 

compreensão;
10. Fazer os registros adequados;
11.Revisar tratamento periodicamente;
12.Evitar RAMs;
13.Promover a adesão ao TTT.

Shetty and Woodhouse. Clinical Pharmacy and Therapeutics, 

2012



Existe uma indicação válida
para prescrição?

É possível manter o controle dos
sintomas com uma dose menor
ou conforme necessário?

As conhecidas reações 
adversas superam os 
possíveis benefícios?

Quais são as 

considerações 

práticas para parar a 

medicação?

Quais são as considerações
práticas para a desprescrição?



















App MPI Brasil



App MPI Brasil



Na página do medicamento buscado, há diversas informações 
sobre o mesmo!



Foram identificados e 
incluídos 204 MPI 

existentes no Brasil



147 são MPI 
independente de 
condição clínica



174 MPI a depender 
de condição clínica 

específica



Foram inseridas 
alternativas terapêuticas 

para 170 MPI



Foram acrescentadas 
orientações de 

desprescrição para 75 MPI



Foram adicionadas 
orientações de monitoramento 

para 160 MPI 



Omissão de prescrição
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39,6% de 

omissões na 

alta
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Mas se há tantos recomendações na literatura do 
que se deve prescrever, por qual razão devemos nos 

preocupar com desprescrição?



O que é desprescrição?

“O processo de retirada de um medicamento 
inadequado, supervisionado por um 

profissional de saúde com o objetivo de 
gerenciar a polifarmácia e melhorar os 

resultados”

“A redução da dose e a mudança para 
medicamentos mais seguros também são 

consideradas estratégias de desprescrição que 
mantêm a efetividade e, ao mesmo tempo, 

minimizam os danos”
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1. Desprescrição é um 
processo que profissional e 
paciente;

2. Cada paciente tem valores e 
preferências

3. Às vezes é melhor não 
começar. Considere se o 
TTT é necessário;

4. A expectativa de vida, status 
funcional e a qualidade de 
vida são importantes; 

5. A educação permanente é 
fundamental para um 
cuidado de sucesso.



Obrigado!

Perguntas?
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mgalvao@ufba.br

77 988280954 

mailto:mgalvao@ufba.br
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