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Introdução: O atendimento aos idosos requer uma maior atenção.Por apresentarem
fragilidades e doenças crônicas, acabam fazendo o uso de vários fármacos
caracterizando o que se chama polifarmácia. A adesão ao tratamento pode ser
influenciada quando se trata de pacientes que vivem sozinhos ou não, mas que não são
capazes de compreender ou executar as orientações farmacoterapêutica.Muitas vezes
esses problemas podem estar relacionados ao contexto familiar. Nesse sentido o
genograma contribui como instrumento representativo, que usa de códigos e símbolos
para expressar dados e relacionamentos entre membros da família.
 Objetivo: O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica de metodologias,
para analisar a relação Genograma/Polifarmácia, além de revisar os estudos que
orientam sobre ações efetivas e colaboradoras na adesão ao tratamento e redução da
polifarmácia em idosos. Metodologia: Fundamenta-se por leitura seletiva,
principalmente de periódicos e artigos científicos oriundos da base de dados Medline,
Scielo e Google Acadêmico que abordam o tema selecionado para estudo.Na busca
dos artigos foram utilizadas as seguintes palavras: “Polifarmácia”, “Idosos”,
“Genograma”,sendo selecionados os periódicos e artigos disponíveis nos últimos 10
anos. Resultados: O aumento do consumo de medicamentos acompanha a tendência do
envelhecimento populacional. O envelhecimento conduz a progressivas alterações da
farmacocinética e da farmacodinâmica dos fármacos, podendo modificar seus efeitos
nos órgãos e tecidos. O fácil acesso a medicações e a baixa frequência de uso de
recursos não farmacológicos contribuem para o elevado consumo de medicamentos,
constituindo a polifarmácia uma situação frequente. O risco de reações adversas aos
medicamentos e de interações medicamentosas aumenta quanto maior for o número de
medicamentos usados. A adesão ao tratamento pode estar relacionada ao contexto
familiar sendo importantes a forma com que o paciente vive e o relacionamento entre
membros da família. Nesse aspecto o genograma, mostra ser um instrumento que
permite uma aproximação com as famílias e, portanto eficaz na verificação da
composição familiar dos idosos, bem como na visualização das relações entre
membros da família, promete uma visualização mais clara dos problemas, pois através
de uma representação gráfica mostrará o desenho ou mapa da situação real familiar do
idoso. Conclusão: Os dados iniciais permitem verificar que alterações fisiológicas e
presença de patologias crônicas nos idosos, são fatores colaboradores para a ocorrência
da polifarmácia.
Certamente estratégias deverão ser adotadas para propocionar sucesso terapêutico,
nesse sentido o genograma promete ser um instrumento colaborador no planejamento
do cuidado aos idosos quanto a farmacoterapia.
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