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RESUMO 

 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome prevalente que, apesar dos avanços no tratamento, 

acarreta significativa morbidade e mortalidade. Estudos demonstram que a não adesão ao 

tratamento é uma importante causa de resultados insatisfatórios na terapia, descompensação no 

quadro clínico, internação e óbito.  Acreditando-se que a efetiva inserção do farmacêutico na 

assistência, mesmo na dispensação convencional, seria capaz de promover maior adesão, teve-

se por objetivo avaliar como dois modelos de atuação farmacêutica impactam sobre a adesão à 

farmacoterapia em pacientes com IC com fração de ejeção reduzida assistidos em dois centros 

clínicos especializados da rede pública de saúde.  O trabalho foi organizado em duas partes.  A 

primeira parte foi um estudo prospectivo com análise transversal de dados de pacientes com 

ICFER acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, no momento da inserção do 

profissional farmacêutico nessa equipe e após 4 meses, com orientação farmacêutica por 

demanda do paciente. A segunda parte é a análise transversal de um estudo prospectivo que 

realizou acompanhamento farmacoterapêutico com pacientes de outro centro clínico 

especializado, por 4 meses. Foram incluídos respectivamente 38 e 31 pacientes.  Nos dois 

grupos, observou-se maioria de homens, com predomínio de IC leve a moderada, 

polimedicados e tratando duas ou mais comorbidades, utilizando combinação de 

betabloqueador, inibidores da enzima conversora da angiotensina e/ou antagonistas dos 

receptores da angiotensina, antagonista da aldosterona e diurético.  Na primeira parte do estudo, 

observou-se associação de maior número de comorbidades, maior gravidade e polifarmácia 

com boa adesão.  Na segunda parte, verificou-se associação de idade maior, viver sem cônjuge 

e com menor número de pessoas no mesmo lar, razão de posse de medicamentos e razão para 

não tomar o medicamento com a adesão.  Os resultados sobre adesão melhoraram nos dois 

grupos, ao final do estudo, embora sem significância estatística.  Na segunda parte observou-se 

melhora estatisticamente significante no nível de conhecimento da prescrição, na razão de posse 

de medicamentos e na autoavaliação de saúde. Não foi possível observar melhora significativa 

na adesão, porém verificaram-se melhorias significativas em fatores associados à boa adesão. 

O limitado número amostral exigirá cautela na extrapolação dos resultados. 

 

Palavras chave:  Insuficiência cardíaca ─ terapia; Adesão à medicação, Assistência 

farmacêutica; Atenção farmacêutica; Aconselhamento diretivo (orientação). 
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ABSTRACT 

 

 

Heart failure (HF) is a prevalent syndrome that, despite advances in treatment, causes 

significant morbidity and mortality. Studies show that nonadherence to treatment is an 

important cause of unsatisfactory results in therapy, decompensation in the clinical condition, 

hospitalization and death. Believing that the effective insertion of the pharmacist into the patient 

care would be able to promote greater adherence, even in the conventional dispensation, the 

objective of this study was to evaluate how two models of pharmaceutical services impact on 

adherence to pharmacotherapy in patients with HF with reduced ejection fraction, assisted in 

two specialized clinical centers of the public health network. The study was organized in two 

parts. The first was a prospective study with cross-sectional of data from patients assisted by a 

multidisciplinary team, at the time of insertion of the pharmacist in this team and after 4 months, 

with pharmaceutical orientation by patient demand. The second part is a cross-sectional analysis 

of a prospective study that carried out pharmacotherapeutic follow-up with patients from 

another specialized clinical center for 4 months. Thirty-eight and 31 patients were included 

respectively.  In the two groups, was observed majority of men, with a predominance of mild 

to moderate HF, polymedicated and treating two or more comorbidities, using a combination 

of beta-blocker, angiotensin converting enzyme inhibitor and/or angiotensin receptor 

antagonist, aldosterone antagonist and diuretic. In the first part of the study, we observed an 

association of higher number of comorbidities, greater severity and polypharmacy with good 

adherence. In the second part, there was an association of older age, living with no spouse and 

with fewer people in the same household, reason for possession of medications and reason for 

not taking the drug with high adherence. The adherence level was improved in both groups at 

the end of the study, although without statistical significance. In the second part, there was a 

statistically significant improvement in the level of prescription knowledge, in the drug 

possession ratio and in the health self-assessment. It was not possible to observe a significant 

improvement in adherence, but there were significant improvements in factors associated with 

good adhesion. The limited sample size will require caution in extrapolating the results. 

 

Key words: Heart failure/therapy; Medication adherence; Pharmaceutical Services; 

Pharmaceutical Care; Directive Counseling. 
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1. INTRODUÇÃO 

A III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (BOCCHI et al., 2009; 

BOCCHI et al., 2012) descreve a insuficiência cardíaca (IC) como uma síndrome clínica 

complexa de caráter sistêmico.  Corresponde a uma disfunção cardíaca que ocasiona 

inadequado suprimento sanguíneo para atender às necessidades metabólicas tissulares, na 

presença de retorno venoso normal, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento, 

ocorrendo normalmente como consequência de enfermidades do próprio coração ou de outros 

órgãos. 

A IC é uma síndrome muito prevalente, complexa e progressiva, com alta 

morbimortalidade.  Apesar disso, o seu diagnóstico, em até 50% dos casos, não é reconhecido 

ou é frequentemente retardado até o aparecimento dos sintomas e/ou a hospitalização do 

paciente (CLELAND, KHAND E CLARK, 2001; BOCCHI et al., 2012; MCMURRAY et al., 

2012; JESSUP, 2014).   

Atualmente, sabe-se que há dois fenótipos relacionados à IC: em um predomina a 

disfunção sistólica ocasionando uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) inferior 

a 50%, caracterizando a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER); no outro 

predomina a disfunção diastólica em que a FEVE é superior a 50%, caracterizando a 

insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEP) (MOUTINHO et al., 2008; 

MESQUITA e JORGE, 2010; BOCCHI et al., 2012; JORGE, 2014).  

Segundo a New York Heart Association (NYHA), os pacientes com IC podem ser 

classificados de acordo com os seus sintomas conforme demonstrado no Quadro 1 (The 

CRITERIA COMMITTEE FOR THE NEW YORK HEART ASSOCIATION, 1994).  Essa 

classificação também é frequentemente utilizada pelos cardiologistas brasileiros para se 

estabelecer o grau de avanço da doença, a partir do que serão definidas as condutas mais 

adequadas para cada caso, incluindo o tratamento medicamentoso. 

Quadro 1- Classificação dos sintomas da IC segundo a New York Heart Association 

CLASSE CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

I Cardiopatia, sem sintomas nas atividades do cotidiano. 

II As atividades do cotidiano levam a dispneia, cansaço ou palpitações 

III Atividades menores que a do cotidiano levam a sintomas 

IV Paciente apresenta dispneia ao mínimo esforço ou em repouso 

Fonte:  adaptado de The Criteria Committee for the New York Heart Association (1994). 
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Em 2001, a American College of Cardiology Foundation e a American Heart 

Association (ACCF/AHA) atualizaram as suas diretrizes para tratamento da IC crônica e 

introduziram um novo modelo de classificação em 4 estágios sequenciais, estabelecendo uma 

visão da IC como uma síndrome clínica evolutiva a partir das formas assintomáticas (estágios 

A e B) até as formas sintomáticas e refratária (estágios C e D).  Os estágios A e B são 

considerados precursores para a síndrome clínica da IC e devem servir de alerta para a equipe 

de saúde identificar os fatores de risco para IC e as terapias disponíveis para retardar a 

progressão da doença. Os pacientes no estágio A estão em risco de desenvolver IC relacionado 

a condições tais como hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença aterosclerótica do coração 

e diabetes mellitus.  Os pacientes no estágio B desenvolveram doença cardíaca estrutural a partir 

de uma variedade de possíveis danos ao músculo cardíaco, variando de infarto do miocárdio a 

doença cardíaca valvular, mas permanecem assintomáticos.  A maioria das intervenções 

terapêuticas para IC, incluindo restrição de sal na dieta, medicamentos conhecidos por 

prolongar a sobrevida e dispositivos implantáveis, como marca-passos e desfibriladores, 

destinam-se a doentes com IC sintomática (estágio C). Na IC grave (estágio D), mesmo com o 

emprego das melhores estratégias terapêuticas, os pacientes desenvolvem marcados sintomas 

em repouso ou com atividade mínima (HUNT et al., 2005; HEIDENREICH, P. A.  et al., 2013; 

JORGE, 2014). 

Nas últimas décadas, houve importantes avanços no conhecimento fisiopatológico e na 

terapia da IC, proporcionando a busca por recursos terapêuticos que não apenas melhorassem 

os sintomas, mas também diminuíssem a progressão da doença, consequentemente aumentando 

a expectativa de vida do paciente. A base do tratamento medicamentoso da IC foi modificada 

da combinação de Digital, Diurético e Vasodilatador para o tratamento atual, baseado em 

Betabloqueador (BB), Inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA) e/ou Antagonista 

de receptores de angiotensina (ARA) e Antagonista da aldosterona (AA) (OLIVEIRA Jr. & 

DEL CARLO, 2006; SHEARER; LANG; STRUTHERS, 2013).  Porém, estudos têm 

enfatizado que a baixa adesão ao tratamento, tanto farmacológico como não farmacológico, é 

um dos principais fatores precipitantes de descompensação da IC (MARINKER et al., 2003; 

BARRETTO et al., 2008; VAN DER WAL; JAARSMA, 2008; DAVIS; PACKARD; 

JACKEVICIUS, 2014). 

A literatura aponta que as intervenções farmacêuticas para identificar, prever e reduzir 

a falta de adesão terapêutica têm o potencial de melhorar os resultados clínicos em pacientes 

com IC. Da mesma forma, há evidências de que a inserção do farmacêutico na equipe 
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multidisciplinar pode contribuir para melhorar a adesão à medicação e a adoção de estilos de 

vida mais saudáveis entre os pacientes com IC (DESPAIGNE et al., 2012; DAVIS; PACKARD; 

JACKEVICIUS, 2014). 

Em 2003, a Organização Mundial da Saúde introduziu um modelo baseado em 5 

dimensões para fatores que afetam a adesão.  Nesse modelo, as categorias que afetam a adesão 

incluem:  o paciente; a condição; a terapia ou o tratamento; os fatores socioeconômicos; e os 

fatores relacionados ao sistema de saúde (WHO, 2003).  Nessa abordagem, as intervenções 

farmacêuticas se enquadram na categoria “terapia ou tratamento”, e estudos têm demonstrado 

que o conhecimento do paciente sobre os seus medicamentos e os esquemas posológicos é um 

dos principais fatores associados à boa adesão para pacientes de IC (DAVIS; PACKARD; 

JACKEVICIUS, 2014).  E é nesse aspecto que se inserem as intervenções farmacêuticas para 

contribuir para melhorar o conhecimento do paciente sobre o seu tratamento, a posologia e a 

importância da adesão para alcançar melhores resultados terapêuticos e melhor qualidade de 

vida; afinal, a orientação sobre medicamentos está entre as atividades farmacêuticas mais 

básicas (LÓPEZ CABEZAS et al., 2006). 

Segundo uma revisão da literatura sobre o papel do farmacêutico na previsão e na 

melhoria da adesão à terapia medicamentosa em IC, entre as intervenções farmacêuticas 

descritas e mais efetivas estão a orientação farmacêutica em nível ambulatorial e/ou na alta 

hospitalar, ações educativas e o seguimento/acompanhamento farmacoterapêutico (DAVIS; 

PACKARD; JACKEVICIUS, 2014). 

Conceitualmente, a orientação farmacêutica é uma das ações que caracteriza a 

dispensação de medicamentos (BRASIL, 2001).  A sua oferta de forma planejada e 

minimamente estruturada é viável em qualquer nível de atenção e adaptável a qualquer tipo de 

estrutura de estabelecimento de saúde, exigindo menos recursos quando comparado à prática 

do acompanhamento farmacoterapêutico.  Este, por sua vez, é entendido atualmente como o 

padrão ouro de serviços farmacêuticos, porém exige toda uma adequação de estrutura e de 

processos institucionais, além de capacitação específica para os farmacêuticos que o colocarão 

em prática (OPAS, 2002; CIPOLLE et al., 2004).  Nesse contexto, se insere o racional deste 

estudo, que pretende avaliar resultados das duas abordagens (dispensação convencional e 

acompanhamento farmacoterapêutico) sobre a adesão de pacientes à farmacoterapia para IC.  

Acredita-se que, frente a uma população da rede pública de saúde, a efetiva inserção do 

farmacêutico na assistência, mesmo na dispensação convencional, seria capaz de promover 

maior adesão e melhorar os desfechos na ICFER, mesmo num cenário de recursos limitados.  
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar se duas diferentes abordagens farmacêuticas são capazes de promover maior 

adesão à farmacoterapia em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida 

(ICFER), assistidos em dois centros clínicos especializados da rede pública do Sistema Único 

de Saúde. 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar o resultado da orientação farmacêutica por demanda na adesão de pacientes 

com ICFER à farmacoterapia. 

• Avaliar o resultado do acompanhamento farmacoterapêutico na adesão de pacientes 

com ICFER à farmacoterapia. 

• Investigar os fatores para a não adesão ao tratamento. 
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3. FUNDAMENTOS 

3.1. Epidemiologia e Custo da Insuficiência Cardíaca 

No mundo contemporâneo, a insuficiência cardíaca (IC) se tornou um dos principais 

problemas de Saúde Pública.  Atualmente, é a síndrome cuja incidência mais cresce entre as 

doenças cardiovasculares.  São estimados 2 milhões de casos novos a cada ano com altos índices 

de mortalidade e prevalência, num total estimado de aproximadamente 23 milhões de pessoas 

acometidas pela síndrome no mundo (CLELAND, KHAND E CLARK, 2001; BOCCHI et al., 

2012; ROGER, 2013; JESSUP, 2014).  

Há, atualmente, mais de 5,8 milhões de pacientes com IC nos Estados Unidos da 

América (BRAUNWALD, 2013; ROGER, 2013), e acredita-se que este número ultrapassará 

os 8 milhões até o ano de 2030 (BRAUNWALD, 2013; HEIDENREICH et al., 2013).  Na 

Europa, atinge cerca de 2% da população, chegando a 5% na Espanha (SAYAGO-SILVA, 

GARCIA-LOPEZ E SEGOVIA-CUBERO, 2013). 

O cenário é mais preocupante nos países em desenvolvimento.  Na América do Sul os 

dados epidemiológicos ainda são escassos, mas apontam para o aumento da incidência de IC 

como uma consequência de fatores de transição epidemiológica, avanços nos cuidados de 

saúde, aumento da idade populacional, prevalência de doença arterial coronariana, tabagismo, 

hipertensão, diabetes e obesidade (BOCCHI, 2013).  

Embora os dados epidemiológicos sobre a IC no Brasil ainda sejam limitados, uma 

consulta aos Indicadores de Saúde no DATASUS, referente ao ano de 2015, permite verificar 

que, em todo o país, houve aproximadamente 218 mil internações relacionadas a IC e um total 

aproximado de 22,7 mil óbitos.  Esses números representam 22,4% de todas as internações e 

26% de todos os óbitos relacionados a doenças do aparelho circulatório naquele ano.  Os 

números para o Estado do Rio de Janeiro são 13.707 internações e 1.957 óbitos relacionados a 

IC, em 2015 (BRASIL, 2015). 

O estudo BREATH analisou dados de seguimento longitudinal de 1.263 pacientes acima 

dos 18 anos e diagnóstico definitivo de IC, acompanhados em 51 centros de diferentes regiões 

do Brasil, com média de idade 64 ±16 anos, com 73,1% acima dos 75 anos e 60% mulheres.  A 

maioria dos pacientes era de etnia autorreferida branca (59%), foi admitida da rede pública 

(64,8%), proveniente das regiões Sul e Sudeste (65,2%) e diagnosticada com disfunção sistólica 

do ventrículo esquerdo ─ VE (58,7%).  Identificou como comorbidades mais comuns:  

hipertensão arterial (70,8%), dislipidemia (36,7%) e diabetes mellitus (34%).  As principais 
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causas para descompensação foram:  má adesão medicamentosa (30%), infecções (23%) e 

controle inadequado da ingestão hídrica e de sódio (9%).  A mortalidade intra-hospitalar afetou 

12,6% dos pacientes estudados (ALBUQUERQUE et al., 2015). 

Niterói, através da Universidade Federal Fluminense e de instituições colaboradoras, 

vem se tornando um centro de estudos epidemiológicos sobre IC, produzindo importantes dados 

nas últimas décadas. Os dados mais recentes foram produzidos por Jorge (2014) que estudou 

uma amostra de 633 usuários do Programa Médico de Família, entre 45 e 95 anos, e observou 

que:  79% da população avaliada encontravam-se em risco para desenvolver IC; 11,7% não 

possuíam nenhum fator de risco maior ou alteração estrutural e funcional cardíaca; e 9,3% 

apresentavam IC sintomática, cuja prevalência aumentou com a idade, é mais expressiva nos 

indivíduos com mais de 65 anos.  Nessa população estudada o fenótipo mais comum foi de 

ICFEP (59%), mais frequente no sexo feminino (6,6% vs 3,7%), enquanto ICFER foi mais 

frequente no sexo masculino (5,7% vs 2,5%) (JORGE, 2014; JORGE et al., 2016). 

O estudo EPICA-Niterói analisou dados de pacientes internados por IC nas redes 

pública e privada do município, identificando que não há diferença da distribuição entre sexos 

de uma rede para outra, com 49% dos pacientes do sexo masculino na rede privada (n = 105) e 

50% na rede pública (n = 98).  Porém, houve diferença na média de idade que era de uma década 

menor nos pacientes da rede pública (61,1 vs 72), onde também se encontraram números 

maiores de analfabetos e de pessoas com renda de até 1 salário mínimo.  Um resultado 

importante desse estudo foi identificar que “o abandono do tratamento foi a principal causa de 

descompensação dos pacientes com IC no serviço público” (TAVARES et al., 2004). 

A IC gera altos custos visto que os portadores se tornam inaptos ao trabalho e necessitam 

de assistência contínua e dispendiosa para obterem uma qualidade de vida relativamente boa.  

Os registros dos Indicadores de Saúde no DATASUS totalizam para IC um custo total, em 

2015, de aproximadamente 327 milhões de reais com atendimento e serviços hospitalares a 

pacientes com IC, num total de 1,6 milhão de dias de permanência em leito hospitalar (média 

7,3 dias/paciente) (BRASIL, 2015).  Tavares e colaboradores (2004) afirmam que os custos 

com internação hospitalar são responsáveis por 70% dos recursos gastos com o manuseio da 

IC. 

Araújo e colaboradores (2005) realizaram um estudo sobre o custo da IC no SUS, pela 

perspectiva da sociedade, acompanhando 70 pacientes (média de idade 60,3 anos), durante o 

ano de 2002, apurando um custo total de R$ 444.445,20.  Dos custos diretos, a hospitalização 

representou 39,7% e a utilização de medicamentos 38,3%.  Em nível ambulatorial o gasto com 
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medicamentos totalizou R$ 83.430,00.  Vinte pacientes foram aposentados por causa da IC, 

representando perda de produtividade estimada em R$ 182 mil/mês. 

Cardoso (2005) analisou os custos com medicamentos de 56 pacientes (31 mulheres e 

25 homens; média de idade 58,5 anos) acompanhados no ambulatório de um hospital 

universitário de Niterói, tomando por base os preços dos medicamentos em três cenários 

diferentes:  maior custo (disponível no Brasíndice®); menor custo (disponível no Brasíndice®); 

e os custos baseados nos preços praticados pela Farmácia Universitária da UFF.  Constatou que 

89,3% dos pacientes se encontravam em classes funcionais I e II (NYHA); que a maioria dos 

pacientes usava betabloqueadores adrenérgicos e inibidores da enzima conversora da 

angiotensina; houve um predomínio de renda familiar baixa, com 25,8% dos pacientes situados 

na faixa de renda entre 2 e 4 salários mínimos.  A análise dos custos mostrou que o gasto com 

medicamentos, considerando a média no cenário de maior custo (R$ 178,43), poderia 

comprometer 68,63% de um salário mínimo.  Entretanto, o cenário que considerou custos com 

base nos preços da Farmácia Universitária representou um custo médio de 20% daquele cenário 

de maior custo (R$ 37,28), sendo o de menor impacto na renda dos usuários. 

Estudo conduzido no Brasil demonstrou que, de 263 pacientes internados por 

descompensação da IC, 25,8% foram a óbito após um ano de seguimento terapêutico e 51,2% 

procuraram o atendimento de emergência de 1 a 12 vezes durante esse período, demonstrando 

o cenário preocupante das reinternações (BARRETTO et al., 2008). 

A magnitude do problema deverá aumentar, pois, com o avanço de recursos 

terapêuticos, mais e mais pacientes cardiopatas são capazes de viver mais tempo, o que favorece 

o desenvolvimento de IC.  Além disso, o crescimento futuro da população idosa resultará em 

um número crescente de pessoas com esta condição, pois a população idosa é a mais acometida 

pela IC (CLELAND, KHAND e CLARK, 2001; BOCCHI et al., 2012; HEIDENREICH et al., 

2013; JESSUP, 2014; JORGE et al., 2016). 

Estima-se que em 2025 o Brasil terá a sexta maior população de idosos no mundo, 

correspondendo a 15% da população total, e que a IC será a primeira causa de morte por doenças 

cardiovasculares no mundo (TAVARES et al., 2004). 

Um estudo de previsão do impacto da IC nos Estados Unidos da América fez uma 

projeção para epidemiologia e custos da IC para 2030, com base nos dados de 2012, com uma 

metodologia para evitar que custos fossem contabilizados em duplicidade, considerando que se 

manterão constantes a prevalência por idade, sexo e etnia e que o aumento dos custos e a 
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inovação tecnológica seguirão na mesma razão.  Chegou à previsão de que mais de 8 milhões 

de norte-americanos terão IC em 2030 (1 em cada 33 pessoas), que os custos com despesas 

médicas diretas para IC passarão dos cerca de 31 bilhões de dólares anuais, em 2012, para cerca 

de 70 bilhões de dólares em 2030.  A previsão é que o custo total com IC aumente mais de 3 

vezes, considerando os custos indiretos e sem considerar os custos com comorbidades, 

passando para cerca de 160 bilhões de dólares anuais (HEIDENREICH et al., 2013). 

Portanto, a IC é um problema crescente e a sua importância aumenta porque a população 

vive mais e porque melhoram os tratamentos dos pacientes com doenças cardiovasculares 

(DCV).  Como a IC é a via final comum das DCV, ao tratar melhor os portadores destas, haverá 

mais pessoas com IC (TAVARES et al., 2004; HEIDENREICH et al., 2013; ALBUQUERQUE 

et al., 2015). 

3.2. Farmacoterapia da IC 

O arsenal terapêutico para doenças crônicas recebe frequentemente novos 

medicamentos, porém para IC os principais ensaios clínicos realizados nas últimas décadas 

conseguiram evidências principalmente em favor do tratamento da ICFER e de fármacos 

conhecidos ou dentro das classes dos betabloqueadores adrenérgicos (BB), inibidores da 

enzima conversora da angiotensina (IECA), antagonistas dos receptores da angiotensina 

(ARA), antagonistas da aldosterona (AA), diuréticos, digitálicos, nitratos e hidralazina 

(CARDOSO, 2005; SHEARER; LANG; STRUTHERS, 2013), considerando os medicamentos 

aprovados para comercialização no Brasil. 

O tratamento da IC é custo-efetivo, considerando-se que os altos custos com 

hospitalizações podem ser reduzidos com a implementação da terapêutica adequada para a 

doença.  Também é preciso considerar que o diagnóstico precoce e uma abordagem terapêutica 

acertada desde as fases iniciais podem retardar a evolução da doença, além de ter menor custo 

que o tratamento nas fases finais (CARDOSO, 2005; BOCCHI et al., 2009; BOCCHI et al., 

2012; SHEARER; LANG; STRUTHERS, 2013). 

O tratamento farmacológico da IC, atualmente, é baseado em betabloqueador 

adrenérgico (BB), inibidor da enzima conversora da angiotensina (IECA) e/ou antagonista de 

receptores de angiotensina II (ARA) e antagonista da aldosterona (AA) (OLIVEIRA Jr.; DEL 

CARLO, 2006; SHEARER; LANG; STRUTHERS, 2013).  Diuréticos e inotrópicos positivos 

são recomendados em pacientes sintomáticos (OPIE; KAPLAN, 2009; POOLE-WILSON; 

OPIE, 2009). 
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Embora na ICFEP as evidências não sejam favoráveis quanto à efetividade da 

farmacoterapia, na ICFER, que é o escopo deste trabalho, o tratamento reduz a 

morbimortalidade e as hospitalizações (MESQUITA; JORGE, 2010; ROSCANI; 

MATSUBARA; MATSUBARA, 2010; RAJAGOPALAN et al., 2011; SHEARER; LANG; 

STRUTHERS, 2013; KOMAJDA; LAM, 2014).  

Para os pacientes em classe funcional NYHA II a IV, as diretrizes americana e europeia, 

preconizam o tratamento associado de BB e IECA ou BRA, principalmente para pacientes que não 

toleram IECA (MCMURRAY et al., 2012; YANCY et al., 2016).  Para pacientes NYHA II a IV 

com persistência dos sintomas, mesmo em uso de IECA, e FEVE≤ 35%, as Diretrizes Europeias 

recomendam o ARA (MCMURRAY et al., 2012).  A recomendação para o uso da digoxina para 

pacientes em ritmo sinusal e que permanecem sintomáticos, segundo esta mesma diretriz, ainda tem 

sua eficácia não muito estabelecida pelas evidências/opiniões de especialistas. O uso de diuréticos 

é recomendado em ambos para o alívio de sinais e sintomas de congestão devido à sobrecarga de 

volume (MCMURRAY et al., 2012; YANCY et al., 2016). 

Recentemente, o estudo PARADIGM-HF (SOLOMON et al., 2016) verificou 

evidências favoráveis ao LCZ696, um medicamento composto por dois agentes farmacológicos 

complementares. Um deles, a valsartana, é um antagonista direto do receptor da angiotensina 

(ARA) e o outro, é um inibidor da neprilisina, enzima responsável pela degradação de peptídeos 

endógenos vasodilatadores, como a bradicinina, os peptídeos natriuréticos e o peptídeo gene-

relacionado à calcitonina, entre outros.  Os resultados demonstraram que o LCZ696 foi superior 

ao enalapril com redução da mortalidade e internações por insuficiência cardíaca e menores 

índices de efeitos colaterais.  Porém, o medicamento ainda aguarda liberação para 

comercialização. 

3.2.1. Farmacoterapia na III Diretriz Brasileira de IC crônica 

A III Diretriz Brasileira de Tratamento da Insuficiência Cardíaca Crônica (BOCCHI et 

al., 2009) e atualizada em 2012 (BOCCHI et al., 2012) apresenta um “Algoritmo de tratamento 

da IC crônica” (Figura 1) que esquematiza a estratégia de tratamento para uso de fármacos e 

dispositivos em pacientes com IC sintomática e disfunção sistólica.  Verifica-se que a indicação 

Classe I começa pela indicação de IECA ou BRA e BB, iniciados simultaneamente ou como 

monoterapia, até as doses toleradas, antes da introdução do outro.  Havendo hipervolemia, 

associa-se o diurético; e, conforme a evolução do quadro, recomenda-se a inclusão de AA, 

hidralazina + nitrato e digoxina, avaliando-se caso a caso (BOCCHI et al., 2009; BOCCHI et 

al., 2012).   
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Legenda:  IECA - inibidor da enzima de conversão da angiotensina; BB - betabloqueador; BRA - 

bloqueador do receptor da angiotensina II; CF - classe funcional; FEVE - fração de ejeção de ventrículo 

esquerdo. 

Fonte:  BOCCHI et al., 2009. 

Figura 1 – Algoritmo de tratamento da IC crônica. 

 

Considerando as evidências sobre os benefícios dos IECA na evolução da IC, sobre a 

morbidade e a mortalidade, com uso fundamentado nas diversas etiologias de IC e nos seus 

diferentes estágios, bem como na disfunção sistólica, desde o quadro assintomático, 

recomenda-se a prescrição dessa classe a todos os pacientes, salvo contraindicações, 

começando com doses mais baixas até se alcançar a dose alvo (BOCCHI et al., 2009; BOCCHI 

et al., 2012). 

3.3. Adesão ao tratamento 

Para este trabalho, adotou-se como conceito que a adesão é a medida em que o 

comportamento de uma pessoa, de tomar os medicamentos, seguir uma dieta e/ou mudar o estilo 

de vida, coincide com as recomendações de um profissional de saúde (MORISKY et al., 1986; 

WHO, 2003; CULIG et al., 2011; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014). 
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A não adesão ao tratamento está relacionada a diversos fatores subjetivos e objetivos, 

relativos aos profissionais de saúde, ao tratamento, à doença, ao paciente e ao sistema de saúde.  

A relevância da questão na terapêutica é indiscutível, pois da adesão ao tratamento dependem:  

o sucesso da terapia proposta, a cura de uma enfermidade, o controle e a prevenção de uma 

doença (LEITE, 2000; CULIG et al., 2011; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014). 

O impacto da baixa adesão cresce à medida em que a prevalência de doenças crônicas 

cresce em todo o mundo. A taxa média de adesão à terapêutica a longo prazo para doenças 

crônicas em países desenvolvidos é de 50%. Nos países em desenvolvimento, as taxas são ainda 

mais baixas. É inegável que muitos pacientes apresentam dificuldade em seguir as 

recomendações de tratamento (WHO, 2003).  Assim, quem trata de pacientes crônicos continua 

se deparando com um problema bastante comum, a falta de adesão à terapêutica (STRASSER, 

2007; CULIG et al., 2011; NIEUWLAAT et al., 2014). 

A baixa adesão às terapias de longo prazo compromete severamente a eficácia do 

tratamento tornando-se um problema crítico na saúde pública, tanto do ponto de vista da 

qualidade de vida, quanto da economia da saúde. As intervenções destinadas a melhorar a 

adesão proporcionariam retorno positivo significativo sobre o investimento através da 

prevenção primária (de fatores de risco) e de prevenção secundária (de resultados adversos para 

a saúde) (CULIG et al., 2011). 

Desta forma, a adesão é um modificador importante da eficácia do sistema de saúde 

(CULIG et al., 2011).  Aumentar a eficácia das intervenções de adesão pode ter impacto muito 

maior sobre a saúde da população do que qualquer melhoria nos tratamentos médicos 

específicos (NIEUWLAAT et al., 2014).  

Conforme abordado por Culig e colaboradores (2011), estudos têm encontrado 

significativa redução de custos e aumento na eficácia das intervenções de saúde que são 

atribuíveis a ações de baixo custo para melhorar a adesão. Sem um sistema que aborde os fatores 

determinantes da adesão, os avanços na tecnologia biomédica vão deixar de realizar o seu 

potencial para reduzir a carga das doenças crônicas.  O acesso a medicamentos é necessário 

mas não suficiente por si só para o sucesso do tratamento.  Os sistemas de saúde devem evoluir 

para enfrentar novos desafios. 

Estudos têm enfatizado que a baixa adesão ao tratamento, tanto farmacológico como 

não farmacológico, representa um dos principais fatores precipitantes da descompensação da 

IC (MARINKER et al., 2003; BARRETTO et al., 2008; MANGINI et al., 2008; VAN DER 
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WAL; JAARSMA, 2008; ANNEMA; LUTTIK; JAARSMA, 2009; FITZGERALD et al., 2011; 

ALBUQUERQUE et al., 2015). 

Estudo em São Paulo identificou que o principal fator precipitante de descompensação 

de pacientes com IC foi a baixa adesão à farmacoterapia, responsável por 24% das 

descompensações, seguida da evolução da doença (22%) e baixa adesão à farmacoterapia 

relacionada à hipertensão (20%) (MANGINI et al., 2008). 

O estudo BREATH identificou a falta de adesão como a principal causa para 

descompensação na IC em 1.263 pacientes com diagnóstico definitivo de IC, de diversas 

regiões do Brasil (ALBUQUERQUE et al., 2015). 

O estudo EPICA-Niterói mostra que “o abandono do tratamento foi a principal causa de 

descompensação de pacientes com IC no serviço público” (TAVARES et al., 2004). 

Davis, Packard e Jackevicius (2014) realizaram revisão da literatura sobre o papel do 

farmacêutico em prever e melhorar a adesão à medicação em pacientes com IC.  Utilizaram a 

abordagem introduzida em 2003 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), baseada em 5 

dimensões para fatores que afetam a adesão:  paciente; condição; terapia ou tratamento; fatores 

socioeconômicos; fatores relacionados ao sistema de saúde (WHO, 2003).  Os autores 

relacionaram os fatores preditores significantes associados com a adesão à medicação para IC, 

identificados pelos trabalhos revisados, conforme o Quadro 2, destacando-se que o componente 

terapia/tratamento é aquele no qual se inserem os serviços farmacêuticos. 
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Quadro 2 ─ Importantes preditores associados com adesão à medicação em IC 
D
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Fatores Associados à adesão reduzida 
Associados com adesão 

aumentada 

Paciente 

Raça/etnia 

✓ Minorias 

✓ Não brancos 

✓ Afrodescendentes 

Sexo 

✓ Feminino 

✓ Masculino 

Lapsos de atenção 

Sonolência diurna excessiva com ou 

sem declínio cognitivo leve 

Idade avançada (65 anos ou mais) 

Sexo 

✓ Feminino 

Nível educacional (anos de estudo) 

Condição 

Severidade aumentada da IC 

Maior número de doenças 

concomitantes 

Depressão 

Frequência cardíaca aumentada 

Insuficiência renal ou estar em 

diálise 

Fumante 

Hospitalização 

✓ Prévia por qualquer razão 

✓ Dentro de 6 meses desde a 

admissão inicial por IC 

Hospitalização 

✓ Prévia por IC 

Terapia/tratamento 

Frequência aumentada de 

administração dos medicamentos 

para IC (pelo menos 2 vezes ao dia) 

Mudanças relatadas pelo paciente na 

rotina diária para acomodar à IC 

Horário da medicação 

Uso de antiarrítmico 

Uso anterior da mesma classe de 

medicamento para IC 

Uso simultâneo de medicamentos 

cardíacos 

Medicações concomitantes 

Conhecimento do paciente sobre as 

doses e os seus intervalos corretos 

Socioeconômicos 

Viver sozinho 

Renda do paciente 

Sem seguro de saúde 

Instrução em saúde 

Capacidade de leitura 

Estado civil – casado 

Sistema de saúde 
Aumento no copagamento dos 

medicamentos 

 

Legenda:  IC = insuficiência cardíaca; OMS = Organização Mundial da Saúde. 

Fonte:  adaptado de Davis, Packard e Jackevicius (2014). 
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Wu e colaboradores (2008) realizaram um estudo para investigar os fatores que 

influenciam a adesão à prescrição médica em pacientes com IC.  Os resultados identificaram 

que o desejo de ser saudável foi o principal motivador na decisão de tomar medicamentos 

conforme prescrito.  A capacidade de fazer conexões reforçou a adesão à medicação (conexões 

entre o conhecimento da sua doença e seus sintomas com a eficácia da sua farmacoterapia para 

diminuí-los; conexões com um prestador de cuidados de saúde e à família reforçaram a adesão 

ao tratamento).  Os autores evidenciaram ainda que os participantes recorriam a estímulos 

ambientais como lembretes para tomar seus medicamentos, resultando em um hábito adequado 

de medicação diária.  Concluiram que a educação pode ser benéfica na promoção da adesão, 

pois ajuda os pacientes a compreender a sua doença, os sintomas específicos e como os 

medicamentos podem ajudá-los; e que a relação de trabalho positiva com o prestador de 

cuidados de saúde pode resultar em uma melhor adesão. 

A medida da adesão ao tratamento pode fornecer informações úteis que não seriam 

obtidas apenas no monitoramento dos resultados, embora continue a ser apenas uma estimativa 

do comportamento real de um paciente.  Existem várias estratégias de medição, mas algumas 

têm custo elevado ou dependem de recursos que não estão disponíveis em muitos países 

(CULIG et al., 2011). 

A adesão ao tratamento pode ser avaliada por meio de medidas diretas e/ou indiretas.  

Os métodos diretos mais comuns compreendem as análises biológicas do princípio ativo ou de 

composto traçador.  Esse tipo de análise não está disponível para muitos fármacos e quando 

disponível está limitada a centros especializados.  Os métodos indiretos incluem, entre outros:  

autorrelato do paciente; opinião dos médicos; diário do paciente; contagem de comprimidos; 

reabastecimento de comprimidos; resposta clínica; monitoração eletrônica da medicação e 

relatórios administrativos sobre dispensação de medicamentos (MORISKY; GREEN; 

LEVINE, 1986; NOBRE et al., 2001; VRIJENS et al., 2012; CONN et al., 2015; KROUSEL-

WOOD et al., 2016).  Os métodos de avaliação também podem ser classificados como 

subjetivos (e.g.: autorrelato do paciente, opinião de profissionais da saúde, diário do paciente) 

e objetivos (e.g.: contagem de comprimidos, reabastecimento de medicamentos, monitoração 

eletrônica da medicação e relatórios administrativos sobre dispensação de medicamentos) 

(CONN et al., 2015; KROUSEL-WOOD et al., 2016). 

A revisão de literatura realizada por Davis, Packard e Jackevicius (2014) constatou que, 

dentre os trabalhos que conseguiram melhores resultados na identificação de não adesão entre 

os pacientes de IC, estão aqueles que associam testes de medida de adesão pelas respostas dos 
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pacientes acerca do comportamento de tomada dos medicamentos, como a abordagem proposta 

por Morisky, Green e Levine (TMG) (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986), a métodos 

baseados em dados administrativos sobre dispensação de medicamentos, tais como a razão de 

posse dos medicamentos (MPR); e a proporção de dias cobertos (PDC) (KARVE et al., 2009).  

Davis, Packard e Jackevicius (2014) também consideram como vantagem do TMG a sua 

viabilidade para implementação na clínica cotidiana e o fato de ter sido validado e amplamente 

utilizado em doenças crônicas. 

Quadro 3 ─ Abordagem do TMG para medida de adesão pelas respostas dos pacientes à 

escala de comportamento de tomada dos medicamentos 

1. Você, alguma vez, se esquece de tomar seus medicamentos? 

(   ) Sim   (    ) Não 

2. Você alguma vez se descuida ao tomar seus medicamentos? 

(   ) Sim   (    ) Não 

3. Quando você se sente melhor, você para de tomar seus medicamentos? 

(   ) Sim   (    ) Não 

4. Algumas vezes, se você se sente pior, você para de tomar seus medicamentos? 

(   ) Sim   (    ) Não 

 Fonte:  adaptado de Morisky, Green e Levine (1986). 

 

Escolher a melhor estratégia de medição da adesão deve levar em consideração diversos 

fatores:  custo, disponibilidade, viabilidade de emprego na clínica, entre outros (CULIG et al., 

2011).  Sobretudo deve-se considerar aquilo que se deseja medir, pois os métodos de autorrelato 

podem ser caracterizados, por exemplo, segundo o seu foco que pode estar:  no comportamento 

de tomar o medicamento; nas barreiras e no comportamento de tomar o medicamento; nas 

barreiras de adesão; nas crenças associadas à adesão; ou nas barreiras e nas crenças (NGUYEN; 

CAZE; COTTRELL, 2012).  Outro aspecto relevante é que os padrões adotados devem estar 

validados (NGUYEN; CAZE; COTTRELL, 2012; VRIJENS et al., 2012).   

Dentre os métodos indiretos para inferir a adesão, nenhuma estratégia de medição 

adotada isoladamente é considerada ideal, pois cada método tem suas vantagens e limitações.  

Assim, uma abordagem multimétodo, que combina autorrelato e medidas objetivas é a melhor 

estratégia, segundo o estado da arte atual na medição de comportamento de adesão (CULIG et 
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al., 2011; NGUYEN; CAZE; COTTRELL, 2012; VRIJENS et al., 2012; DAVIS; PACKARD; 

JACKEVICIUS, 2014).  

O TMG tem sido empregado por vários autores para avaliação de adesão (BEN et al., 

2012; CARVALHO et al., 2012; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014). Consiste em 

quatro questões, respondidas com “sim” ou “não” (Quadro 3).  A pessoa será considerada como 

não tendo adesão se responder afirmativamente a, pelo menos, uma questão. A partir da 

avaliação destas atitudes do paciente quanto à utilização de medicamentos, mensura-se, de 

forma indireta, sua adesão ao tratamento (BASTOS-BARBOSA, 2012).  Os autores do método 

ressaltam que existe uma tendência de os pacientes responderem positivamente aos seus 

médicos e outros profissionais da saúde e, portanto, para tentar evitar essa tendência, que eles 

denominam viés do “yes-saying”, elaboraram as questões invertendo a formulação das 

perguntas sobre as formas como podem ocorrer falhas em seguir o tratamento (MORISKY; 

GREEN; LEVINE, 1986; MORISKY et al., 2008). 

Mais recentemente, Morisky e colaboradores (2008) apresentaram uma nova proposta 

para o seu método, com 8 questões, sendo que as 7 primeiras requerem respostas dicotômicas 

(sim/não) e a última corresponde a uma escala Likert de 5 estágios de satisfação (OLIVEIRA-

FILHO et al., 2014b; TAN; PATEL; CHANG, 2014).  Segundo os autores, esse novo método 

é mais sensível (93% vs 81%) e mais específico (53% vs 44%) que o anterior, o que significa 

que o método mais novo é melhor em identificar aqueles que têm baixa adesão e aqueles que 

não têm problema de adesão (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986; MORISKY et al., 2008).  

Entretanto, cabe lembrar que o primeiro método tem sido amplamente utilizado e testado há 

mais tempo, com bons resultados, além de ser mais rápido e, portanto, mais factível para adoção 

na clínica cotidiana (DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014), além de não requerer 

licenciamento para uso, que é necessário para o mais atual (OLIVEIRA-FILHO et al., 2014). 

A razão de posse dos medicamentos (MPR, sigla do inglês) e a proporção de dias 

cobertos pelo tratamento (PDC) são apontados por Karve e colaboradores (2009) como os 

melhores preditores da adesão a tratamentos medicamentosos com base em dados 

administrativos do serviço de saúde.  A MPR é calculada com base na data da retirada dos 

medicamentos referentes a uma prescrição, no número de unidades para os quais os 

medicamentos foram prescritos e o número de unidades tomadas por dia, dividido pelo número 

de dias em que o paciente efetivamente usou o produto (Equação 1) (BEN; NEUMANN; 

MENGUE, 2012; KARVE et al., 2009).  Assim, para se aplicar o método é necessário que o 

usuário retorne para no mínimo uma retirada de medicamentos. 
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𝑀𝑃𝑅 =
Total de dias do suprimento

Número de dias do período estudado
 

Equação 1 

A PDC, por sua vez, é calculada pela divisão do total de dias em que todos os 

medicamentos estiveram disponíveis para o usuário pelo número de dias de acompanhamento 

(KARVE et al., 2009).  

𝑃𝐷𝐶 =
Total de dias com todos os medicamentos disponíveis

Número de dias do período estudado
𝑥 100 

Equação 2 

Além do diagnóstico da não adesão, conhecer os fatores que contribuem para esse 

quadro é fundamental para se definirem as intervenções adequadas.  Culig e colaboradores 

(2011) destacam que, predominantemente, as tentativas de identificar razões para não adesão 

são realizadas a partir da perspectiva do profissional de saúde, e raramente se considera a 

perspectiva do paciente.  Os autores, com base na análise dos resultados de vários estudos, 

afirmam que, da perspectiva dos profissionais de saúde, são identificados diversos fatores para 

não adesão e muitas intervenções têm sido propostas sem resultados satisfatórios.  Outros 

trabalhos, desde os anos 1990, têm destacado a importância de perguntar aos pacientes sobre as 

suas crenças a respeito dos seus tratamento e medicamentos, utilizando-se de breves 

questionários, com destaque para o The Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) 

(HORNE; WEINMAN; HANKINS, 1999) que foi validado de forma bem-sucedida com 

pacientes asmáticos, diabéticos, renais crônicos, psiquiátricos, cardíacos e de clínica geral.  

Acreditando que essa estratégia (de perguntar aos pacientes sobre as suas crenças a respeito dos 

seus tratamento e medicamentos) pode ser adaptada a outras doenças crônicas que requerem 

adesão a tratamentos contínuos, Culig e colaboradores (2011) propuseram as 16 razões mais 

comuns para uma pessoa não aderir ao tratamento (Quadro 4). 
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Quadro 4 ─ As 16 razões para não utilizar os medicamentos conforme a prescrição. 

Eu esqueci. 

Eu não estava em casa. 

Eu fiquei sem o medicamento (acabou antes do esperado). 

Eu tive problemas com os horários da medicação. 

Eu tomo muitos medicamentos, várias vezes por dia. 

O medicamento não estava disponível por falta de estoque (não havia na farmácia). 

Eu estava me sentindo bem. 

Eu queria evitar efeitos colaterais. 

O meu médico muda o meu tratamento com frequência. 

Eu senti que o medicamento poderia ser tóxico/prejudicial. 

Eu estava me sentindo sonolento na hora de tomar a medicação. 

Eu me sentia deprimido ou com o coração partido (angustiado). 

Eu estava com medo de desenvolver dependência aos medicamentos. 

Eu estava gripado/resfriado. 

O medicamento era muito caro. 

Eu não queria que outras pessoas me vissem tomando o medicamento. 

Fonte:  adaptado de Culig e colaboradores (2011). 

 

Despaigne e colaboradores (2012), avaliaram 250 portadores de IC em Cuba, 

concluíram que os fatores que influenciaram a adesão à farmacoterapia foram:  conhecimento 

a respeito do tratamento, número de medicamentos, frequência de administração e satisfação 

com o serviço de atenção farmacêutica. 

Oliveira-Filho e colaboradores (2014a) propuseram e aplicaram uma abordagem a partir 

do TMG (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986), em que uma resposta afirmativa (SIM) do 

paciente a qualquer uma ou às duas primeiras perguntas são interpretadas como um 

comportamento de não adesão não intencional, enquanto uma resposta afirmativa (SIM) às 

perguntas 3 e/ou 4, indicam uma não adesão intencional.  Essa abordagem por tipo de 

comportamento de adesão (intencional e/ou não intencional) vem sendo cada vez mais 

empregada em estudos e a sua adoção se justifica também na prática cotidiana pela sua utilidade 

de auxiliar na escolha das possíveis e mais adequadas abordagens e intervenções para promoção 

da adesão terapêutica para cada tipo de paciente (LOWRY et al., 2005, BAE et al., 2016; 

NÁFRÁDI et al., 2016). 

Fröhlich e colaboradores (2010) desenvolveram um instrumento para avaliação do nível 

de conhecimento do paciente quanto à prescrição de medicamentos (NCP), através do qual, 
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para que o paciente alcance o nível bom (11 pontos ou mais), é preciso que ele acerte pelo 

menos 3 questões fundamentais e todas as demais, ou todas as fundamentais e pelo menos 3 

secundárias.  Assim também há uma distribuição mínima de acertos a ser alcançada para os 

outros níveis.  O nível de conhecimento insuficiente requer acertos em menos da metade dos 

itens fundamentais e dos secundários. Cada item do questionário é valorado segundo a sua 

relevância para o uso seguro do medicamento, atribuindo-se maior peso a fatores como 

capacidade do paciente identificar e administrar o medicamento corretamente.  Ao final da 

avaliação o paciente é classificado de acordo com a pontuação obtida em:  nível insuficiente 

(menos de oito pontos), considera-se que o paciente não tem condição de utilizar o 

medicamento com segurança; nível regular (de oito a dez pontos), considera-se que o paciente 

tem condição de usar o medicamento de forma segura em ausência de intercorrências; e nível 

bom (11 pontos ou mais), considera-se que o paciente apresenta condições de utilizar o 

medicamento de forma segura sob qualquer circunstância. 

A complexidade da farmacoterapia também é um fator interferente relevante na adesão 

terapêutica e está relacionada a diversos aspectos da prescrição, incluindo o número de 

diferentes medicamentos no esquema, o número de unidades por dose, o número total de doses 

por dia e os cuidados na administração dos medicamentos (GEORGE et al., 2004; 

MELCHIORS; CORRER; FERNÁNDEZ-LLIMOS, 2007).  Recentemente, Melchiors e 

colaboradores (2007) traduziram para o português o Medication Regimen Complexity Index 

(MRCI), instrumento específico e validado, utilizado para medir a complexidade da 

farmacoterapia, desenvolvido originalmente em língua inglesa.  A sua aplicação é fácil e 

fornece mais informações que a equipe de saúde pode utilizar tanto para definir intervenções 

com um determinado paciente, quanto para rever o perfil de prescrição e fornecer um feedback 

ou até mesmo atuar na educação para uma prescrição racional. 

3.4. Acompanhamento farmacoterapêutico e IC 

A atenção farmacêutica consiste na interação direta entre farmacêutico e paciente com 

objetivo de promover o uso racional do medicamento e garantir a obtenção dos resultados 

terapêuticos esperados (OPAS, 2002).  Assim, busca-se minimizar a incidência de problemas 

relacionados a medicamentos (PRM) e envolver o paciente no compromisso de seguir 

adequadamente o tratamento prescrito, com a menor interferência possível no seu cotidiano e 

adotando hábitos saudáveis e compatíveis com a sua condição clínica.  Essa prática se dá através 

de metodologia predefinida e baseia-se em cinco macrocomponentes:  educação em saúde 

(incluindo promoção do uso racional de medicamentos); orientação farmacêutica; dispensação; 
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acompanhamento/seguimento farmacoterapêutico; registro sistemático das atividades, 

mensuração e avaliação dos resultados (CIPOLLE et al., 2004). 

O acompanhamento farmacoterapêutico em si consiste no atendimento farmacêutico ao 

paciente através de ferramentas específicas (métodos) de coleta de dados relacionados à 

condição clínica e às farmacoterapias prescritas ao paciente, bem como à sua adesão ao 

tratamento.  Essas ferramentas também propiciam o registro das informações de modo a facilitar 

o planejamento de intervenções e o seu acompanhamento em busca dos resultados mais seguros 

da farmacoterapia (CARRANZA, 2003; CIPOLLE et al., 2004). 

Dentre os métodos de acompanhamento farmacoterapêutico mais difundidos está o PW 

(Pharmacotherapy Workup), desenvolvido a partir da experiência de farmacêuticos e 

professores da Universidade de Minnesota (EUA).  Este método foi proposto, inicialmente sob 

a denominação PWDT (Pharmacist Workup of Drug Therapy), como um processo cognitivo 

destinado a servir como uma orientação sistêmica para a documentação das ações da farmácia 

clínica, através do qual o farmacêutico desenvolverá a prática clínica focada na farmacoterapia 

(CARRANZA, 2003; CIPOLLE et al. 2004).  A sua abordagem se baseia no argumento de que 

um PRM é consequência de uma necessidade não atendida do paciente em relação à 

farmacoterapia (indicação, efetividade, segurança e adesão).  Os PRM possíveis são 

apresentados no Quadro 5 (CIPOLLE et al. 2004). 

Quadro 5 ─ Necessidades e PRM segundo o PW.  

Necessidade PRM 

Indicação 
(tratamento do problema de saúde) 

Medicamento desnecessário 

Necessidade do medicamento 

Efetividade 
(dose, posologia, tipo de 

medicamento e objetivos 

terapêuticos alcançados) 

Medicamento inefetivo 

Dose baixa 

Segurança 
(RAM, alergias, sobredose, ...) 

RAM 

Dose elevada 

Adesão 
(à farmacoterapia selecionada) 

Não adesão 

Legenda:  PRM – problema relacionado a medicamentos; PW – Pharmacotherapy Workup; RAM – 

reação adversa a medicamento. 

Fonte:  Adaptado de Cipolle e colaboradores (2004) 
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O processo de trabalho proposto pelo PW pressupõe que cada encontro com o paciente 

se inicie com uma avaliação, seguida de identificação e busca de resolução dos PRM 

(intervenção), através de um plano de cuidado individual, onde serão considerados tanto os 

fatores relacionados aos medicamentos, quanto aqueles relacionados ao comportamento do 

paciente, e avaliação dos resultados.  Mesmo os pacientes que não apresentarem PRM, deverão 

receber um plano de cuidado individual, visando à prevenção de novos problemas (CIPOLLE 

et al. 2004). 

A IC, assim como outras doenças cardíacas, tem evolução silenciosa e lenta e o seu 

tratamento necessita, muitas vezes, de mudanças dietéticas e comportamentais, além de rigor 

ao seguir a prescrição medicamentosa.  Nesse grupo de pacientes, vários fatores contribuem 

para diminuir a adesão ao tratamento, desde limitações de compreensão pelo paciente, 

necessidade de cuidadores e prescrições com muitos itens.  Abordar o tema adesão para 

pacientes com essas peculiaridades requer visão individualizada, porém, multiprofissional  

(CARRANZA, 2003; MURRAY et al., 2007; GUSMÃO et al., 2009; KALISCH; 

ROUGHEAD; GILBERT, 2010).  Vários estudos têm sido realizados nas últimas décadas sobre 

a assistência multidisciplinar no manejo da IC, empregando diversos tipos de intervenção e 

obtendo diferentes resultados, como bem exemplificado em uma metanálise conduzida por 

Phillips e colaboradores (2004). 

Não há dúvida de que a educação dos pacientes e seus cuidadores é um dos pontos chave 

na busca de melhor adesão à terapia medicamentosa. No entanto, embora esta seja uma das 

funções básicas do farmacêutico, poucos estudos têm este profissional como o responsável pela 

intervenção educativa, principalmente quando se trata de IC.  Um dos mais extensos estudos 

nesse sentido é o PHARM (GATTIS et al., 1999), em que os investigadores demonstraram que 

a atuação de um farmacêutico, como elemento de uma equipe multidisciplinar, pode melhorar 

significativamente os resultados dos cuidados de saúde. 

López Cabezas e colaboradores (2006) conduziram um ensaio clínico randomizado 

aberto para avaliar a eficácia de uma intervenção educacional multifatorial realizada por um 

farmacêutico para pacientes com IC.  O estudo incluiu 134 pacientes com idade média de 75 

anos e baixo nível educacional.  Os pacientes do grupo intervenção receberam informações 

sobre a doença, a terapia medicamentosa, educação alimentar e acompanhamento ativo por 

telefone.  O grupo controle recebeu assistência regular.  Os pacientes do grupo intervenção se 

consultaram nos meses 2, 6 e 12, após alta da primeira internação por IC.  Foram avaliados 

reinternações hospitalares, dias de internação, adesão ao tratamento, satisfação com o 
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atendimento recebido e a qualidade de vida (EuroQol).  Também foi realizado estudo financeiro 

a fim de avaliar o possível impacto do programa.  A intervenção foi realizada pelo departamento 

de farmácia em colaboração com a clínica de cardiologia.  Após 12 meses de acompanhamento, 

o grupo intervenção apresentou melhor adesão ao tratamento e teve uma taxa de reinternação 

32,9% menor que o grupo controle, para o qual também se observou maior média em dias de 

internação.  Embora não tenha sido verificada diferença em qualidade de vida, o grupo 

intervenção apresentou melhores resultados na escala de satisfação após 2 meses de 

acompanhamento.  Os resultados demonstraram que o grupo intervenção apresentou menor 

chance de readmissão hospitalar.  Os autores apresentaram ainda evidências de redução nos 

custos de 578 euros por paciente no grupo intervenção.  Finalmente, concluiu-se que a atenção 

farmacêutica pós-alta permite a redução do número de novas admissões em pacientes com IC, 

do total de dias de internação e melhora a adesão ao tratamento, sem aumentar os custos dos 

cuidados (LÓPEZ CABEZAS et al., 2006). 

Ensaio clínico randomizado para verificar o impacto da atenção farmacêutica sobre a 

qualidade de vida de pacientes com doença de Chagas e IC, comparando um grupo intervenção 

recebendo assistência padrão e atenção farmacêutica com um grupo recebedo apenas assistência 

padrão, foi proposto por Silva e colaboradores (2012).  Sua hipótese é de que a atenção 

farmacêutica pode ser uma importante ferramenta para o manejo clínico desses pacientes, 

melhorando a sua qualidade de vida, a adesão terapêutica e a correção e prevenção de problemas 

relacionados com medicamentos, melhorando a sua classe funcional e o número de internações 

hospitalares (SILVA et al., 2012). 

Barker e colaboradores (2012) investigaram se a intervenção direta do farmacêutico 

sobre a farmacoterapia domiciliar teve impacto positivo sobre os desfechos de pacientes com 

IC.  Foram incluídos 120 pacientes em alta hospitalar após internação por IC, dos quais 64 

foram alocados no grupo intervenção.  Após o período de acompanhamento de 6 meses, 

verificou-se que não houve diferença estatística na mortalidade entre os dois grupos (p=0,514), 

nem na hospitalização (p=0,131).  O número de dias de internação por descompensação da IC 

foi significativamente maior no grupo intervenção (p=0,000).  Concluiu-se que a intervenção 

farmacêutica com revisão da prescrição pós-alta não teve impacto sobre a mortalidade e a 

utilização dos serviços de saúde em relação ao atendimento padrão. 

A atuação do farmacêutico junto ao paciente também tem se mostrado importante no 

sentido de identificar, prevenir ou buscar solucionar os problemas que o mesmo enfrente na 

busca da utilização adequada de seus medicamentos para IC (MURRAY et al., 2007; 
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KALISCH; ROUGHEAD; GILBERT, 2010).  Várias estratégias podem ser adotadas pelo 

farmacêutico, indo desde a orientação sobre o uso adequado dos medicamentos até o 

acompanhamento farmacoterapêutico destes pacientes (NUNES et al., 2008; SAMPAIO et al., 

2008).  Nesses processos, é possível o emprego de recursos educativos tais como fichas e 

cartilhas com desenhos que ajudam o paciente a recordar o regime posológico, assim como o 

emprego de etiquetas nas embalagens dos medicamentos (TEIXEIRA et al., 2003). 

A dificuldade de uso do medicamento e a consequente não adesão ao tratamento 

preconizado foi investigada pela equipe de farmácia do Ambulatório de Insuficiência Cardíaca 

do Hospital Universitário Antônio Pedro ─ UFF (CASTILHO et al., 2011; CAMUZI et al., 

2016).  Dados de 150 pacientes acompanhados mostram 73,3% de não adesão, 78,6% de 

polimedicação e 89,1% dos pacientes adquirindo medicamentos por meios próprios (CAMUZI 

et al., 2016).  A falta de compreensão do processo de uso do medicamento, bem como da própria 

estrutura da rede de assistência farmacêutica pública, representou parcela significativa dos 

motivos para esta baixa adesão.  Assim, é razoável supor que processos que contribuam para 

melhorar estes dois aspectos (acesso e uso racional) tendam a contribuir para uma melhor 

resposta terapêutica destes pacientes (CASTILHO, 2013; CAMUZI et al., 2016).  

Para o seguimento clínico dos pacientes portadores de IC crônica, a III Diretriz 

Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (BOCCHI et al., 2009; BOCCHI et al., 2012) faz 

recomendações sobre: periodicidade das consultas; avaliação das habilidades para atividades 

diárias (mudança da classe funcional); avaliação de peso e volemia; avaliação da aderência ao 

tratamento farmacológico e não farmacológico (restrição hidro salina); e otimização do 

tratamento farmacológico a partir de dados clínicos e exames do seguimento (bioquímica, BNP 

e ECO). 

Na abordagem do profissional farmacêutico, além de contribuir na avaliação da adesão 

terapêutica, é importante registrar e acompanhar os parâmetros de seguimento clínico que 

possam servir como indicativo de adesão ou efetividade terapêutica.  Nesse contexto, o 

monitoramento do peso do paciente pode ser realizado por qualquer profissional da saúde e 

consiste em uma medida simples que pode auxiliar na aferição do estado nutricional e volêmico 

de pacientes com IC crônica (BOCCHI et al., 2009; BOCCHI et al., 2012).  

A variação de peso pode ser um bom parâmetro de piora do estado 

volêmico quando ocorre em intervalos curtos de tempo (dias ou poucas 

semanas). Em ambiente ambulatorial de longo prazo, entretanto, muitas 

vezes é difícil diferenciar ganho de peso por incremento de massa 

muscular e gordura corpórea daquele relacionado com aumento de 
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volemia.  Adicionalmente, pacientes podem manter peso à custa de 

retenção hídrica e perda de massa muscular. (BOCCHI et al., 2009.) 

 

Da mesma forma, o farmacêutico deve se manter informado sobre os episódios de 

descompensação que resultaram em procura por um serviço de pronto atendimento ou 

internação, pois a falta de adesão terapêutica tem sido atribuída como uma das principais causas 

de descompensação na IC (MARINKER et al., 2003; BARRETTO et al., 2008; VAN DER 

WAL; JAARSMA, 2008; BOCCHI et al., 2009; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Desenho do Estudo 

O trabalho foi realizado em duas etapas.  A primeira parte foi uma análise transversal 

de dados de pacientes com ICFER, com coleta de dados prospectiva a partir do momento em 

que o farmacêutico passou a integrar a equipe multiprofissional, em um programa formal de 

IC, oferecendo orientação sobre a terapia medicamentosa mediante demanda espontânea do 

usuário.  A segunda parte foi também um estudo prospectivo com análise transversal em que 

um grupo de pacientes passou a receber o acompanhamento farmacoterapêutico (AFT) em outra 

unidade clínica especializada em cardiologia. 

Os critérios de inclusão no estudo foram:  ter 18 anos ou mais, diagnósticos de ICFER 

e classe funcional NYHA especificada; uso dos medicamentos selecionados para o estudo, 

combinando pelo menos um betabloqueador e um IECA e/ou ARA; ter possibilidade de 

acompanhamento pela equipe da farmácia por, pelo menos, 4 meses; e ter registro de resposta 

ao TMG no primeiro atendimento farmacêutico. 

Os critérios de exclusão foram:  o paciente estar participando de algum estudo 

conflitante no momento em que foi consultado sobre a possibilidade de participação nesta 

pesquisa; paciente com comprometimento da autonomia e que, por esse motivo, dependia de 

outras pessoas para usar os medicamentos. 

4.2. Primeira Parte do Estudo ─ HUAP 

Estudo realizado com pacientes portadores de IC acompanhados por uma equipe 

multidisciplinar de um centro clínico especializado em IC, do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP).  Os dados foram coletados a partir dos registros estruturados do atendimento 

farmacêutico a esses pacientes.  Foram considerados os dados dos atendimentos realizados na 

inclusão do paciente no estudo e no quarto mês após o início da abordagem farmacêutica, 

realizada no atendimento ambulatorial do Serviço de Farmácia. 

Vale ressaltar que o atendimento farmacêutico foi incorporado, em 2011, ao fluxo de 

atendimento do Ambulatório de IC no HUAP.  Desde então se empregou, para avaliar a adesão 

ao tratamento, a abordagem do TMG de medida de adesão pelas respostas dos pacientes à escala 

de comportamento de tomada dos medicamentos (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986).  

Foram considerados os atendimentos ocorridos entre novembro/2011 a outubro/2015.  
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Entretanto, não foi possível o resgate de dados como classe funcional (NYHA) para a totalidade 

dos pacientes acompanhados. 

4.2.1. Procedimentos e Instrumentos da primeira parte do estudo 

No HUAP, a equipe de atendimento era composta por professores farmacêuticos, um 

mestrando e estudantes de farmácia, bolsistas de iniciação científica, treinados para realizar os 

atendimentos. 

Os pacientes eram encaminhados para o atendimento farmacêutico por seus 

cardiologistas a partir do Ambulatório de Cardiologia e da Clínica de IC.  A equipe de 

atendimento farmacêutico fazia o convite para participação na pesquisa, que era confirmada 

pelo paciente através da assinatura do TCLE (Apêndice 1). 

Em seguida, a cada visita do paciente ao atendimento farmacêutico, ele respondia às 

questões do TMG para verificação de adesão e recebia os medicamentos para IC fornecidos 

pelo projeto para cada 2 meses.  Também eram oferecidas orientações conforme as dúvidas 

demandadas pelos pacientes.  O registro de cada atendimento farmacêutico era realizado no 

Formulário Registro de Orientação Farmacêutica (Apêndice 3). 

A Figura 2 apresenta de forma esquemática e resumida os procedimentos metodológicos 

da primeira parte do estudo. 

 

Dispensação de medicamentos com orientação  

por demanda do paciente 

HUAP 
pacientes incluídos  

no 1.º atendimento pela 

Equipe de Farmácia 

 

TCLE 

+ 

TMG (adesão) 

+ 

diagnóstico de classe funcional (NYHA) 

+ 

dispensação 

Legenda:  HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro; TCLE – termo de consentimento livre e 

esclarecido; NYHA – New York Heart Association. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 2 ─ Esquema ilustrativo da primeira parte da pesquisa e procedimentos ─ HUAP. 

 

No Ambulatório do HUAP, as visitas dos pacientes à equipe de farmácia aconteciam a 

cada dois meses, uma vez que os medicamentos eram fornecidos para suprir 60 dias de 

tratamento.  O atendimento era realizado inicialmente em um consultório do Ambulatório do 
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hospital, posteriormente na sala de atendimento farmacêutico da Farmácia Ambulatorial, em 

horários preestabelecidos. 

Os pacientes atendidos no HUAP receberam os medicamentos enalapril, carvedilol, 

furosemida e espironolactona produzidos na Farmácia Universitária da UFF, em doses 

individualizadas, conforme prescrição médica.  Quando necessário, o paciente apresentava a 

receita médica à equipe de atendimento para encomenda desses medicamentos.  A partir da 

semana seguinte, o paciente comparecia para a dispensação, quando recebia os medicamentos 

e solicitava os esclarecimentos que desejasse. 

A cada visita do paciente para dispensação dos medicamentos, também foram 

registradas informações sobre a farmacoterapia prescrita e as respostas ao TMG de autorrelato 

de adesão utilizando-se o formulário próprio (Apêndice 3).  Em seguida, eram dispensados os 

medicamentos previamente encomendados.  Durante esse processo, a equipe respondia às 

dúvidas demandadas pelo paciente e, ao final, sugeria uma data para o paciente comparecer e 

fazer nova encomenda de seus medicamentos, de modo que a nova remessa ficasse pronta em 

tempo oportuno para que o seu suprimento não fosse interrompido. 

Os medicamentos selecionados para o projeto (carvedilol, enalapril, espironolactona e 

furosemida) foram escolhidos com base em estudo anterior (CASTILHO et al., 2011), nas 

evidências científicas disponíveis e na discussão com a equipe de cardiologia do HUAP, 

incluindo as formas farmacêuticas e posologias empregadas.  Vale ressaltar que correspondem 

ainda aos principais medicamentos apontados na literatura para o tratamento da IC (PACKER 

et al., 2001; PALAZZUOLI et al., 2005; BOCCHI et al., 2009), o que está de acordo com o 

perfil observado entre os pacientes do ambulatório do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(CASTILHO et al., 2011; PEIXOTO, 2014; PEIXOTO; CAMUZI; CASTILHO, 2016; 

CAMUZI et al., 2016), sendo passíveis de produção magistral. 

4.2.2. Análise dos dados na primeira parte do estudo 

Para a descrição do perfil da população estudada foram construídas distribuições de 

frequência para as variáveis categóricas e os valores medianos das características dos pacientes 

(idade, NYHA, número de medicamentos e de comorbidades). A comparação das distribuições 

dessas características entre os grupos de “adesão” e “não adesão” foi realizada através do teste 

não paramétrico de Mann-Whitney.  

Adicionalmente, utilizou-se o método exato do teste Qui-quadrado para comparar a 

distribuição da adesão por sexo; o teste de McNemar para comparar as respostas dos pacientes 
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aos itens TMG; e o teste de McNemar-Bowker para comparar os escores do TMG e o tipo de 

comportamento adotado entre os momentos de 0 e 4 meses. Para todos os testes estatísticos, 

foram consideradas estatisticamente significantes as comparações que apresentaram p-

valor≤0,05.  

Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 20.0. 

4.3. Segunda Parte do Estudo ─ INC 

Estudo realizado a partir do acompanhamento farmacoterapêutico a pacientes 

portadores de ICFER, acompanhados por uma equipe multidisciplinar no Instituto Nacional de 

Cardiologia (INC), no atendimento ambulatorial do Serviço de Farmácia, onde são atendidos 

os pacientes do Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplantes.  Foram considerados os 

dados dos atendimentos farmacêuticos realizados na inclusão do paciente no estudo e no quarto 

mês após o início da abordagem farmacêutica. 

A pesquisa foi iniciada em outubro de 2015, a partir de quando os pacientes foram 

convidados a participar da pesquisa.  O período de recrutamento se estendeu até março de 2016, 

quando se iniciou o acompanhamento farmacoterapêutico.  O estudo considerou os dados dos 

atendimentos realizados até novembro de 2016. 

4.3.1. Procedimentos e Instrumentos da segunda parte do estudo 

No INC, a equipe foi composta por três residentes farmacêuticas, treinadas por um 

professor farmacêutico, para realizar a entrevista e os atendimentos farmacêuticos. 

Os pacientes foram abordados, inicialmente, por telefone, a partir de um relatório 

administrativo da Farmácia que permitiu relacionar aqueles que receberam algum 

betabloqueador e um IECA e/ou ARA no mês anterior e que preenchiam os critérios de 

inclusão.  Além disso, os pacientes também foram abordados no balcão do atendimento 

ambulatorial da farmácia; e quando se verificava que atendiam aos critérios de inclusão, 

realizava-se o convite para participação na entrevista inicial.  Uma vez aceito o convite, 

agendava-se a entrevista com a equipe responsável, composta por um ou dois farmacêuticos 

residentes diferentes daqueles que, posteriormente, realizariam o seu acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

Na entrevista inicial, com duração prevista de 30 a 60 minutos, cada paciente foi 

atendido pela equipe de entrevista, que explicou detalhadamente os objetivos e como seria 
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realizada a pesquisa.  Aqueles que concordaram em participar do estudo, assinaram o TCLE 

(Apêndice 2) e responderam à entrevista, que teve por objetivo coletar dados socioeconômicos, 

demográficos, clínicos e epidemiológicos, sobre a farmacoterapia, o comportamento de adesão, 

a razão para não utilização dos medicamentos, o nível de conhecimento do paciente quanto à 

prescrição de medicamentos, o índice de complexidade da farmacoterapia prescrita e a auto 

avaliação de saúde.  As respostas dos pacientes e demais dados coletados durante a entrevista 

foram registrados em formulários próprios (Apêndice 4 e Apêndice 5) que, posteriormente, 

foram transcritos para uma planilha eletrônica, compondo um banco de dados. 

A adesão pela abordagem do TMG era inferida através das respostas dos pacientes aos 

itens 4.8.1 a 4.8.4 do roteiro de entrevista (Apêndice 4). 

A razão para não utilização do medicamento foi verificada através das respostas dos 

pacientes ao item 4.9 do roteiro de entrevista (Apêndice 4).  Quando, no momento da entrevista, 

o paciente emitia uma resposta que parecia não coincidir com alguma das 16 razões, sua 

resposta era anotada no campo ‘Outro’, sendo posteriormente analisada a adequação da sua 

inclusão em um dos 16 itens inicialmente considerados. 

A análise do nível de conhecimento da prescrição foi realizada com base nas respostas 

dos pacientes às questões 4.10.1 a 4.10.9 do roteiro de entrevista (Apêndice 4).  Para isso, dois 

farmacêuticos, isoladamente (sem que um tivesse conhecimento do resultado da análise do 

outro), analisaram as respostas dos pacientes referentes ao conhecimento do paciente sobre a 

prescrição médica, registrando o seu julgamento numa ficha de análise (Figura 3).  Quando o 

resultado do julgamento de qualquer resposta do paciente era diferente entre os dois 

farmacêuticos, uma terceira análise era realizada por um outro farmacêutico.  Se análise desse 

terceiro farmacêutico coincidisse com uma das duas anteriores, considerava-se o resultado 

destas.  Caso ainda houvesse divergências, os profissionais discutiam sobre o entendimento de 

cada resposta do paciente e entravam em um consenso.  O resultado coincidente entre dois 

farmacêuticos ou consensual era registrado no respectivo campo do formulário de entrevista. 

  



45 

 

 

Legenda:  HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro; INC – Instituto Nacional de Cardiologia. 

Fonte:  Elaboração própria. 

Figura 3 ─ Ficha de análise do nível de conhecimento da prescrição. 

 

A fim de subsidiar a uniformização possível na análise das respostas sobre 

medicamentos pelos diferentes profissionais farmacêuticos, foram elaboradas fichas dos 

medicamentos que se reuniram em um guia de consulta rápida, conforme exemplificado no 

Apêndice 6.  A elaboração das fichas considerou informações disponíveis no Formulário 

Terapêutico Nacional (BRASIL, 2010), no Bulário Eletrônico da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e no compêndio online Martindale – MICROMEDEX®.  No mais, a 

análise das respostas se baseou no método descrito por Fröhlich e colaboradores (2010). 

 O índice de complexidade da farmacoterapia (ICFT) foi verificado através do método e 

do instrumento traduzido e validado por Melchiors e colaboradores (2007).  Para viabilizar essa 

análise, foram fotocopiadas as prescrições médicas apresentadas por cada paciente, em seguida, 

estas eram analisadas empregando-se o instrumento específico (Apêndice 7).  Para analisar 

algumas situações não previstas no método original, estabeleceram-se algumas convenções, 
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através de consenso entre os profissionais da equipe de pesquisa, conforme detalhado no 

Apêndice 8. 

A autoavaliação de saúde foi verificada através das respostas dos pacientes aos itens 

12.1 e 12.2 do roteiro de entrevista (Apêndice 4), que teve como fonte o instrumento 

desenvolvido e empregado por Jorge (2014) para seu estudo com portadores de IC. 

A partir de março de 2016, os pacientes que responderam à primeira entrevista, foram 

convocados para iniciar o acompanhamento farmacoterapêutico (AFT) com a equipe de 

atendimento.  O AFT de cada paciente era realizado por um farmacêutico diferente daquele que 

realizou a sua entrevista inicial.  Cada paciente respondeu a nova entrevista no quarto mês após 

o início do AFT. 

A Figura 4 apresenta de forma esquemática os procedimentos metodológicos da segunda 

parte da pesquisa. 

 

Grupo Intervenção 

Acompanhamento Farmacoterapêutico 

Recrutamento e Entrevista inicial 

(outubro/2015 a março/2016) 

 

Os pacientes foram convidados por telefone ou diretamente no balcão do atendimento ambulatorial da 

Farmácia do INC durante dispensação. 

 

Acompanhamento farmacoterapêutico 

Atendimento para consulta de AFT agendado por telefone ou na ocasião da dispensação. 

 

1.ª Consulta de AFT (30 a 60 minutos) 

Antes da consulta: a partir dos dados da entrevista inicial analisou-se a situação farmacoterapêutica do 

paciente, avaliou possíveis PRM e preparou materiais para a consulta de AFT. 

Durante a consulta:  avaliação; identificação dos PRM e intervenção. 

Agenda data de retorno, para avaliação. 

 

2.ª Consulta de AFT e seguintes (15 a 30 minutos) 

Avaliação dos resultados das intervenções e da situação atual do paciente. 

Se necessário, novamente, proceder Identificação de PRM e Intervenção. 

Agenda data de retorno, para avaliação. 
 

4 meses após a 1.ª consulta de AFT 

Repetição da entrevista para avaliação de adesão, nível de conhecimento da prescrição, índice de 

complexidade da farmacoterapia e auto avaliação de saúde. 

(Cada paciente foi entrevistado por um profissional diferente daquele que realizou o seu AFT.) 

Legenda:  INC – Instituto Nacional de Cardiologia; AFT ─ acompanhamento farmacoterapêutico; PDC 

─ proporção de dias cobertos; MPR ─ razão de posse de medicamentos; PRM ─ problema relacionado a 

medicamento. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 4 ─ Esquema ilustrativo da segunda parte da pesquisa e procedimentos ─ INC. 
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No INC, os medicamentos eram dispensados para suprir 30 dias de tratamento.  As 

consultas para acompanhamento farmacoterapêutico e as entrevistas foram realizadas conforme 

agendamento, a cada 2 meses. 

Os pacientes atendidos no INC receberam medicamentos industrializados adquiridos 

pelo hospital, conforme prescrição médica e disponibilidade na farmácia.  Durante o período 

do estudo, foi garantida a dispensação ao menos dos betabloqueadores adrenérgicos, pois não 

havia garantia de abastecimento contínuo para os demais medicamentos.  Os relatórios de 

dispensação foram consultados para cálculo da MPR (KARVE et al., 2009; DAVIS; 

PACKARD; JACKEVICIUS, 2014). 

Assim, foram considerados os dados de dispensação dos betabloqueadores adrenérgicos 

desde a primeira entrevista até a primeira consulta farmacêutica para cálculo da MPR inicial e, 

posteriormente, os dados de dispensação entre a primeira consulta e a entrevista de 4 meses 

após a primeira consulta, para o cálculo da MPR no período do AFT. 

Para o acompanhamento farmacoterapêutico, as consultas eram agendadas previamente 

através de contato com os pacientes por telefone ou no balcão do ambulatório da farmácia do 

INC.  Eram agendadas até 3 consultas por dia.  Cada paciente foi acompanhado por, pelo menos, 

4 meses. 

A preparação da primeira consulta iniciava-se previamente, com análise dos dados da 

entrevista inicial do paciente. Assim, poderiam ser identificados possíveis PRM, permitindo 

prever intervenções e possibilitando a separação do material que poderia ser necessário durante 

o atendimento, quando a avaliação clínica foi realizada de fato, sendo negociadas as 

intervenções necessárias.  A Figura 5 apresenta o fluxograma do AFT. 
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Legenda:  RAM – reação adversa a medicamento; PRM – problema relacionado a medicamento; AFT – 

acompanhamento farmacoterapêutico. 

Fonte:  Elaboração própria. 

Figura 5 ─ Fluxograma geral do Acompanhamento Farmacoterapêutico 
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O Apêndice 9 apresenta a relação dos materiais disponíveis para cada etapa do 

atendimento. 

A consulta de acompanhamento farmacoterapêutico realizava-se conforme o método 

PW (CIPOLLE et al., 2004) com o registro das informações coletadas durante a consulta no 

formulário específico (Apêndice 10), reunindo dados sobre os problemas relacionados a 

medicamentos (PRM) identificados, intervenções farmacêuticas e outras informações 

relacionadas à evolução da farmacoterapia de cada paciente. 

Como estratégia para tentar uniformizar os procedimentos que seriam reproduzidos por 

diferentes farmacêuticos durante as consultas de acompanhamento farmacoterapêutico, a 

equipe de pesquisa elaborou o instrumento de apoio apresentado no Quadro 6, que também 

relaciona as intervenções possíveis para cada PRM e causa. 
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Quadro 6 ─ Possíveis causas e intervenções por PRM. 

NECESSIDADE PRM CAUSAS INTERVENÇÕES POSSÍVEIS 

Indicação 
(tratamento do 

problema de saúde) 

Medicamento 

desnecessário 

• Não há indicação médica para a farmacoterapia neste momento. 

• Múltiplos produtos medicamentosos estão sendo usados para uma condição que requer 

farmacoterapia simples. 

• A condição médica é tratada mais apropriadamente com terapia não medicamentosa. 

• A farmacoterapia está sendo tomada para tratar uma reação adversa evitável, associada com 
um outro medicamento. 

• Droga de abuso, etilismo ou tabagismo causando o problema. 

• Retirar o medicamento desnecessário. 

• Alterar o regime terapêutico. 

• Encaminhar para outros profissionais. 

Necessidade 

do 

medicamento 

• Condição médica requer o início de uma nova farmacoterapia. 

• Necessidade de uma farmacoterapia preventiva para reduzir o risco de desenvolver novo 

problema de saúde. 

• Condição médica requer medicamento adicional para produzir sinergismo ou 

potencialização. 

• Iniciar nova farmacoterapia. 

• Alterar o regime terapêutico. 

• Encaminhar para outros profissionais. 

Efetividade 
(dose, posologia, 

tipo de medicamento 

e objetivos 

terapêuticos 

alcançados) 

Medicamento 

inefetivo 

• O produto utilizado não é o mais efetivo para o problema médico. 

• A condição médica é refratária ao produto medicamentoso – não há resposta ao 

medicamento. 

• A forma farmacêutica é inapropriada. 

• O medicamento não é um produto efetivo para a indicação que está sendo tratada. 

• O procedimento de uso está incorreto. 

• Trocar o medicamento ou a forma farmacêutica. 

• Alterar o regime terapêutico (dose, intervalo posológico, duração do 

tratamento). 

• Iniciar um medicamento que resulte em sinergismo ou potencialização de 

efeito do medicamento inefetivo. 

• Orientar o paciente sobre o processo adequado de uso. 

Dose baixa 

• A dose está muito baixa para produzir a resposta desejada. 

• O intervalo entre as doses está muito grande para produzir a resposta desejada. 

• Uma interação medicamentosa reduz a quantidade de medicamento ativo disponível. 

• A duração da farmacoterapia é muito curta para produzir a resposta desejada. 

• Alterar o regime terapêutico (dose, intervalo posológico, duração do 

tratamento). 

• Realizar o manejo da interação medicamentosa (com outro medicamento 
ou alimento), ou suspender ou substituir o produto que está interagindo. 

• Orientar o paciente sobre o processo adequado de uso. 

Segurança 
(RAM, alergias, 

sobredose, ...) 

RAM 

• O medicamento causa reação indesejável que não está relacionada com a dose. 

• O medicamento está contraindicado devido a fatores de risco. 

• Um medicamento mais seguro é requerido devido a fatores de risco. 

• Uma interação medicamentosa causou uma reação indesejada que não está relacionada com 
a dose. 

• O regime posológico foi administrado ou alterado muito rapidamente. 

• Retirar o medicamento. 

• Substituir o medicamento por um mais seguro. 

• Manejar a interação medicamentosa relacionada à RAM. 

• Alterar o regime terapêutico (dose, intervalo posológico, duração do 
tratamento). 

• Orientar o paciente sobre o processo adequado de uso. 

Dose elevada 

• A dose está muito alta. 

• A frequência está muito curta. 

• A duração da farmacoterapia está muito longa. 

• Uma interação medicamentosa ocorreu resultando em uma toxicidade do medicamento. 

• Alterar o regime terapêutico (dose, intervalo posológico, duração do 

tratamento). 

• Manejar a interação medicamentosa relacionada à RAM. 

• Orientar o paciente sobre o processo adequado de uso. 

Adesão 
(à farmacoterapia 

selecionada) 

Não adesão 

O paciente ... 

• se esquece regularmente de tomar o medicamento. 

• não entendeu as instruções. 

• prefere não tomar o medicamento. 

• não pode engolir ou auto administrar o produto medicamentoso apropriadamente. 

• está inseguro porque o prescritor muda o tratamento com frequência. 

O medicamento... 

• não está disponível para o paciente. 

• é muito caro para o paciente. 

• são muitos medicamentos prescritos simultaneamente. 

• Orientar o paciente sobre o processo adequado de uso. 

• Educação ao paciente, acerca da sua condição de saúde e do tratamento. 

• Oferecer recurso para evitar o esquecimento sobre a medicação. 

• Ajustar o regime terapêutico ao cotidiano do paciente. 

• Trocar o medicamento ou a forma farmacêutica. 

• Simplificar o regime terapêutico. 

• Reduzir o custo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Considerando que uma mesma intervenção pode ser necessária para atender a um ou 

mais objetivos clínicos diferentes e visando a padronização nos atendimentos e seus registros, 

foram relacionados previamente os possíveis objetivos de intervenções (Quadro 7). 

Quadro 7 ─ Objetivos de intervenções farmacêuticas. 

OBJETIVOS 

• Avaliar a necessidade do medicamento. 

• Aumentar a segurança do tratamento. 

• Conscientizar o paciente sobre a importância de sua doença e do tratamento. 

• Evitar/Reduzir interação medicamentosa. 

• Evitar automedicação/Eliminar o uso do medicamento não prescrito. 

• Evitar PRM relacionado à automedicação. 

• Evitar/Reduzir RAM. 

• Interromper o uso do medicamento (prescrito) desnecessário. 

• Melhorar adesão. 

• Melhorar o acesso para melhorar a adesão. 

• Otimizar o tratamento medicamentoso. 

• Otimizar a resposta ao tratamento. 

• Reduzir desconforto com a RAM para melhorar a adesão. 

• Substituir por medicamento mais efetivo. 

• Objetivo específico – Outro (especificar). 

Legenda:  PRM – problema relacionado a medicamento; RAM – reação adversa a medicamento. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Da mesma forma, foi elaborada uma instrução para orientar a equipe de atendimento 

quanto ao procedimento a ser executado para cada intervenção necessária (Quadro 8). 
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Quadro 8 ─ Procedimentos para execução de cada possível intervenção. 

INTERVENÇÃO PROCEDIMENTO 

• Alterar o regime terapêutico (incluindo 

alteração de horário, quando este estiver 

definido na prescrição). 

• Iniciar nova terapia. 

• Iniciar um medicamento que resulte em 

sinergismo ou potencialização de efeito do 

medicamento inefetivo. 

• Realizar o manejo da interação 

medicamentosa: modificar dose, suspender 

ou substituir o produto que está interagindo. 

• Reduzir o custo. 

• Retirar o medicamento. 

• Simplificar o regime terapêutico.  

• Substituir o medicamento por um mais 

seguro. 

• Trocar o medicamento ou a forma 

farmacêutica. 

• Elaboração do plano de cuidado individual. 

• Informar ao prescritor sobre o PRM 

identificado e sugerir a possível intervenção 

(quando não for possível a comunicação 

expressa, fazer via formulário). 

• Ajustar o regime terapêutico ao cotidiano do 

paciente. 

• Realizar o manejo da interação 

medicamentosa através de escalonamento de 

horários/intervalos (quando os horários não 

estiverem preestabelecidos na prescrição). 

• Elaboração do plano de cuidado individual. 

• Discutir com o paciente a melhor forma de 

ajustar o regime terapêutico ao seu cotidiano 

e combinar um novo regime. 

• Educação ao paciente, acerca da sua 

condição de saúde e do tratamento. 

• Elaboração do plano de cuidado individual. 

• Folhetos de informação sobre IC e 

medicamentos. 

• Telefonar para o paciente uma semana após 

a consulta para checar o entendimento e 

esclarecer dúvidas. 

• Encaminhar para outros profissionais. • Elaboração do plano de cuidado individual. 

• Realizar o encaminhamento quando possível 

ou sugerir ao prescritor que avalie a 

necessidade. 

• Orientar o paciente sobre o processo 

adequado de uso. 

• Elaboração do plano de cuidado individual. 

• Formulário de explicação da prescrição. 

• Oferecer recurso para evitar o esquecimento 

sobre a medicação. 

• Elaboração do plano de cuidado individual. 

• Cartão-ímã lembrete para horários da 

medicação. 

• Telefonar para o paciente uma semana após 

para fazer o acompanhamento. 

Legenda:  PRM – problema relacionado a medicamento; IC – insuficiência cardíaca. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os procedimentos de execução das intervenções são descritos a seguir. 

✓ Elaboração do plano de cuidado individual 

Trata-se da abordagem individual e personalizada através da qual o farmacêutico busca 

estabelecer uma relação de confiança paciente-profissional, para que ambos possam se 

comprometer com o sucesso da farmacoterapia e combinar a melhor forma de alcançar 

as metas terapêuticas, interferindo o mínimo possível no cotidiano do paciente. 

Para subsidiar a abordagem com os pacientes sobre a importância da adesão ao 

tratamento, foi elaborado o “Guia de abordagem para orientação ao paciente quanto à 

adesão farmacoterapêutica”, ilustrado na Figura 6 (versão completa no Apêndice 12), 

partindo de um modelo apresentado por Oliveira-Filho e colaboradores (2014a), ao qual 

incorporaram-se a abordagem das 16 razões para não adesão de Culig e colaboradores 

(2011) e os fatores relacionados ao medicamento que interferem na adesão 

(independentes do paciente).  O guia foi organizado na forma de um quadro que 

relaciona o tipo de abordagem de acordo com as respostas dos pacientes aos itens do 

TMG e sobre a razão de não utilização dos medicamentos. 
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Fonte:  Elaboração própria. 

Figura 6 ─ Guia de abordagem para orientação ao paciente quanto à adesão 

farmacoterapêutica à farmacoterapia (recorte ilustrativo). 
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✓ Discutir com o paciente a melhor forma de ajustar o regime terapêutico ao seu 

cotidiano e combinar um novo regime 

Este é um procedimento que está intimamente relacionado ao aconselhamento 

individualizado e foi adotado quando o PRM podia ser resolvido com ajuste dos horários 

de utilização dos medicamentos ao cotidiano do paciente. 

✓ Informar ao prescritor sobre o PRM identificado e sugerir a possível intervenção 

Nos casos em que o farmacêutico não podia intervir diretamente, principalmente porque 

se tratava de modificação da terapia ou da prescrição, era preciso informar ao prescritor 

sobre a suspeita de PRM e sugerir uma possível revisão na terapia ou na prescrição. 

Para viabilizar a comunicação com a equipe médica, uma vez que o prescritor não estava 

sempre disponível no mesmo momento em que se realizava o atendimento 

farmacêutico, elaborou-se o formulário de comunicação de possíveis PRM (Apêndice 

13). 

✓ Folhetos de informação sobre IC e sobre medicamentos 

Os folhetos com informações sobre o tratamento da IC e sobre os medicamentos foram 

desenvolvidos para serem utilizados como ferramentas de informação na educação do 

paciente.  Eram empregados nos casos em que o paciente demonstrava necessidade ou 

interesse em conhecer melhor sobre o seu tratamento de um modo geral ou 

especificamente acerca de um determinado medicamento. 

Foram elaborados folhetos sobre o tratamento da IC  e sobre os 20 medicamentos mais 

prescritos (verificados a partir da entrevista inicial) e outros medicamentos diretamente 

relacionados ao tratamento da IC que não estavam entre os 20 mais prescritos.  Como 

exemplo, o Apêndice 14 apresenta os folhetos elaborados para IC e os medicamentos 

carvedilol, enalapril, espironolactona e furosemida. 

Tomaram-se como base os boletins terapêuticos elaborados pelo Centro de Apoio à 

Terapia Racional pela Informação de Medicamentos (CEATRIM/UFF) para 

medicamentos produzidos e dispensados pela Farmácia Universitária (FAU/UFF), 

direcionados aos pacientes.  Quando um medicamento não tinha boletim do CEATRIM, 

recorreu-se ao Formulário Terapêutico Nacional (BRASIL, 2010), ao Bulário 

Eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e ao compêndio 

online Martindale-MICROMEDEX®.  Para elaboração do folheto sobre tratamento da 
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IC, adotaram-se orientações gerais baseadas na III Diretriz Brasileira de Insuficiência 

Cardíaca Crônica (BOCCHI et al., 2009; BOCCHI et al., 2012). 

Na elaboração dos folhetos, privilegiou-se a apresentação das informações mais 

importantes em uma linguagem compreensível por um leigo.  Adicionalmente, foram 

incluídos os pictogramas de cuidados que poderiam ser utilizados nos formulários de 

explicação da prescrição. 

Foram empregados pictogramas da United States Pharmacopeia Drug Information 

(USP-DI), cujo uso para a população alvo foi validado em trabalho desenvolvido pela 

equipe de atendimento (CARVALHO, 2014).  A Figura 7 apresenta os pictogramas 

escolhidos para utilização nos folhetos e na abordagem de orientação e explicação da 

prescrição ao paciente.  Cada pictograma foi selecionado para uso específico conforme 

as peculiaridades de cada medicamento. 

Pictograma Significado  Pictograma Significado 

05 

 

Tomar antes da 

refeição 

 

40 

 

Não consumir 

bebida alcoólica 

durante o uso do 

medicamento. 

06 

 

Tomar depois da 

refeição 

 

55 

 

Não fumar 

18 

 

Tomar durante a 

refeição 

 

67 

 

Tomar o 

medicamento pela 

manhã. 

22 

 

Tomar o 

medicamento na 

hora de dormir. 

 

69 

 

Evitar excesso de 

sol. 

33 

 

Não partir os 

comprimidos ou 

abrir as cápsulas 

 

72 

 

Se este 

medicamento o 

deixar tonto, não 

dirija 

34 

 

Não tomar o 

medicamento se 

estiver grávida. 

 

   

Fonte:  Adaptado de USP (2014). 

Figura 7 ─ Pictogramas da USP-DI selecionados para utilização nas orientações aos 

pacientes. 
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✓ Telefonar para o paciente uma semana após a consulta 

Telefonar para o paciente na semana seguinte à visita para saber como estava o uso dos 

medicamentos, checar dúvidas e reforçar orientações necessárias. 

✓ Realizar o encaminhamento quando possível ou sugerir ao prescritor que avalie a 

necessidade 

Realizava-se o encaminhamento quando se percebia a necessidade e quando era 

possível.  Por exemplo, encaminhava-se ao nutricionista quando precisava rever 

questões relacionadas à alimentação.  Outras situações possíveis:  cessação de 

tabagismo, etilismo, saúde bucal. 

✓ Formulário de explicação da prescrição 

Este formulário (Apêndice 15) era preenchido durante a dispensação com instruções 

escritas e iconográficas, de forma personalizada, relacionando os medicamentos, doses 

e horários de administração respectivos, bem como informações sobre cuidados 

específicos (por exemplo: evitar o sol, não dirigir, não usar na gestação etc.), conforme 

apresentado na Figura 7. 

Para representar comprimidos e cápsulas, a equipe elaborou os pictogramas que são 

apresentados na Figura 8. 

 

Pictograma Significado  Pictograma Significado 

 

Comprimido 

 

 

Cápsula 

Fonte:  Elaboração própria. 

Figura 8 ─ Pictogramas elaborados para representar cápsulas e comprimidos. 

 

Os nomes dos medicamentos, pictogramas representando comprimidos, cápsulas e 

cuidados, estavam disponíveis em etiquetas autoadesivas e as demais informações eram 

completadas de forma manuscrita.  A Figura 9 apresenta um formulário de explicação 

da prescrição preenchido (situação real).   
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Fonte:  Fotografia realizada pela equipe de atendimento no INC. 

Figura 9 ─ Formulário de Explicação da Prescrição preenchido. 
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✓ Cartão-ímã lembrete para horários da medicação 

Um cartão-imã lembrete relacionando todos os medicamentos e horários a serem 

utilizados era preparado e entregue ao paciente (Apêndice 16). 

Os cartões eram impressos em papel de maior gramatura (180 g/m2, tipo Diplomata 

Opaline branco, marca Filipaper Classics) e tinham uma tarja de imã afixada no seu 

verso, permitindo que fossem apostos em portas de geladeiras ou armários metálicos.  

Foram produzidos em 3 tamanhos, considerando a necessidade de atender a pacientes 

que utilizam diversos medicamentos simultaneamente:  6 linhas (até 6 medicamentos), 

12 linhas (até 12 medicamentos) e 16 linhas (até 16 medicamentos).  No preenchimento 

destes também poderiam ser utilizadas etiquetas autoadesivas com nomes de 

medicamentos e pictogramas. 

A Figura 10 ilustra um cartão-ímã preenchido (situação real). 
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Fonte:  Fotografia realizada pela equipe de atendimento no INC. 

Figura 10 ─ Cartão-ímã ─ lembrete para horários de medicação preenchido. 
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Prosseguindo o atendimento, o farmacêutico realizava uma revisão de tudo que foi 

abordado na consulta, certificando-se de que o paciente entendeu todas as orientações e 

combinando uma data de retorno para avaliação, que poderia ser até 2 meses após, conforme a 

possibilidade do paciente e a sua condição de saúde. 

No retorno do paciente, realizava-se a avaliação quanto às intervenções combinadas e 

implementadas, mas também se fazia uma nova análise da situação do paciente no tocante ao 

uso de medicamentos a fim de identificar possíveis PRM ainda não verificados.  Assim, o ciclo 

de acompanhamento farmacoterapêutico se repetia. 

Após o período de estudo, foi mantido o atendimento aos pacientes que retornaram, 

assim como os registros nos respectivos instrumentos de pesquisa, enquanto todos os 

procedimentos eram adaptados para a implantação de um serviço de acompanhamento 

farmacoterapêutico no ambulatório do hospital, que vai assegurar a continuidade do AFT aos 

pacientes participantes do estudo e também oferecer o serviço a novos pacientes. 

4.3.2. Análise dos dados na segunda parte do estudo 

Para a descrição do perfil da população estudada foram construídas distribuições de 

frequência para todas as variáveis categóricas e calculou-se a média, o desvio padrão e a 

mediana para a variável numérica idade, para visualização tanto da medida central quanto do 

formato da distribuição. 

Para o momento inicial da pesquisa (momento 0), foram calculados os valores medianos 

das características dos pacientes (idade, NYHA, número de medicamentos e de comorbidades). 

A comparação da distribuição dos valores dessas características entre os grupos de “adesão” e 

“não adesão” foi realizada através do teste não paramétrico de Mann-Whitney.  

Adicionalmente, utilizou-se o método exato do teste Qui-quadrado para comparar a 

distribuição da adesão por sexo, escolaridade, estado civil, cor, plano de saúde, classe funcional, 

nível de conhecimento da prescrição e autoavaliação da saúde.  O teste de Mann-Whitney foi 

utilizado para comparar as variáveis sociodemográficas e de saúde (idade, renda familiar per 

capita, número de moradores, ICFT, peso corporal e números de comorbidades e de 

medicamentos) segundo a adesão nos momentos 0 e 4 meses; enquanto o teste de McNemar foi 

adotado para comparar as variáveis dicotômicas nos momentos 0 e 4 meses (adesão, respostas 

ao TMG, aquisição de medicamentos – compra, UBS e/ou no programa Farmácia Popular do 
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Brasil, falta de medicamentos para IC, tratamento não medicamentoso, incidência de reação 

adversa a medicamento).  Já o teste de McNemar-Bowker foi empregado para comparar as 

variáveis politômicas nos momentos 0 e 4 meses (autoavaliação de saúde, nível de 

conhecimento da prescrição, escore do TMG e tipo de comportamento de não adesão).  Além 

disso, foi utilizado o teste de Wilcoxon para comparação das variáveis relacionadas à 

farmacoterapia e de saúde nos momentos 0 e 4 meses (ICFT, números de comorbidades, 

medicamentos prescritos, medicamentos não prescritos, total de medicamentos e peso 

corporal).  Para todos os testes mencionados, foram destacados os resultados estatisticamente 

significantes ao nível de 1%, 5% e 10%. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 20.0. 

4.4. Considerações éticas 

Este trabalho fez parte do projeto “Implementação de Ações para Otimização da 

Assistência Farmacêutica a Pacientes com Insuficiência Cardíaca”, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina & Hospital Universitário Antônio Pedro, 

inicialmente sob o Parecer CEP CMM/HUAP 344/11, CAAE: 0360.0.258.258-11 (Anexo 1), e 

mais recentemente, após implementação da Plataforma Brasil e com a inserção do Instituto 

Nacional de Cardiologia como coparticipante, sob o Parecer CEP CMM/HUAP 1.220.160, 

CAAE 43032415.9.0000.5243 (Anexo 2).  Também foi obtida aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia sob o Parecer 1.275.782, CAAE 

43032415.9.3001.5272 (Anexo 3). 

Além do exposto, garantiu-se todo o exigido pela Resolução CNS 466/2012 
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5. RESULTADOS 

5.1.Resultados da primeira parte do estudo ─ HUAP 

No HUAP, o projeto “Implementação de Ações para Otimização da Assistência 

Farmacêutica a Pacientes com Insuficiência Cardíaca” teve início em 2011, com a inserção do 

farmacêutico na equipe multiprofissional do Ambulatório de IC.  Os dados iniciais, que retratam 

o perfil dos primeiros 150 pacientes inseridos no projeto, foram analisados e descritos em um 

artigo publicado na Revista Brasileira de Farmácia (CAMUZI et al., 2016) (Anexo 4). 

Em novembro/2011, foi aprovado o projeto referente à realização do ensaio clínico com 

os pacientes da Clínica de IC, cujo objetivo era comparar os resultados obtidos pelo 

fornecimento sob demanda de informação no ato da dispensação e o acompanhamento 

farmacoterapêutico de pacientes da Clínica.  Entretanto, em 2012, a Clínica de IC encerrou as 

suas atividades e, embora a dispensação dos medicamentos tenha sido mantida, a maioria dos 

pacientes cadastrados deixou de comparecer, inviabilizando a realização do ensaio clínico. 

Como alternativa, optou-se por manter, no HUAP, a dispensação com orientação por 

demanda do paciente, analisando-se os dados de todos os pacientes acompanhados por um 

período mínimo de 4 meses, entre 2011 e 2015.  

Assim, foram incluídos neste estudo 81 pacientes, para os quais havia diagnóstico de 

classe funcional e que responderam ao TMG no momento inicial da pesquisa (momento 0m).  

Destes, 38 pacientes responderam ao mesmo teste após 4 meses de inserção no projeto 

(momento 4m).  A Figura 11 apresenta o diagrama do fluxo de pacientes participantes no HUAP 

(incluídos e excluídos), durante todo o período do estudo. 
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Figura 11 ─ Diagrama do fluxo de pacientes participantes no HUAP. 

 

A Tabela 1 apresenta os dados dos 81 pacientes incluídos no momento 0m, distribuídos 

por sexo, faixa etária, classe funcional, comorbidades e medicamentos utilizados. 
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Tabela 1 ─ Características dos pacientes do HUAP com IC por sexo, faixa etária, 

comorbidades e medicamentos utilizados. 

Variáveis 
Pacientes (%) 

(n=81) 

Sexo masculino 51,9 

Idade (anos) 61±12,4* 

Classe funcional (NYHA)  

  I/II 75,2 

  III/IV 24,8 

Comorbidades  

  HAS 98,7 

  Dislipidemia 40,7 

  DM 18,5 

  Outras DCV 37,4 

  Outras Não-DCV 14,8 

Medicamentos para IC  

  Betabloqueador 95,1 

  IECA/BRA 98,8 

  Antagonistas da Aldosterona 54,3 

  Diuréticos 79 

  Digitálicos 32,1 

  Nitratos 27,1 

  Hidralazina 17,3 

Medicamentos para outras comorbidades 

  Antitrombóticos 60,5 

  Estatinas 40,7 

  AINE** 27,2 

  Antagonistas do cálcio 18,5 

  Biguanida 12,3 

  Insulina 9,9 

  Antagonistas dos receptores histamínicos 7,4 

  Antigota 6,2 

  Inibidores da bomba de prótons 6,2 

  Outros prescritos*** 38,3 

  Outros não prescritos 7,4 

Legenda: IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; NYHA – New York Heart Association; 

HAS – hipertensão arterial sistêmica; DM – diabetes mellitus; DCV – doença cardiovascular; IECA – 

inibidores da enzima conversora da angiotensina; BRA – bloqueadores dos receptores da angiotensina; 

AINE – anti-inflamatórios não esteroides. 

Nota:  * Média ± desvio padrão; mediana=59 anos.  ** 18 de 22 pacientes utilizam AINE por conta 

própria (automedicação). *** 15 outras classes terapêuticas com ocorrência individual menor que 5 

pacientes. 
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No momento inicial (0m), 86,4% encontravam-se em polimedicação (média = 7±1,9 

medicamentos concomitantes) e 83,9% em tratamento farmacoterapêutico para duas ou mais 

comorbidades (média = 2 ± 0,7 comorbidades), sendo as mais prevalentes:  hipertensão arterial 

(98,7%), dislipidemia (40,7%) e diabetes (18,5%). 

A Tabela 2 apresenta a comparação das características dos pacientes do grupo que 

concluiu o estudo (n=38) com aqueles que foram excluídos entre os momentos 0m e 4m (n=43), 

por não terem comparecido ao atendimento aos 4 meses e que, portanto, não responderam ao 

TMG naquele momento. 

Tabela 2 ─ Características dos grupos de pacientes do HUAP que concluíram a pesquisa 

e dos que não concluíram. 

Variáveis 
Grupo Incluído 

(n=38) 

Grupo Excluído 

(n=43) 

p-valor 

(2) 

Sexo Masculino 19 23 0,825 

Idade (anos)* 63±13,1 59±11,5 0,222 

Classe funcional (NYHA)     

  I/II 32 29 0,121 

  III/IV 6 14  

Comorbidades       

  HAS 37 43 0,469 

  Dislipidemia 14 19 0,651 

  DM 6 9 1,000 

  Outras DCV 18 12 0,106 

  Outras Não-DCV 6 6 1,000 

Legenda:  n – número de pacientes; 2 – qui-quadrado (método exato); NYHA – New York Heart 

Association; HAS – hipertensão arterial sistêmica; DM – diabetes mellitus; DCV – doença cardiovascular. 
Nota:  *Teste de Mann-Whitney (bilateral). 

 

Na comparação entre os grupos incluídos e excluídos do HUAP, não se verificou 

diferença estatisticamente significante entre quaisquer das variáveis comparadas, ao nível de 

significância de 5%, indicando que o grupo que concluiu o estudo não é diferente daquele que 

o iniciou.  

A Tabela 3 apresenta os dados sobre as características dos pacientes em função da 

adesão pelo TMG nos momentos 0 e 4 meses. 
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Tabela 3 ─ Valores medianos das características dos pacientes com IC no HUAP e a 

distribuição percentual por sexo, segundo a adesão ou não ao tratamento medicamentoso, 

nos momentos 0 e 4 meses. 

Características dos 

pacientes 

Adesão - 

Momento 0m 

(n=81) 

 

 

 

 

p-valor 

Adesão - 

Momento 4m 

(n=38) 

 

 

 

 

p-valor 
Sim 

(n=22)               

Não                 

(n=59) 

Sim 

(n=14)               

Não                 

(n=24) 

NYHA* 2 2 0,040 2 2 0,262 

N.º de medicamentos* 7,0 6,0 0,123 7,0 5,0 0,033 

N.º de comorbidades* 2,0 2,0 0,026 2,0 2,0 0,256 

Idade (anos)* 57,5 60,0 0,472 56,0 64,0 0,262 

Sexo**       

   Feminino (%) 33,3 66,7 
0,229 

36,8 63,2 
1,000 

   Masculino (%) 21,4 78,6 36,8 63,2 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro; n – número de 

pacientes; NYHA – New York Heart Association, o valor 2 equivale a Classe NYHA II, foi considerado 

como escore para fins de análise estatística; N.º - número. 

Nota:  * Teste unilateral de Mann-Whitney; ** Teste bilateral Qui-quadrado (método exato). 

 

No momento 0m, verificou-se diferença estatisticamente significante entre as 

distribuições dos números de comorbidades dos pacientes que aderiram e dos que não aderiram 

ao tratamento (p-valor=0,026).  Embora o número mediano de comorbidades seja o mesmo em 

ambos os grupos, pode-se concluir que os pacientes tratando maior número de comorbidades 

tendem a aderir mais ao tratamento medicamentoso (Tabela 3, Figura 12). 

 

Figura 12 ─ Box-plot dos números de comorbidades dos pacientes segundo a adesão ou 

não ao tratamento no momento 0. 
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No momento 0m, observou-se também diferença estatisticamente significante entre a 

classe funcional NYHA dos pacientes que aderiram e que não aderiram ao tratamento (p-

valor=0,040), isto é, os pacientes com pior prognóstico (NYHA mais alto) tendem a aderir 

melhor ao tratamento (Figura 13). 

 

Figura 13 ─ Box-plot da classe funcional NYHA dos pacientes segundo a adesão ou não 

ao tratamento no momento 0. 

 

No momento 4m, observou-se que o número de medicamentos apresentou associação 

significativa com a adesão ao tratamento (p-valor=0,033), indicando que os pacientes que 

utilizam maior número de medicamentos tendem a apresentar maior adesão ao tratamento 

medicamentoso (Tabela 3, Figura 14). 

 

Figura 14 ─ Box-plot dos números de medicamentos dos pacientes segundo a adesão ou 

não ao tratamento no momento 4 m. 
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A idade dos pacientes não apresentou associação com a adesão, além disso não se 

observou diferença no percentual de adesão entre homens e mulheres, nos dois momentos 

analisados (p-valor>0,05). 

A Tabela 4 apresenta os dados dos pacientes que concluíram o estudo (n=38) segundo 

a adesão e as respostas das questões do domínio do TMG, nos momentos 0m e 4m. 

Tabela 4 ─ Número de pacientes com IC do HUAP segundo características relativas a 

adesão e as respostas das questões do domínio do TMG mensuradas nos diferentes 

momentos 0 e 4 meses. 

Variáveis 

Momento 4m 

(n=38) 

 

Momento 0m 

Sim Não Total p-valor 

Adesão 

Sim 9 4 13 

1,000 Não 5 20 25 

Total  14 24 38 

Q1 

Sim 7 8 15 

0,109 Não 2 21 23 

Total 9 29 38 

Q2 

Sim 14 5 19 

0,727 Não 3 16 19 

Total 17 21 38 

Q3 

Sim 3 2 5 

1,000 Não 1 32 33 

Total 4 34 38 

Q4 

Sim 0 1 1 

0,125 Não 6 31 37 

Total 6 32 38 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; 0m – zero mês; 6m – seis meses; n – número de pacientes;      - 

melhorou;      – piorou; HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro; Q1= Você, alguma vez, se esquece 

de tomar seus medicamentos? Q2=Você alguma vez se descuida ao tomar seus medicamentos? Q3= 

Quando você se sente melhor, você para de tomar seus medicamentos? Q4 = Quando você se sente mal 

(pior), você para de tomar os seus medicamentos? 

Nota:   Teste de McNemar. 

 

Na comparação dos dados, entre os dois momentos, sobre adesão e resposta a cada item 

do TMG, não houve diferença estatisticamente significante para quaisquer das variáveis (p-

valor>0,05).  Apesar disso, pela abordagem tradicional do TMG (dicotômica, que considera 

com boa adesão os pacientes que respondem negativamente às quatro questões), houve aumento 

no número de pacientes com boa adesão (13 para 14). 
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O comportamento de não adesão mais frequente nos dois momentos foi descuidar-se do 

horário de utilização dos medicamentos (Tabela 4, Q2), seguido do comportamento de deixar 

de tomar uma dose do medicamento (Q1).  Em contrapartida, este segundo comportamento foi 

o que mais se reduziu no momento 4m, conforme indicado pelo aumento no número de 

respostas negativas (23 para 29). 

Nota-se o aumento no comportamento de deixar de tomar o medicamento quando se 

sente pior, verificado pelo aumento no número de respostas afirmativas à Q4 (1 para 6). 

A Tabela 5 apresenta o número de pacientes segundo o escore obtido no TMG.  

Considerando-se que cada resposta negativa equivale a um ponto, um escore 4 indica que o 

paciente respondeu negativamente a todas as questões, apresentando boa adesão, enquanto o 

escore 0 (zero) indica que o paciente respondeu afirmativamente a todas as questões, indicando 

‘total’ falta de adesão. 

Tabela 5 ─ Número de pacientes segundo os escores do TMG medidos nos momentos 0 

e 4 meses – HUAP. 

Momento 4m 

(n=38) 

 

Momento 0m 

0 1 2 3 4 Total p-valor 

0 0 0 0 0 0 0 

0,929 

1 0 1 2 0 0 3 

2 0 1 3 3 2 9 

3 0 0 2 8 3 13 

4 0 0 1 3 9 13 

Total 0 2 8 14 14 38 

Legenda:  n – número de pacientes; HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro;      - melhorou;      – 

piorou. 

Nota:   Teste de McNemar-Bowker 

 

Embora não tenha havido diferença estatisticamente significante para o escore do TMG, 

ao nível de significância de 5%, na comparação entre os momentos 0m e 4m, verifica-se que 

10 pacientes melhoraram o seu escore no momento 4m. 

A Tabela 6 apresenta o número de pacientes segundo os tipos de comportamento de não 

adesão intencional e/ou não intencional, conforme as respostas às questões do TMG. 
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Tabela 6 ─ Número de pacientes segundo os tipos de comportamentos de não adesão 

(intencional e/ou não intencional) medidos nos momentos 0 e 4 meses – HUAP.  

Momento 4m 

(n=38) 

Momento 0 m 

Só não 

intencional 

Só 

intencional 
Ambos Nenhum Total p-valor 

Só não intencional 12 1 2 4 19 

0,675 

Só intencional 0 1 0 1 2 

Ambos 1 0 3 0 4 

Nenhum 2 2 0 9 13 

Total 15 4 5 14 38 

Legenda:  n – número de pacientes; HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Nota:   Teste de McNemar-Bowker 

 

Na comparação entre os momentos 0m e 4m, não houve diferença estatisticamente 

significante para o tipo de comportamento de não adesão (p-valor>0,05). 

Em números absolutos, a variação que mais se destaca é a redução no número de 

pacientes com comportamento de não adesão não intencional (19 para 15), enquanto há ligeiro 

aumento no número de pacientes com não adesão intencional (2 para 4), seguido de aumento 

no número de pacientes com ambos os comportamentos concomitantes (4 para 5) e aumento 

também no número de pacientes com nenhum tipo de não adesão (13 para 14). 

 

5.2.Resultados da segunda parte do estudo ─ INC 

A segunda parte do estudo se iniciou com o recrutamento de pacientes participantes no 

INC, no período de outubro/2015 a março/2016.  A meta era reunir 130 participantes para um 

ensaio clínico randomizado, com dois grupos (controle e intervenção), entretanto, não foi 

alcançado número suficiente.  Assim, optou-se por trabalhar com o grupo do INC utilizando 

apenas a estratégia planejada para o grupo intervenção. 

De um total de 105 pacientes convidados, 57 participaram da primeira entrevista e 

atenderam aos critérios de inclusão.  Dentre os demais (48 pacientes), 16 não compareceram à 

primeira entrevista e não remarcaram, 16 afirmaram que não voltariam para pegar os seus 

medicamentos sempre no INC, 10 se negaram a participar porque não achavam que seria válido 

participar e 6 não preencheram os critérios de inclusão.  A Figura 15 apresenta o diagrama do 

fluxo de pacientes participantes no INC, considerados neste estudo. 
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Figura 15 ─ Diagrama do fluxo de pacientes voluntário no INC. 

 

 

A Tabela 7 apresenta as características dos 57 pacientes do INC que participaram da 

entrevista inicial (momento 0m), por sexo, idade, classe funcional (NYHA), comorbidades em 

tratamento e medicamentos utilizados. 
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Tabela 7 ─ Características dos pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia por 

sexo, idade, comorbidades e medicamentos utilizados. 

Variáveis 
Pacientes (%) 

(n=57) 

Sexo masculino 66,7 

Idade (anos) 55±10* 

Classe funcional (NYHA) †  

  I/II 75,4 

  III/IV 22,8 

Comorbidades  

  HAS 75,4 

  Dislipidemia 40,4 

  DM 40,4 

  Obesidade 36,8 

  Outras DCV 5,3 

  Outras Não-DCV 7,0 

Medicamentos para IC  

  Betabloqueador 100 

  IECA/BRA 100 

  Diuréticos 100 

  Antagonistas da Aldosterona 87,7 

  Digitálicos 31,6 

  Hidralazina 31,6 

  Nitratos 26,3 

Medicamentos para outras comorbidades  

  Estatinas 64,9 

  Antitrombóticos 56,1 

  AINE** 42,1 

  Biguanida 31,6 

  Antiarrítmico 28,1 

  Antigota 24,6 

  Inibidores da bomba de prótons*** 24,6 

  Hipolipemiantes exceto estatinas 17,5 

  Antianginosos 14,0 

  Sulfonil-ureias 10,5 

  Hormônio tireoideano 10,5 

  Fármaco para hipertensão pulmonar 10,5 

  Antagonistas do cálcio 8,8 

  Outros prescritos 36,8 

  Outros não prescritos 24,6 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; NYHA – New York Heart Association; 

HAS – hipertensão arterial sistêmica; DM – diabetes mellitus; DCV – doença cardiovascular; IECA – 

inibidores da enzima conversora da angiotensina; BRA – bloqueadores dos receptores da angiotensina;; 

AINE – anti-inflamatórios não esteroide. 

Notas: * Média ± desvio padrão; mediana=55 anos. ** automedicação – utilizam por conta própria AINE 

em apresentação monofármaco ou associada. *** 1 paciente utiliza por conta própria (automedicação).  

16 diferentes fármacos com ocorrência individual menor que 5 pacientes.  Vitaminas (6 pct), fármaco 

para disfunção erétil (2 pct), outros (1 pct cada). † NYHA – 1 pct não informado. 
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Quatro meses após o início do acompanhamento farmacoterapêutico, 31 pacientes 

compareceram para a segunda entrevista.  Os outros 26 foram excluídos, sendo 1 por óbito e 25 

por falta de comparecimento ou perda de contato.  A Tabela 8 apresenta a comparação das 

características desses dois grupos (incluídos e excluídos) entre os momentos 0m e 4m. 

Tabela 8 ─ Características dos grupos de pacientes do INC que participaram da primeira 

entrevista e que concluíram a pesquisa e dos que não concluíram. 

Variáveis 
Grupo Incluído 

n=31 

Grupo Excluído 

n=26 

p-valor 

(2) 

Sexo Masculino 19 19 0,407 

Idade (anos)* 56±9,7 52±11,1 0,239 

Classe funcional (NYHA)    

  I/II 23 20† 
0,754 

  III/IV 8 5† 

Comorbidades    

  HAS 22 18 1,000 

  Dislipidemia 11 9 1,000 

  DM 11 12 0,432 

  Obesidade 12 9 0,789 

  Outras DCV 1 1 1,000 

  Outras Não-DCV 4 4 1,000 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; 2 – qui-quadrado (método exato); NYHA 

– New York Heart Association; HAS – hipertensão arterial sistêmica; DM – diabetes mellitus; DCV – 

doença cardiovascular. 

Nota:  * Teste de Mann-Whitney (bilateral); † 1 paciente no grupo excluído sem informação de classe 

funcional (NYHA). 

 

Não se verificou, para as variáveis comparadas, qualquer diferença estatisticamente 

significante (p-valor>0,05) entre o grupo que participou da primeira entrevista e aquele que 

efetivamente foi incluído no acompanhamento farmacoterapêutico. 

A Tabela 9 apresenta a descrição das características sociodemográficas e de saúde dos 

pacientes do INC segundo a adesão à farmacoterapia, medida pelo TMG nos momentos 0m e 

4m. 
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Tabela 9 ─ Descrição das variáveis sociodemográficas e de saúde dos pacientes com IC 

do Instituto Nacional de Cardiologia, segundo a adesão, para os momentos 0m e 4m. 

Variável 

Momento 0m (n=57) Momento 4m (n=31) 

Adesão (%) 

Total p-valor 

Adesão (%) 

Total p-valor Sim  

(n=13) 

Não  

(n=44) 

Sim 

(n=9) 

Não 

(n=22) 

Sexo         

Masculino 21,1 78,9 66,7 
0,742 

31,6 68,4 61,3 
1,000 

Feminino 26,3 73,7 33,3 25,0 75,0 38,7 

Escolaridade         

Até o ensino fundamental 24,0 76,0 43,9 
1,000 

25,0 75,0 38,7 
1,000 

Pelo menos o ensino médio 21,9 78,1 56,1 31,6 68,4 61,3 

Estado Civil         

Sem companheiro 42,1 57,9 33,3 
0,021** 

36,4 63,6 35,5 
0,683 

Com companheiro 13,2 86,8 66,7 25,0 75,0 64,5 

Cor         

Branca 45,5 54,5 19,3 
0,102 

66,7 33,3 9,7 
0,195 

Não Branca 17,4 82,6 80,7 25,0 75,0 90,3 

Plano de saúde         

Sim 16,7 83,3 10,5 
1,000 

66,7 33,3 9,7 
0,195 

Não 23,5 76,5 89,5 25,0 75,0 90,3 

NYHA         

I/II 25,6 74,4 75,4 

0,611 

26,1 73,9 74,2 

0,660 III/IV 15,4 84,6 22,8 37,5 62,5 25,8 

Não informado 100,0 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 

NCP         

Insuficiente 25,5 74,5 82,5 

0,566 

16,7 83,3 38,7 

0,139 Regular 11,1 88,9 15,8 46,7 53,3 48,4 

Bom 0,0 100,0 1,8 0,0 100,0 12,9 

Autoavaliação de saúde        

Positiva  29,7 70,3 64,9 
0,111 

28,0 72,0 80,6 
1,000 

Negativa 10,0 90,0 35,1 33,3 66,7 19,4 

Autoavaliação de saúde comparativa      

Melhora 25,0 75,0 63,2 

0,811 

33,3 66,7 67,7 

0,603 Indiferente 25,0 75,0 21,1 28,6 71,4 22,6 

Piora 11,1 88,9 15,8 0,0 100,0 9,7 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; 0m – zero mês; 6m – seis meses; n – número de pacientes; NYHA 

– New York Heart Association; NCP – nível de conhecimento da prescrição. 

Nota:   Teste Qui-quadrado (bilateral, método exato).  **p-valor≤0,05. 
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Os resultados do TMG mostram que, nos momentos 0m e 4m, respectivamente, 22,8% 

e 29,3% de pacientes apresentavam boa adesão. 

No momento 0m, observou-se que o estado civil apresentou associação estatisticamente 

significante com a adesão ao tratamento (p-valor=0,021), indicando que os pacientes do INC 

sem companheiro apresentaram maior adesão ao tratamento medicamentoso.  As demais 

variáveis não apresentaram associação estatisticamente significante com a adesão ao tratamento 

(p-valor>0,05), nos momentos 0m e 4m. 

Todos os pacientes incluídos no momento 0m eram alfabetizados, 56 (98,2%) se 

encontravam em polimedicação (utilizando em média 8,9±2,8 medicamentos concomitantes), 

13 (22,8%) tratando 2 ou mais comorbidades, 43 (75,4%) compravam medicamentos, 14 

(24,6%) utilizavam o serviço Farmácia Popular do Brasil e/ou Aqui tem Farmácia Popular do 

Brasil (FPB), 12 (21,1%) retiravam medicamentos em unidade básica de saúde, 35 (61,4%) 

internaram-se no último ano por causa cardiovascular e 17 (29,8%) informaram pelo menos 

uma reação adversa a medicamento cardiovascular. 

A maioria (82,5%) dos pacientes apresentaram um nível de conhecimento da prescrição 

(NCP) ruim e apenas 1,8% apresentava nível de conhecimento bom.  No momento 4m, esses 

níveis mudaram positivamente, com redução da proporção de pacientes no nível insuficiente 

(82,5% para 38,7%) e aumento nos níveis regular (15,8% para 48,4%) e bom (1,8% para 

12,9%). 

A comparação da distribuição dos 31 pacientes que concluíram o estudo, segundo o 

NCP, medidos nos momentos 0m e 4m, é apresentada na Tabela 10. 

Tabela 10 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia, segundo 

os níveis de compreensão da prescrição médica, medidos nos momentos 0 e 4 meses. 

Momento 4m 

(n=31) 

 

Momento 0m 

Insuficiente Regular Bom Total p-valor 

Insuficiente 11 12 2 25 

0,006*** 
Regular 1 3 1 5 

Bom 0 0 1 1 

Total 12 15 4 31 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; 0m – zero mês; 6m – seis meses; n – número de pacientes;      - 

melhorou;      – piorou. 

Nota:   Teste (bilateral) de McNemar-Bowker; ***p-valor≤ 0,01. 
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Observou-se diferença estatisticamente significante no NCP (p-valor=0,006) 

comparando-se os momentos 0m e 4m, indicando que os pacientes melhoraram 

significativamente o seu nível de conhecimento acerca da prescrição médica.  Assim, verificou-

se uma evolução positiva no NCP com redução no número de pacientes com NCP insuficiente 

(25 para 12) e aumento nos níveis regular (5 para 15) e bom (1 para 4). 

Embora também não tenha se verificado significância estatística (p-valor>0,05) para as 

análises referentes à autoavaliação de saúde e autoavaliação de saúde comparativa segundo a 

adesão (Tabela 9), no momento 4m, observou-se uma tendência de melhora nas avaliações dos 

pacientes. 

A Tabela 11 apresenta a comparação da distribuição dos 31 pacientes que concluíram o 

estudo segundo os níveis de autoavaliação de saúde medidos nos momentos 0m e 4m. 

Tabela 11 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia segundo 

os níveis de autoavaliação de saúde medidos nos momentos 0 e 4 meses. 

Momento 4m 

(n=31) 

Momento 0m 

Positiva Negativa Total p-valor 

Positiva 20 0 20 

0,063* Negativa 5 6 11 

Total 25 6 31 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; 0m – zero mês; 6m – seis meses; n – número de pacientes;      - 

melhorou. 

Nota:   Teste (bilateral) de McNemar-Bowker; *p-valor≤0,10. 

 

Foi observada diferença estatisticamente significante na autoavaliação de saúde (p-

valor=0,063), com aumento no número de pacientes com avaliação positiva (20 para 25), entre 

os momentos 0m e 4m. 

A Tabela 12 apresenta a comparação da distribuição dos 31 pacientes que concluíram o 

estudo no INC, segundo os níveis de autoavaliação de saúde comparativa medidos nos 

momentos 0m e 4m. 
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Tabela 12 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia, segundo 

os níveis de autoavaliação de saúde comparativa, medidos nos momentos 0 e 4 meses. 

Momento 4m 

(n=31) 

 

Momento 0m 

Melhora Indiferente Piora Total p-valor 

Melhora 16 3 0 19 

0,362 
Indiferente 2 3 1 6 

Piora 3 1 2 6 

Total 21 7 3 31 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; 0m – zero mês; 6m – seis meses; n – número de pacientes;       - 

melhorou;      – piorou. 

Nota:   Teste (bilateral) de McNemar-Bowker. 

 

Na comparação entre os momentos 0m e 4m, não se observou diferença estatisticamente 

significante na autoavaliação comparativa (p-valor>0,05).  Entretanto, verificou-se aumento 

(19 para 21) no número de pacientes com avaliação de melhora, e redução (6 para 3) na 

autoavaliação de piora.  Comparando essa informação com os dados da Tabela 9, verifica-se 

que essa mudança foi mais expressiva entre os pacientes com boa adesão. 

Os dados sobre as variáveis idade, renda familiar, índice de complexidade da 

farmacoterapia (ICFT), número de comorbidades em tratamento e número de medicamentos, 

segundo a adesão, são apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13 ─ Análise comparativa das variáveis sociodemográficas e de saúde segundo a 

adesão, para os momentos 0 e 4 meses, dos pacientes com IC do Instituto Nacional de 

Cardiologia. 

Variáveis Adesão 

Esquema de cinco números 
p-

valor 

Esquema de cinco números 
p-

valor 
0 meses (n=57) 4 meses (n=31) 

Min Qt1 Md Qt3 Max Min Qt1 Md Qt3 Max 

Idade 
Sim  42 57 60 64 72 

0,038** 
44 48 54 62 67 

0,330 
Não 23 45,5 54,5 61,5 82 39 52 57 63 82 

Renda 

familiar per 

capita (R$)† 

Sim 225 530 788 1500 2500 
0,105 

366,7 550 788 1500 4500 
0,111 

Não 266,7 500 600 880 4500 225 500 600 875 1680 

Peso corporal 
Sim 69 74 81 94 117 

0,179 
53 75 88 92 120 

0,308 
Não 45 67 78 91,5 160 52 69,9 77,5 94 130 

N.º de 

moradores 

Sim 1 1 2 4 6 
0,025** 

1 2 2 3 6 
0,252 

Não 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 

ICFT 
Sim 9 19 20 31 53 

0,359 
16 20 23 28 32 

0,257 
Não 11 18,5 25 29,5 46 14 20 24,8 30,5 42 

N.º de 

comorbidades 

Sim 1 1 2 3 4 
0,486 

0 1 1 2 4 
0,184 

Não 0 1 2 3 4 0 1 2 3 5 

N.º de 

medicamentos 

prescritos 

Sim 3 6 7 9 15 
0,251 

6 7 8 9 15 
0,297 

Não 5 6 8 10 16 5 7 7 9 15 

MPR período 
Sim 0,09 0,36 0,58 0,61 0,89 

0,011** 
0,16 0,62 0,65 0,87 1,00 

0,026** 
Não 0,12 0,59 0,73 0,98 1,00 0,01 0,35 0,49 0,72 1,00 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; Min = mínimo; Qt = quartil; Md = 

mediana; Max = máximo; ICFT – índice de complexidade da farmacoterapia; MPR – razão de posse de 

medicamentos. 

Notas:   Teste de Mann-Whitney (unilateral); * p-valor≤0,01; ** p-valor≤0,05; †Renda familiar per 

capita (0 meses): 3 pacientes sem informação. 

 

No momento 0m, observou-se que a idade dos pacientes do INC apresentou associação 

significativa com a adesão ao tratamento (p-valor=0,038), indicando que os pacientes mais 

velhos aderem melhor ao tratamento medicamentoso.  Assim como a associação com o número 

de moradores no mesmo domicílio (p-valor=0,025) sugere que os pacientes que residem com 

um menor número de pessoas aderem melhor.  As demais variáveis não apresentaram 

associação estatisticamente significante com a adesão ao tratamento (p-valor>0,05). 

Nos momentos 0m e 4m, também se observou associação estatisticamente significante 

(p-valor=0,011 e 0,026, respectivamente) da razão de posse de medicamentos (MPR) mediana 

com a adesão, sendo que, no momento 0m verificou-se uma MPR mediana maior entre os 

pacientes com baixa adesão, enquanto no momento 4m a MPR mediana maior foi observada 
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entre os pacientes com boa adesão.  Adicionalmente, uma análise dos relatórios administrativos 

do Serviço de Farmácia do INC sobre movimentação dos betabloqueadores no período do 

estudo, constatou que não houve desabastecimento para o atendimento ambulatorial naquele 

período.  Os mesmos relatórios, demonstram que os pacientes compareceram para retirar os 

seus medicamentos em intervalos superiores àqueles que seriam necessários para manter uma 

cobertura contínua dos seus tratamentos, explicando predominância dos índices de MPR 

correspondendo a coberturas inferiores a 100%. 

Em função de não se dispor de dados sobre o acesso a todos os medicamentos utilizados 

pelos pacientes no período, optou-se por não empregar a proporção de dias cobertos (PDC) pelo 

tratamento. 

Embora as demais variáveis não tenham apresentado associação estatisticamente 

significante com a adesão (p-valor>0,05), pode-se observar, com base nos quartis e na mediana, 

que os pacientes com maior renda per capita familiar tendem a aderir mais ao tratamento. Vale 

salientar ainda que, em ambos os momentos, o índice de complexidade da farmacoterapia 

(ICFT) mediano é maior no grupo dos pacientes que não aderem ao tratamento, sugerindo que 

a complexidade da farmacoterapia pode influenciar a não adesão dos pacientes.  No momento 

4m, a mediana do número de comorbidades em tratamento é maior entre os pacientes com baixa 

adesão.  Já o número mediano de medicamentos prescritos variou, sendo maior para o grupo 

com baixa adesão no momento 0m e menor no momento 4m, indicando que os pacientes que 

utilizam mais medicamentos concomitantes apresentaram melhor adesão no segundo momento. 

A Tabela 14 apresenta a análise comparativa das variáveis relacionadas à farmacoterapia 

e de saúde, nos momentos 0m e 4m, para os 31 pacientes que concluíram o estudo no INC. 
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Tabela 14 ─ Análise comparativa das variáveis relacionadas à farmacoterapia e de saúde, 

nos momentos de 0 e 4 meses, dos pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia. 

Variáveis Momento 

Esquema de cinco números 
 

p-valor 
0m x 4m (n=31) 

Min Qt1 Md Qt3 Max 

Peso corporal 
0m 50 69 79 94 137 

0,208 
4m 52 69,9 80 94 130 

Número de comorbidades 
0m 0 1 2 3 4 

0,201 
4m 0 1 1 3 5 

Número de medicamentos 

prescritos 

0m 5 6 8 11 15 
0,091* 

4m 5 7 9 10 15 

Número de medicamentos 

não prescritos 

0m 0 0 0 2 3 
0,002*** 

4m 0 0 0 0 3 

Número total de 

medicamentos  

0m 5 7 9 11 16 
0,220 

4m 5 7 9 11 15 

ICFT 
0m 14 18,5 24 30,5 53 

0,436 
4m 14 20 24,6 30,5 42 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; Min = mínimo; Qt = quartil; Md = 

mediana; Max = máximo. 

Notas:   p-valor do teste de postos sinalizados de Wilcoxon (unilateral); ***p-valor≤ 0,01; *p-

valor≤0,10. 

 

Observou-se diferença estatisticamente significante para o número de medicamentos 

prescritos (p-valor=0,091) e não prescritos (p-valor=0,002) em uso concomitante, entre os 

momentos 0m e 4m; verificando-se que o número de medicamentos prescritos mediano 

aumentou no momento 4m, enquanto houve uma redução no número de medicamentos não 

prescritos. 

Para as demais variáveis, não se observou diferença estatisticamente significante (p-

valor>0,05). 

A Tabela 15 apresenta a comparação da distribuição dos 31 pacientes que concluíram o 

estudo, segundo características relativas à adesão, às respostas das questões do domínio do 

TMG, à aquisição e à incidência de reação adversa a medicamentos mensuradas nos momentos 

0m e 4m. 
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Tabela 15 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia segundo 

características relativas à adesão, às respostas das questões do domínio do TMG, à 

aquisição e à incidência de reação adversa a medicamentos mensuradas nos momentos 0 

e 4 meses. 

Variáveis 

Momento 4m 

(n=31) 

Momento 0m 

Sim Não Total p-valor 

Adesão 

Sim 3 4 7 

0,754 Não 6 18 24 

Total  9 22 31 

Q1 

Sim 6 7 13 

0,180 Não 2 16 18 

Total 8 23 31 

Q2 

Sim 11 3 14 

0,146 Não 9 8 17 

Total 20 11 31 

Q3 

Sim 0 1 1 

- Não 0 30 30 

Total 0 31 31 

Q4 

Sim 0 2 2 

1,000 Não 1 28 29 

Total 1 30 31 

UBS 

Sim 22 2 24 

1,000 Não 2 2 4 

Total 24 4 28 

FPB 

Sim 20 0 20 

0,016** Não 7 1 8 

Total 27 1 28 

Compra 

medicamentos 

Sim 1 7 8 

0,070* Não 1 19 20 

Total 2 26 28 

Falta de 

medicamento 

para IC 

Sim 20 5 25 

1,000 Não 5 1 6 

Total 25 6 31 

Tratamento não 

medicamentoso 

Sim 17 4 21 

1,000 Não 5 5 10 

Total 22 9 31 

Reação adversa 

a medicamento 

Sim 16 8 24 

0,791 Não 6 1 7 

Total 22 9 31 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; 0m – zero mês; 6m – seis meses;      - 

melhorou;      – piorou; Q1= Você, alguma vez, se esquece de tomar seus medicamentos? Q2=Você 

alguma vez se descuida ao tomar seus medicamentos? Q3= Quando você se sente melhor, você para de 

tomar seus medicamentos? Q4 = Quando você se sente mal (pior), você para de tomar os seus 

medicamentos? UBS – unidade básicas de saúde; FPB –Farmácia Popular do Brasil. 

Nota:  Teste (bilateral) de McNemar.  **p-valor≤0,05; *p-valor≤0,10.  Para algumas variáveis o tamanho 

da amostra foi menor: Momentos 0 x 4 m (n=28).  3 pacientes não informaram sobre aquisição de 

medicamentos. 
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Na comparação entre os momentos 0m e 4m, para os 31 pacientes que concluíram o 

estudo, observou-se diferença estatisticamente significante no número de pacientes que 

adquirem medicamentos pelo programa FPB (p-valor=0,016), visto que houve um aumento de 

20 para 27.  Observou-se diferença estatisticamente significante também no número de 

pacientes que compram medicamentos (p-valor=0,070), entretanto, com redução de 8 para 2.  

Embora para as demais variáveis não se tenha observado diferença estatisticamente 

significante (p-valor>0,05), verificou-se um aumento no número de pacientes com boa adesão 

(7 para 9 pacientes).  Vale destacar o aumento no número de respostas afirmativas à questão 2 

(Q2 ─ 14 para 20), acompanhado de redução no número de respostas afirmativas às demais 

questões, indicando que aumentou o número de pacientes que reportam se descuidar do horário 

do medicamento, enquanto reduziu o número daqueles que deixam de tomar o medicamento.  

A Tabela 16 apresenta a comparação da distribuição dos pacientes segundo os escores 

do TMG medidos nos momentos 0m e 4m. 

Tabela 16 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia segundo 

os escores do TMG medidos nos momentos 0 e 4 meses. 

Momento 4m 

(n=31) 

 

Momento 0m 

1 2 3 4 Total p-valor 

2 0 2 3 1 6 

- 
3 1 3 9 5 18 

4 0 0 4 3 7 

Total 1 5 16 9 31 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; 0m – zero mês; 6m – seis meses;      - 

melhorou;      – piorou. 

Nota:  "-" O teste não é aplicável (número de linhas ≠ número de colunas). 

 

Na comparação do escore do TMG entre os momentos 0m e 4m, não foi possível realizar 

o teste estatístico porque não há ocorrência dos mesmos escores em ambos os momentos.  

Porém, observa-se que 9 pacientes melhoraram o escore, enquanto 14 mantiveram e 8 pioraram. 

A Tabela 17 apresenta a distribuição dos pacientes segundo o tipo de comportamento 

de adesão conforme suas respostas ao TMG, nos momentos 0m e 4m. 
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Tabela 17 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia segundo 

o tipo de comportamento medidos nos momentos 0 x 4 meses. 

Momento 4m 

(n=31) 

 

Momento 0m 

Só não 

intencional 
Ambos Nenhum Total p-valor 

Só não intencional 16 1 4 21 

- 

Só intencional 0 0 1 1 

Ambos 1 0 1 2 

Nenhum 4 0 3 7 

Total 21 1 9 31 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; 0m – zero mês; 6m – seis meses. 

Nota:  "-" O teste não é aplicável (número de linhas ≠ número de colunas) 

 

Na comparação do tipo de comportamento de não adesão (intencional e/ou não 

intencional), segundo as respostas aos 4 itens do TMG entre os momentos 0m e 4m, não foi 

possível realizar o teste estatístico porque não há ocorrência de comportamento apenas 

intencional no momento 4m.  Entretanto, verifica-se que houve uma redução no comportamento 

de não adesão intencional (3 para 1). 

A Tabela 18 apresenta a distribuição dos pacientes por razão declarada para não utilizar 

o medicamento segundo a adesão; enquanto a Tabela 19 apresenta a comparação do número de 

pacientes por razão para não tomar os medicamentos entre os momentos 0m e 4m. 
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Tabela 18 ─ Distribuição dos pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia por 

razão para não tomar o medicamento, segundo a adesão, nos momentos 0m e 4m. 

Razão para não tomar o 

medicamento 

Momento 0m (n=57) Momento 4 m (n=31) 

Adesão   Adesão   

Sim Não Total p-valor Sim Não Total p-valor 

(n=13) (n=44)   (n=9) (n=22)   

Eu esqueci. 1 20 21 

0,001*** 

0 9 9 

<0,001*** 

Eu não estava em casa. 4 12 16 0 9 9 

Eu fiquei sem o 

medicamento (acabou antes 

do esperado). 

2 5 7 - - - 

Eu tive problemas com os 

horários da medicação. 
0 1 1 0 2 2 

O medicamento não estava 

disponível por falta de 

estoque (não havia na 

farmácia). 

1 1 2 - - - 

Eu estava me sentindo bem. 0 2 2 - - - 

Eu queria evitar efeitos 

colaterais. 
0 3 3 0 2 2 

Nunca deixo de tomar os 

medicamentos 
5 0 5 9 0 9 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; 0m – zero mês; 6m – seis meses. 

Notas:   Teste Qui-quadrado (bilateral, método exato); ***p-valor≤ 0,01. 

 

Tabela 19 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia, segundo 

a razão para não tomar o medicamento nos momentos 0 x 4 meses. 

Momento 4m 

(n=31) 

 

Momento 0m 

1 2 3 4 8 888 Total p-valor 

1 6 4 0 1 3 14 6 

- 

2 2 4 2 0 1 9 2 

3 0 0 0 0 1 1 0 

7 0 0 0 1 0 1 0 

8 0 1 0 0 2 3 0 

888 1 0 0 0 2 3 1 

Total 9 9 2 2 9 31 9 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; 0m – zero mês; 6m – seis meses; 1 – Eu 

esqueci; 2 – Eu não estava em casa; 3 – Eu fiquei sem o medicamento (acabou antes do esperado); 4 – Eu 

tive problemas com os horários da medicação; 7 – Eu estava me sentindo bem; 8 – Eu queria evitar efeitos 

colaterais; 888 – Eu nunca deixo de tomar. 
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Observou-se diferença estatisticamente significante para razão de não tomar o 

medicamento, segundo a adesão, tanto no momento 0m (p-valor=0,001), quanto no momento 

4m (p-valor<0,001), indicando que os pacientes com baixa adesão informam razões para não 

adesão diferentes daquelas informadas pelos pacientes com boa adesão.  Assim, entre os 

pacientes com baixa adesão, em ambos os momentos, predominaram as razões “Eu esqueci” e 

“Eu não estava em casa”.  No momento 0m, a razão “Eu fiquei sem o medicamento (acabou 

antes do esperado)” foi a terceira mais citada, entretanto ela não foi mencionada no momento 

4m.  Entre os pacientes com boa adesão, em ambos os momentos, houve predomínio da resposta 

“Nunca deixo de tomar os medicamentos”, verificando-se um aumento de 5 para 9 pacientes, 

correspondendo à resposta de 100% dos pacientes com boa adesão no momento 4m. 

Não foi possível realizar o teste estatístico na comparação do número de pacientes por 

razão de não tomar os medicamentos nos momentos 0m e 4m pois há razões citadas no primeiro 

momento que não o foram no segundo momento, e vice-versa. 

A Tabela 20 apresenta, em relação à adesão, a distribuição proporcional dos pacientes 

segundo relato de hospitalização prévia ou recente por causa cardiovascular. 

Tabela 20  ─ Distribuição percentual dos pacientes com IC do Instituto Nacional de 

Cardiologia, segundo hospitalização prévia ou recente por causa cardiovascular, em 

relação à adesão, nos momentos 0m e 4m. 

Variável 

0 meses (n=57) 4 meses (n=31) 

Adesão (%) 

Total p-valor 

Adesão (%) 

Total p-valor Sim 

(n=13) 

Não 

(n=44) 

Sim 

(n=9) 

Não 

(n=22) 

Hospitalização prévia-0m          

Sim 22,9 77,1 100 
1,000 

33,3 66,7 100 
0,696 

Não 22,7 77,3 100 23,1 76,9 100 

Hospitalização recente-4m         

Sim (n=4) 0 100 100 
0,550 

50,0 50,0 100 
0,560 

Não (n=27) 25,9 74,1 100 25,9 74,1 100 

Hospitalização recente até 2 meses após 4m       

Sim (n=5) 20,0 80,0 100 
1,000 

20,0 80,0 100 
1,000 

Não (n=14) 28,6 71,4 100 21,4 78,6 100 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; 0m – zero mês; 6m – seis meses. 

Notas:   Teste Qui-quadrado (bilateral, método exato). 

 

Embora não se tenha observado diferença estatisticamente significante para internação 

prévia ou recente (p-valor>0,05) por causa cardiovascular, vale destacar que os episódios de 

hospitalização recente, ou seja, que ocorreram entre os momentos 0m e 4m, foram mais 
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frequentes entre os pacientes que apresentaram baixa adesão no momento 0m.  Da mesma 

forma, entre os pacientes com baixa adesão nos momentos 0m e 4m, houve mais hospitalizações 

até 2 meses após os quatro meses de acompanhamento (avaliado para aqueles pacientes que 

retornaram posteriormente para acompanhamento farmacoterapêutico ─ AFT). 

A comparação dos números de pacientes que relataram episódios de hospitalização 

recente (no intervalo entre a primeira consulta e o momento 4m) e até 2 meses após o momento 

4m é apresentada na Tabela 21. 

Tabela 21 ─ Número de pacientes do Instituto Nacional de Cardiologia com IC, segundo 

relato de hospitalização recente por causa cardiovascular e até 2 meses após 4m. 

até 2 meses após 

(n=31) 

 

 

Momento 4m 

Sim Não Total p-valor 

Sim 2 0 2 

0,250 Não 3 14 17 

Total  5 14 19 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; 0m – zero mês; 6m – seis meses. 

Nota:   p-valor do teste (bilateral) de McNemar para as variáveis dicotômicas. 

 

Comparando-se os dados de hospitalizações recente e até 2 meses após 4m, embora não 

se tenha verificado diferença estatisticamente significante (p-valor>0,05), observou-se uma 

tendência de aumento no número de hospitalizações, principalmente entre os pacientes com 

baixa adesão. 

A Tabela 22 apresenta a proporção dos pacientes por variação de peso durante o período 

do estudo segundo a adesão. 

Tabela 22 ─ Distribuição percentual dos pacientes com IC do Instituto Nacional de 

Cardiologia segundo a variação de peso e a adesão, no momento 4m. 

Variação de peso 

4 meses (n=31) 
 

p-valor 
Adesão (%) 

Total 
Sim Não 

Perda 30,0 70,0 100 

0,425 Ganho 17,0 83,0 100 

Manutenção 44,0 56,0 100 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes. 

Notas:   Teste Qui-quadrado (bilateral, método exato). 
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Não se observou diferença estatisticamente significante na análise da variação de peso 

segundo a adesão (p-valor>0,05), indicando que as variações de peso ocorreram nas mesmas 

proporções entre pacientes com boa adesão ou baixa adesão.  

A Tabela 23 apresenta a distribuição proporcional dos pacientes por variação de peso 

durante o período do estudo segundo o “estado nutricional” no momento inicial da pesquisa. 

Tabela 23 ─ Distribuição percentual dos pacientes com IC do Instituto Nacional de 

Cardiologia segundo variação de peso (entre os momentos 0m e 4m), segundo o estado 

nutricional no momento 0m. 

Variação de peso 

Momento 0m   

Estado nutricional 
Total p-valor  

Obeso Não obeso 

Perda 50,0% 50,0% 100 

0,723 Ganho 33,3% 66,7% 100 

Manutenção 33,3% 66,7%  100 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca. 

Notas:   Teste Qui-quadrado (bilateral, método exato). 

 

Não se observou diferença estatisticamente significante nas proporções de variação de 

peso segundo o estado nutricional no momento 0m, indicando que as variações de peso 

ocorreram nas mesmas proporções entre obesos e não obesos, segundo avaliação no momento 

0m. 

Para realização do AFT durante o período do estudo (intervalo 0m a 4m), foram 

realizadas 73 consultas farmacêuticas, com duração total de 53,5 horas, para um total de 39 

pacientes, porém 8 pacientes não compareceram à entrevista de 4 meses e, portanto, foram 

excluídos do estudo.  A distribuição por consulta e tempo de atendimento aos 31 pacientes que 

concluíram o estudo são apresentados na Tabela 24. 

Tabela 24 ─ Distribuição dos pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia 

incluídos no estudo e do tempo de atendimento por consulta farmacêutica. 

Variáveis 
Consulta farmacêutica 

Total 
1.ª 2.ª 3.ª 

Pacientes (n) 31 30 2 63* 

Tempo (minutos) 59,8±19,8 25,7±9,8 42,5±24,7 2.686 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes. 

Notas:  * Número total de consultas farmacêuticas no período 0 a 4 meses.  média±desvio padrão. 
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A Tabela 25 apresenta a comparação das variáveis relacionadas ao AFT segundo a 

adesão, para os 31 pacientes que concluíram o estudo. 

Tabela 25 ─ Análise comparativa das variáveis relacionadas ao AFT segundo a adesão, 

para cada momento (0 e 4 meses), dos pacientes com IC do Instituto Nacional de 

Cardiologia que concluíram o estudo. 

Variáveis Adesão 

Esquema de cinco números 
p-

valor 

Esquema de cinco números 
p-

valor 
0 meses (n=31) 4 meses (n=31) 

Min Qt1 Md Qt3 Max Min Qt1 Md Qt3 Max 

Número de 

consultas 

0-4m 

Sim 1 2 2 2 3 
0,286 

2 2 2 2 2 
0,706 

Não 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 

Tempo de duração 

das consultas 0-4m 

Sim 35 75 81 90 230 
0,362 

40 60 75 95 115 
0,338 

Não 30 63 80 95 135 55 67 83 95 230 

Número PRM 0-4m 

(acumulado) 

Sim 0 1 2 2 6 
0,443 

1 1 2 3 5 
0,383 

Não 0 1 2 3 5 1 1 2,5 3 6 

Número 

intervenções 0-4m 

(acumulado) 

Sim 0 1 2 3 11 
0,082* 

1 2 2 5 9 
0,070* 

Não 0 2 3 5 9 1 3 3 5 11 

Número 

procedimentos 0-4m 

(acumulado) 

Sim 1 2 4 6 10 
0,316 

2 4 5 5 9 
0,179 

Não 1 4 5 6 9 2 4 5 6 10 

Avaliação de 

intervenções 0-4m† 

Sim 30 97 100 100 100 
0,444 

67 95 100 100 100 
0,300 

Não 12 59 73 98 100 10 35 49 72 100 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de medicamentos; AFT – acompanhamento 

farmacoterapêutico; IC – insuficiência cardíaca; Min = mínimo; Qt = quartil; Md = mediana; Max = 

máximo; PRM – problema relacionado a medicamento. 

Notas:   Teste de Mann-Whitney (unilateral); * p-valor≤0,10; † Avaliação de intervenções – estava 

disponível para 19 pacientes. 

 

Verificou-se associação estatisticamente significante entre o número acumulado de 

intervenções farmacêuticas com a adesão nos momentos 0m (p-valor=0,082) e 4m (p-

valor=0,070), indicando que os pacientes com baixa adesão demandaram um número maior de 

intervenções. 

Embora não tenha sido observada associação estatisticamente significante entre as 

demais variáveis e a adesão (p-valor>0,05), é importante notar que os pacientes com baixa 

adesão demandaram maior tempo mediano de consulta farmacêutica na comparação com a 

adesão no momento 4m, assim como maior número de procedimentos de execução de 

intervenções.  Por outro lado, as avaliações dos farmacêuticos quanto aos resultados das 

intervenções foram mais favoráveis para os pacientes com boa adesão.  

A distribuição dos pacientes por tipos de PRM identificados em cada consulta 

farmacêutica é apresentada na Tabela 26. 
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Tabela 26 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia, 

distribuídos por tipo de PRM e por consulta farmacêutica. 

Tipo de PRM 

Consulta farmacêutica 
 

Total 1.ª 

(n=31) 

2.ª 

(n=29) 

3.ª 

(n=2) 

Medicamento desnecessário 5 4 0 9 

Necessidade do medicamento 1 0 0 1 

Dose baixa 1 0 0 1 

RAM 12 5 1 18 

Dose elevada 0 2 0 2 

Não adesão 29 13 2 44 

Nenhum PRM 0 10 0 10 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de medicamentos; PRM – problema relacionado a 

medicamento; RAM – reação adversa a medicamento. 

Nota:  O PRM “Medicamento inefetivo” não aparece na tabela porque não ocorreu. 

 

Na primeira consulta, verificou-se a média de 1,580,67 PRM/paciente atendido, razão 

que caiu para 0,830,714 PRM/paciente atendido na segunda consulta farmacêutica.  Vale 

ressaltar que nesta, como 10 pacientes não apresentaram PRM, houve 1,260,45 PRM/paciente 

que apresentou PRM.  Os PRM mais frequentes foram ‘não adesão’, RAM e ‘medicamento 

desnecessário’. 

 A distribuição dos pacientes segundo as intervenções farmacêuticas realizadas por 

consulta farmacêutica é apresentada na Tabela 27. 
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Tabela 27 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia, 

distribuídos por tipos de intervenção e consultas farmacêuticas. 

Intervenção farmacêutica 

Consulta farmacêutica 
 

Total 1.ª 

(n=31) 

2.ª 

(n=29) 

3.ª 

(n=2) 

Ajustar o regime terapêutico ao cotidiano do paciente 13 4 1 18 

Alterar o regime terapêutico (incluindo alteração de horário, 

quando este estiver definido na prescrição) 
1 2 0 3 

Alterar o regime terapêutico (dose, intervalo posológico,...) 1 1 1 3 

Educação ao paciente acerca da sua condição de saúde e do 

tratamento 
17 7 1 25 

Encaminhar para outros profissionais 1 0 0 1 

Iniciar nova terapia 1 0 0 1 

Oferecer recurso para evitar o esquecimento sobre a 

medicação 
15 5 0 20 

Orientar ao paciente sobre os riscos da automedicação  1 1 0 2 

Orientar ao paciente sobre o processo adequado de uso 14 4 1 19 

Realizar o manejo da interação medicamentosa através de 

escalonamento de horários/intervalos (quando os horários 

não estiverem preestabelecidos na prescrição) 

4 3 0 7 

Realizar o manejo da RAM (exceto retirada do 

medicamento) 
5 2 0 7 

Reduzir o custo 1 0 0 1 

Retirar o medicamento 5 3 0 8 

Simplificar o regime terapêutico 0 0 1 1 

Trocar o medicamento ou a forma farmacêutica 0 1 0 1 

Nenhuma Intervenção 0 10 0 10 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de medicamentos; RAM – reação adversa a 

medicamento. 

 

Na primeira consulta farmacêutica foram realizadas 2,551,26 intervenções/paciente 

atendido.  Na segunda consulta, a razão foi de 1,141,19 intervenção/paciente atendido 

(1,741,05 intervenção/paciente que recebeu intervenção).  As intervenções mais frequentes 

foram “educação ao paciente acerca da sua condição de saúde e do tratamento”, “oferecer 

recurso para evitar o esquecimento sobre a medicação”, “orientar ao paciente sobre o processo 

adequado de uso” e “ajustar o regime terapêutico ao cotidiano do paciente”, respectivamente. 

A distribuição dos pacientes por objetivos da intervenção definidos e por consulta 

farmacêutica é apresentada na Tabela 28. 
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Tabela 28 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia, 

distribuídos por objetivos de intervenção e por consultas farmacêuticas. 

Objetivo da intervenção 

Consulta farmacêutica 
 

Total 1.ª 

(n=31) 

2.ª 

(n=29) 

3.ª 

(n=2) 

Aumentar a segurança do tratamento 0 2 0 2 

Conscientizar o paciente sobre a importância de 

sua doença e do tratamento 
2 2 0 4 

Evitar/Reduzir interação medicamentosa 3 3 0 6 

Evitar automedicação/Eliminar o uso do 

medicamento não prescrito 
3 2 0 5 

Evitar PRM relacionado à automedicação 1 1 0 2 

Evitar/Reduzir RAM 6 2 1 9 

Interromper o uso do medicamento (prescrito) 

desnecessário 
1 1 0 2 

Melhorar adesão 28 12 2 42 

Melhorar o acesso para melhorar a adesão 3 1 0 4 

Otimizar a resposta ao tratamento 4 0 0 4 

Reduzir desconforto com a RAM para melhorar 

a adesão 
2 0 0 2 

Objetivo específico – outros 2 2 0 4 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; PRM – problema relacionado a 

medicamento; RAM – reação adversa a medicamento. 

 

Os objetivos clínicos mais frequentes foram “melhorar adesão”, “evitar/reduzir RAM” 

e “evitar/reduzir interação medicamentosa”, respectivamente. 

A Tabela 29 apresenta a distribuição dos pacientes por tipos de procedimentos 

realizados na execução das intervenções farmacêuticas e por consulta farmacêutica. 
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Tabela 29 ─ Número de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia 

distribuídos por tipos de procedimentos realizados para viabilizar a intervenção 

farmacêutica e por consultas farmacêuticas. 

Procedimento realizado 

Consulta farmacêutica 
 

Total 1.ª 

(n=31) 

2.ª 

(n=29) 

3.ª 

(n=2) 

Elaboração do plano de cuidado individual 31 29 2 62 

Discutir com o paciente a melhor forma de 

ajustar o regime terapêutico ao seu cotidiano e 

combinar um novo regime 

13 6 1 20 

Folhetos de informação - IC/Medicamento 13 3 1 17 

Formulário explicação da prescrição 8 3 1 12 

Cartão-ímã lembrete para horários da medicação 13 4 0 17 

Telefonar para o paciente uma semana após a 

consulta para checar o entendimento e 

esclarecer dúvidas 

18 4 1 23 

Informar ao prescritor sobre o PRM identificado 

e sugerir a possível intervenção 
4 4 1 9 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; n – número de pacientes; PRM – problema relacionado a 

medicamento. 

 

Os procedimentos empregados mais frequentemente foram:  “elaboração do plano de 

cuidado individual”; “telefonar para o paciente uma semana após a consulta para checar o 

entendimento e esclarecer dúvidas”; e “discutir com o paciente a melhor forma de ajustar o 

regime terapêutico ao seu cotidiano e combinar um novo regime”. 

A cada consulta subsequente, o farmacêutico avaliava e registrava os resultados das 

intervenções implementadas no atendimento anterior, por procedimento empregado.  A Tabela 

30 apresenta a distribuição da frequência de emprego dos procedimentos por avaliação de 

resultado. 
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Tabela 30 ─ Distribuição da frequência do emprego dos procedimentos por avaliação de 

resultado, no AFT de pacientes com IC do Instituto Nacional de Cardiologia. 

Procedimentos 

Avaliação de resultado 
 

Total Bom Parcial Nenhum 
Não 

avaliado 

Elaboração do plano de cuidado individual 35 8 1 18 62 

Discutir com o paciente a melhor forma de ajustar o 

regime terapêutico ao seu cotidiano e combinar um 

novo regime 

14 2 1 3 20 

Folhetos de informação - IC/Medicamento 11 1 3 2 17 

Formulário explicação da prescrição 9 0 0 3 12 

Cartão-ímã lembrete para horários da medicação 14 0 0 3 17 

Telefonar para o paciente uma semana após a 

consulta para checar o entendimento e esclarecer 

dúvidas 

21 1 0 1 23 

Informar ao prescritor sobre o PRM identificado e 

sugerir a possível intervenção 
7 0 2* 0 9 

Legenda:  IC – insuficiência cardíaca; AFT – acompanhamento farmacoterapêutico; PRM – problema 

relacionado a medicamento; RAM – reação adversa a medicamento. 

Nota: * 2 tentativas com a mesma prescritora, que estava afastada por licença maternidade, sem substituto. 

 

Foram registradas avaliações de resultado de intervenção para:  29 pacientes, do 31 que 

participaram da 1.ª consulta; 14 dos 29 que participaram da 2.ª consulta; e 1 dos 2 que 

participaram da 3.ª consulta. 

Proporcionalmente, considerando apenas as avaliações realizadas, os procedimentos 

“formulário de explicação da prescrição” e “cartão-ímã lembrete” apresentaram resultado 

considerado bom em 100%, seguidos por “telefonar para o paciente uma semana após a consulta 

para checar o entendimento e esclarecer dúvidas” (95,4% bom), “Discutir com o paciente a 

melhor forma de ajustar o regime terapêutico ao seu cotidiano e combinar um novo regime” 

(82,3% bom) e “Elaboração do plano de cuidado individual” que foi o quarto procedimento 

com maior frequência de avaliações positivas pelos próprios farmacêuticos, embora tenha sido 

o procedimento mais utilizado, visto que foi oferecido em todas as consultas farmacêuticas. 

Por outro lado, proporcionalmente, os procedimentos com maior índice de avaliação de 

“nenhum resultado” foram “informar ao prescritor sobre o PRM identificado ...” (22,2%) e os 

“folhetos de informação” (20%). 
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5.3. Comparações entre os grupos HUAP e INC 

A Tabela 31 apresenta a comparação das características dos grupos de pacientes que 

concluíram o estudo no HUAP e no INC. 

Tabela 31 ─ Comparação das características dos grupos de pacientes com IC que 

concluíram o estudo no HUAP e no INC. 

Categoria 
HUAP INC p-valor 

(2) (n=38) (n=31) 

Sexo Masculino 19 19 0,466 

Idade (anos) 63±13,1 56±9,7 0,083* 

Classe funcional (NYHA) 

  I/II 32 23 

0,373 

  III/IV 6 8 

N.º de medicamentos 6,3±2,0 9,1±2,7 <0,001*** 

N.º de comorbidades 2,1±0,8 1,9±1,4 0,478 

Comorbidades       

  HAS 37 22 0,002*** 

  Dislipidemia 14 11 1,000 

  DM 6 11 0,091 

  Outras DCV 18 1 <0,001*** 

  Outras Não-DCV 6 4 1,000 

Legenda: IC – insuficiência cardíaca; HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro; INC – Instituto 

Nacional de Cardiologia; n – número de pacientes; NYHA – New York Heart Association; HAS – 

hipertensão arterial sistêmica; DM – diabetes mellitus; DCV – doença cardiovascular. 

Nota:   Teste de Mann-Whitney (bilateral), média±desvio padrão; ***p-valor≤ 0,01; *p-valor≤0,10.  

 

Na comparação entre os grupos que completaram o estudo nos dois cenários, verificou-

se diferença estatisticamente significante para idade (p-valor=0,083), número de medicamentos 

concomitantes (p-valor<0,001) e para as comorbidades HAS (p-valor=0,002) e “Outras DCV” 

(p-valor<0,001), indicando que os pacientes do HUAP eram mais idosos e que havia maior 

prevalência de HAS e outras DCV entre eles, enquanto os pacientes do INC eram mais 
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polimedicados.  Não se observou diferença estatisticamente significante para as demais 

variáveis (p-valor>0,05). 

A Tabela 32 apresenta a comparação entre as distribuições de pacientes segundo a 

variação dos escores do TMG após o início do atendimento farmacêutico, em ambos os cenários 

do estudo. 

Tabela 32 ─ Distribuição percentual de pacientes com IC, segundo variação do escores 

do TMG, no HUAP e no INC, no momento 4m. 

Hospital 

4 meses   

Adesão 
Total 

p-valor 

(2) Melhorou Manteve Piorou 

HUAP (n=38) 26,3 57,9 15,8 100 
0,499 

INC (n=31) 29,0 45,2 25,8 100 

Legenda: IC – insuficiência cardíaca; HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro; INC – Instituto 

Nacional de Cardiologia; n – número de pacientes. 

 

O Quadro 9 apresenta de forma resumida a comparação das características verificadas 

nos dois grupos estudados. 
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Quadro 9 – Resumo das características verificadas nos dois grupos de pacientes com IC 

(HUAP e INC). 

Característica HUAP INC 

Diferença 

estatisticamente 

significante 

Sexo 

✓ 50% homens 

✓ Não houve associação com 

adesão 

✓ 61,3% homens 

✓ Não houve associação com 

adesão 

Não 

Idade 

✓ 63±13,1 anos 

✓ Grupo mais idoso 

✓ Não houve associação com 

adesão 

✓ 59±11,5 anos 

 

 

Sim*** 

(p-valor=0,083) 

Classe funcional 

(NYHA) 

✓ Melhor adesão entre os 

pacientes NYHA III/IV 

✓ Melhor adesão entre os 

pacientes NYHA I/II 

Não 

Comorbidades 

✓ Mais prevalentes: HAS, 

Dislipidemia e DM 

✓ Mais acometidos por HAS e 

Outras DCV 

✓ Melhor adesão entre os 

pacientes com mais 

comorbidades 

✓ Mais prevalentes: HAS, 

Dislipidemia e DM 

 

 

✓ Melhor adesão entre os 

pacientes com menos 

comorbidades 

Não para n.º de 

comorbidades. 

Sim para 

HAS e  

Outras DCV 

Polimedicação 

✓ Predomínio de 

polimedicados 

✓ Melhor adesão entre os que 

utilizam maior número de 

medicamentos 

concomitantes 

✓ Predomínio de 

polimedicados 

✓ Melhor adesão entre os 

pacientes que utilizam 

menor número de 

medicamentos 

concomitantes 

Sim* 

(p-valor<0,001) 

Adesão 

✓ Grupo concluinte (n=38) 

✓ Boa adesão: 

• início: 13 pct. 

• fim:  14 pct  

✓ Grupo concluinte (n=31) 

✓ Boa adesão: 

• início: 7 pct. 

• fim:  9 pct 

Não 

Escore do TMG 
✓ Grupo concluinte (n=38) 

✓ 10 pct melhoraram 

✓ Grupo concluinte (n=31) 

✓ 9 pct melhoraram 

Não 

Comportamento 

de não adesão 

intencional e/ou 

não intencional 

✓  não intencional (19 p/ 14 

pct) 

✓  intencional (2 p/ 4 pct) 

✓  ambos os comportamentos 

(2 p/ 5 pct) 

✓  nenhum tipo (13 p/ 14 pct) 

✓  intencional (1 p/ 0 pct) 

✓ não intencional - estável 

✓  ambos comportamentos (2 

p/ 1 pct) 

✓  nenhum tipo (7 p/ 9 pct) 

Não 

Legenda: IC – insuficiência cardíaca; HUAP – Hospital Universitário Antônio Pedro; INC – Instituto 

Nacional de Cardiologia; n – número; NYHA – New York Heart Association; HAS – hipertensão arterial 

sistêmica; DM – diabetes mellitus; DCV – doença cardiovascular; p/ - para; pct – paciente;  – redução; 

 – aumento. 

Nota:  * p-valor≤0,01; ** p-valor≤0,05; *** p-valor≤0,1 
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6. DISCUSSÃO 

Nos dois grupos estudados, observou-se maioria de homens, com predomínio de IC leve 

a moderada (NYHA I/II), polimedicados e tratando duas ou mais comorbidades, destacando-se 

hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes. No HUAP, houve predomínio de idosos e mais da 

metade utilizando combinação de betabloqueador, IECA/BRA, antagonista da aldosterona e 

diurético como farmacoterapia para IC.  Enquanto no INC, todos usavam combinação de 

betabloqueador, IECA/BRA e diurético, e mais da metade utilizava antagonista da aldosterona. 

Tanto no HUAP quanto no INC, a comparação de características demográficas, clínicas 

e de farmacoterapia entre os grupos incluídos e excluídos durante o estudo não encontrou 

diferença estatisticamente significante, podendo-se entender que o grupo que concluiu o estudo 

é semelhante àquele do momento inicial. 

Nos dois cenários estudados, a ausência de diferença significativa entre sexos está de 

acordo com a literatura no sentido de que é possível localizar tanto estudos que apontam maioria 

de homens (GRANGER et al., 2009; DUNLAY et al., 2011; VARDENY et al., 2013), quanto 

de mulheres (TAVARES et al., 2004; DESPAIGNE et al., 2012; SHAH et al., 2014; 

ALBUQUERQUE et al., 2015; JORGE et al., 2016) entre os portadores de IC. A falta de 

associação estatisticamente significante entre o sexo e a adesão, no entanto, difere do resultado 

de revisão da literatura realizada por Davis, Packard e Jackevicius (2014) que verificou que, na 

maioria dos estudos, o sexo masculino está associado à pior adesão, havendo melhor adesão 

entre as mulheres em apenas uma referência apontada pelos autores. 

A média de idade verificada entre os pacientes do grupo do HUAP foi compatível com 

os resultados de outros dois estudos realizados em Niterói: o EPICA-Niterói, que identificou 

faixa etária média de 61,1 anos dentre os pacientes atendidos na rede pública de saúde da cidade 

de Niterói (TAVARES et al., 2004); e o trabalho de Jorge e colaboradores (2016) com pessoas 

atendidas no Programa Médico de Família, que identificou uma faixa etária média de 59,6 anos. 

Resultado também próximo foi identificando no inquérito nacional sobre IC realizado por 

Albuquerque e colaboradores (2015), no qual a média de idade verificada foi de 64 anos. 

A média de idade verificada no grupo do INC é inferior àquela observada no HUAP e, 

portanto, também inferior ao encontrado nos estudos apontados anteriormente (TAVARES et 

al., 2004; DESPAIGNE et al., 2012; ALBUQUERQUE et al., 2015; JORGE et al., 2016).  Vale 

ressaltar que a média de idade do grupo estudado no INC é 9 anos inferior àquela verificada no 
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inquérito nacional realizado por Albuquerque e colaboradores (2015), que, por sua vez, 

identificou que os pacientes da rede pública apresentavam média de idade 10 anos inferior aos 

da rede privada.  Acredita-se que essa diferença de idade possa estar relacionada ao fato de que 

o INC é um centro de referência em cardiologia, para onde são encaminhados os pacientes com 

maior gravidade, reunindo pacientes mais jovens e diagnosticados mais precocemente. 

Assim como no estudo realizado por Despaigne e colaboradores (2012) não houve 

qualquer associação entre idade e nível de adesão no grupo do HUAP.  Porém, no grupo do 

INC houve associação significativa entre “mais idade” e boa adesão, indicando que os pacientes 

mais idosos aderem melhor à farmacoterapia, resultado também semelhante àquele apontado 

na revisão da literatura realizada por Davis, Packard e Jackevicius (2014), que identificou 

estudos em que a idade de 65 anos ou mais esteve associada com adesão aumentada.  Um fator 

que pode explicar esta observação é a maior dificuldade de aceitação da doença e suas 

limitações entre os pacientes mais jovens. 

Nos dois grupos, houve predominância da classe funcional NYHA I/II, diferente do 

estudo EPICA-Niterói (TAVARES et al., 2004) e do estudo de Granger e colaboradores (2009), 

nos quais predominaram pacientes em classe funcional NYHA III/IV.  

No HUAP, os resultados sobre classe funcional e adesão no momento 0m demonstram 

que os pacientes com quadros mais sintomáticos (classe funcional NYHA III/IV) apresentavam 

melhor adesão, resultado coerente com estudos apontados por Davis, Packard e Jackevicius 

(2014) que identificaram associação entre severidade aumentada (NYHA III/IV) e maior 

adesão, mas o oposto ao verificado no estudo de Granger e colaboradores (2009), que 

identificou predominância de baixa adesão entre os pacientes em classe funcional NYHA 

III/IV, embora sem significância estatística.  No INC, não se observou associação entre classe 

funcional e adesão, porém observou-se predominância de pacientes com NYHA I/II entre 

aqueles que apresentaram boa adesão, tendência diferente, portanto, daquela observada no 

grupo do HUAP.  Estes resultados apontam dois aspectos importantes na adesão ao tratamento. 

O primeiro é o fato do paciente em quadros mais graves sentir maior dependência do uso regular 

da medicação para manutenção do seu bem-estar.  Por outro lado, espera-se que os pacientes 

que de fato têm melhor adesão ao tratamento apresentem evolução mais lenta da doença. 

Nos dois cenários, os dados sobre comorbidades são compatíveis com os resultados do 

inquérito realizado por Albuquerque e colaboradores (2015), que identificou como 

comorbidades mais prevalentes hipertensão, dislipidemia e diabetes. O estudo de Jorge e 

colaboradores (2014; 2016), em Niterói, também identificou hipertensão e diabetes como as 
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comorbidades de maior prevalência. Estes dados são compatíveis com os apontamentos das 

atuais Diretrizes Brasileiras de Insuficiência Cardíaca Crônica (BOCCHI et al., 2009; BOCCHI 

et al., 2012). No HUAP, verificou-se que os pacientes em tratamento de maior número de 

comorbidades tendem a aderir melhor à farmacoterapia, diferente dos resultados do estudo de 

Granger e colaboradores (2009) em que a baixa adesão esteve relacionada ao maior número de 

comorbidades.  Porém, no INC, não houve associação entre o número de comorbidades e a 

adesão, resultado que difere do que aponta a literatura (GRANGER et al., 2009; DAVIS; 

PACKARD; JACKEVICIUS, 2014). 

Para o grupo do HUAP, as associações de NYHA III/IV e maior número de 

comorbidades em tratamento com a boa adesão sugerem que os pacientes em quadros mais 

graves, portanto mais sintomáticos, são aqueles que tendem a se cuidar melhor. 

Observou-se predomínio de polimedicados entre os pacientes de ambos os cenários, 

porém os pacientes do INC estavam utilizando mais medicamentos concomitantes.  Tanto no 

HUAP quanto no INC, verificou-se que a polimedicação estava relacionada à melhor adesão 

no momento 4m, embora essa associação tenha sido estatisticamente significante apenas para 

o grupo do HUAP.  Esses resultados se opõem aos achados de outros estudos (GISLASON et 

al., 2007; GRANGER et al., 2009; DESPAIGNE et al., 2012; DAVIS; PACKARD; 

JACKEVICIUS, 2014) e sugerem que tanto a orientação por demanda do paciente quanto o 

acompanhamento farmacoterapêutico influenciaram positivamente a compreensão dos 

pacientes polimedicados sobre a sua farmacoterapia, contribuindo para uma mudança positiva 

no seu comportamento de adesão, conforme sugerido por estudos realizados com pacientes 

hipertensos (LOWRY et al., 2005, BAE et al., 2016; NÁFRÁDI et al., 2016). 

No INC, diferenças estatisticamente significantes, entre os momentos 0m e 4m, 

demonstram aumento no número de medicamentos prescritos concomitantes e redução no 

número de pacientes que relatam usar medicamentos não prescritos (automedicação).  O 

aumento no número de medicamentos prescritos, acompanhado da redução da automedicação, 

podem ter sido influenciados em parte pelo AFT, em função de situações como no caso de um 

paciente que utilizava medicamento para sintomas da labirintite sem prescrição médica e que, 

portanto, foi orientado a conversar com o seu médico sobre a necessidade de manter esse uso, 

retornando com o medicamento prescrito numa consulta posterior. 

No INC, observou-se associação significativa entre o estado civil e a adesão à 

farmacoterapia no momento 0m, indicando que os pacientes que viviam sem companheiro 

aderiam melhor à farmacoterapia.  Também observou-se associação positiva entre viver numa 
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casa com menor número de pessoas e boa adesão.  Esses resultados divergem daqueles 

apontados pela revisão da literatura realizada por Davis, Packard e Jackevicius (2014), que 

aponta que viver sozinho está associado à adesão reduzida.  A associação observada sugere que 

os pacientes que vivem sem cônjuge e/ou residem com menor número de pessoas são mais 

autônomos quanto ao seu autocuidado.  Acredita-se que esse resultado possa ter sido 

influenciado pelo critério de exclusão do estudo que deixou de fora os pacientes que não tinham 

autonomia para utilização dos medicamentos por conta própria.  Porém, essa decisão foi 

coerente com o fato de que para utilizar um método de autorrelato é necessário que o paciente 

seja capaz de fazer o relato sobre o seu comportamento (MORISKY; DIMATTEO, 2011). 

No INC, também se observou que os pacientes com maior renda per capita familiar 

tendem a aderir melhor à farmacoterapia, embora não se tenha verificado associação 

estatisticamente significante.  Este achado é coerente com as observações de Davis, Packard e 

Jackevicius (2014). 

Nos dois cenários, os resultados demonstram predominância de baixa adesão nos dois 

momentos analisados, não havendo significância estatística na diferença entre eles.  Os índices 

de boa adesão são inferiores ao verificado por alguns estudos com pacientes de IC 

(DESPAIGNE et al., 2012; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014) e de outras doenças 

crônicas, utilizando-se o TMG e/ou outros métodos para inferir a adesão (ALFONSO, 2006; 

PRADO; KUPEK; MION, 2007; BEN; NEUMANN; MENGUE, 2012; LEDUR et al., 2013; 

SANTOS; GANDOLFI, 2013; KITAHARA et al., 2014; SOUZA et al., 2014; RIBEIRO; 

BATISTA, 2015).  Por outro lado, esses índices foram superiores aos resultados de outros 

estudos (DOSSE et al., 2009; OLIVEIRA-FILHO et al., 2012; VIEIRA; CASSIANI, 2014; 

RAYMUNDO; PIERIN, 2014). 

Tanto no HUAP, quanto no INC, considerando-se apenas aqueles que concluíram o 

estudo, na comparação entre os dois momentos (0m e 4m), pela abordagem dicotômica, 

verifica-se um pequeno aumento no número de pacientes com boa adesão.  A análise das 

respostas aos itens do TMG demonstra uma mudança importante no comportamento, com 

redução daqueles que deixam de tomar alguma dose do medicamento e aumento daqueles que 

apenas atrasam alguma dose.  Embora essa mudança de comportamento não interfira no 

resultado final do TMG, sugere que os pacientes estão mais conscientes quanto à importância 

de utilizar o seu medicamento, reduzindo a omissão de doses.  Esses resultados são coerentes 

com os achados de estudos com hipertensos (LOWRY et al., 2005, BAE et al., 2016; NÁFRÁDI 

et al., 2016), que constataram que a adesão não intencional é predominante entre os pacientes 
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que participam em estratégias de promoção da adesão, e que existe a tendência de mudança no 

comportamento na medida em que eles vão se apropriando do conhecimento acerca da sua 

condição de saúde e do seu tratamento, tendendo a aumentar ainda mais a predominância da 

não adesão não intencional (entre aqueles que não se tornam “totalmente aderentes”). 

No HUAP, também houve aumento no comportamento de deixar de tomar o 

medicamento “quando se sente pior”.  Em geral, no discurso do paciente, esse comportamento 

era justificado pelo fato de se associar a piora a uma possível reação adversa a medicamento, o 

que coincide com os achados de estudos que avaliaram adesão intencional e não intencional em 

hipertensos (LOWRY et al., 2005, OLIVEIRA-FILHO et al., 2014a; BAE et al., 2016; 

NÁFRÁDI et al., 2016).  Essa mudança de comportamento, onde a omissão da dose está mais 

associada a uma decisão e não a um esquecimento, sugere que o paciente está mais atento ao 

seu estado de saúde; e precisa ser levada em conta no planejamento de quais intervenções serão 

mais adequadas numa estratégia de promoção da adesão terapêutica desses pacientes 

(OLIVEIRA-FILHO et al., 2014a; BAE et al., 2016; NÁFRÁDI et al., 2016). 

A análise dos escores obtidos pelos grupos concluintes no HUAP e no INC, em 

momentos diferentes, demonstra uma evolução positiva dos escores em geral, sugerindo que a 

dispensação com orientação por demanda do paciente e o AFT podem ter contribuído para 

modificar positivamente o comportamento geral de adesão nos grupos estudados, embora essa 

mudança não tenha sido suficiente para modificar o resultado da análise dicotômica do 

resultado do TMG.  O estudo de Kalista, Lemay e Cohen (2015) também verificou melhora nos 

escores do teste Morisky (8 itens) no grupo de pacientes com IC após intervenção farmacêutica, 

assim como resultados semelhantes foram verificados em estudos com hipertensos (LOWRY 

et al., 2005, OLIVEIRA-FILHO et al., 2014a; BAE et al., 2016; NÁFRÁDI et al., 2016). 

No INC, o nível de conhecimento da prescrição pelos pacientes se apresentou muito 

baixo, principalmente no momento inicial.  É razoável supor que a baixa compreensão da 

prescrição afete negativamente a adesão no momento 0m, embora não tenha se verificado 

associação.  Porém, uma diferença estatisticamente significante na comparação do nível de 

conhecimento da prescrição (NCP) entre os momentos 0m e 4m, indica uma tendência de 

melhora deste parâmetro ao longo do estudo, com muitos pacientes migrando para níveis de 

melhor entendimento.  O NCP é um método desenvolvido recentemente (FRÖHLICH et al., 

2010) e ainda pouco difundido, portanto não foram encontrados outros estudos que o 

empregassem com pacientes de IC.  Porém, frequentemente, estudos com pacientes de IC e de 

outras doenças crônicas associam o maior conhecimento do paciente sobre a 
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farmacoterapia/tratamento à boa adesão (JOHNBULL et al., 2011; DAVIS; PACKARD; 

JACKEVICIUS, 2014; PEACOCK; KROUSEL-WOOD, 2017). 

O índice de complexidade da farmacoterapia verificado para o grupo do INC mostrou-

se elevado tanto para os pacientes com boa adesão, quanto para aqueles com baixa adesão, 

tomando-se por comparação outros estudos que utilizaram a mesma metodologia para pacientes 

com outros tipos de enfermidades (ADVINHA et al., 2014; FERREIRA; GALATO; MELO, 

2015; WIMMER et al., 2016).  Sendo mais elevado no grupo com menor adesão, sugere que a 

complexidade da farmacoterapia pode ter influenciado a não adesão dos pacientes desse grupo, 

embora não se tenha observado associação estatisticamente significante.  Nesse sentido, Davis, 

Packard e Jackevicius (2014) observaram associação de fatores que aumentam a complexidade 

da farmacoterapia da IC (maior número de medicamentos concomitantes, frequência aumentada 

no número de doses, maior número de horários de administração, necessidade de adaptações 

no cotidiano) à baixa adesão. 

Verificou-se associação estatisticamente significante entre a razão de posse de 

medicamentos (MPR) e a adesão entre os pacientes do INC, sendo mais expressivo o aumento 

da MPR entre os pacientes com boa adesão, no momento 4m.  Esse resultado é semelhante 

àqueles obtidos por outros estudos sobre intervenção farmacêutica com pacientes com IC que 

identificaram melhores índices de MPR, ou melhor cobertura de provisão, entre pacientes com 

boa adesão (MURRAY et al., 2007; NOURELDIN et al., 2012; VINLUAN; WITTMAN; 

MORISKY, 2015).  Vale ressaltar que o estado da arte para o estudo da adesão implica na 

adoção simultânea de, pelo menos, dois métodos de inferência (CULIG et al., 2011; NGUYEN; 

CAZE; COTTRELL, 2012; VRIJENS et al., 2012; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 

2014).  Nesse sentido, Davis, Packard e Jackevicius (2014) constataram que a associação de 

teste de autorrelato, como o TMG, a um método baseado em dados administrativos sobre 

dispensação de medicamentos, como o MPR, foi mais eficiente na identificação de não adesão 

em estudos com pacientes de IC.  E, ainda, alguns autores têm apresentado evidências de que 

os métodos objetivos de inferência de adesão obtêm resultados mais expressivos do que os 

testes subjetivos/autorrelato, acreditando-se que os métodos objetivos são mais contundentes 

na diferenciação entre adesão e não adesão (KALISTA; LEMAY; COHEN, 2015; KROUSEL-

WOOD et al., 2016). 

É importante notar que os índices de MPR obtidos para os pacientes do INC raramente 

alcançaram 100% de cobertura, o que é explicado pela constatação de que os pacientes não 

compareciam assiduamente para retirar os medicamentos, provavelmente, deixando para fazê-



104 

 

lo em ocasiões em que tinham que comparecer ao INC para outros motivos (consultas, exames 

etc.).  Portanto, no grupo observado, a MPR indica a cobertura de provisão dos medicamentos 

pela instituição segundo a assiduidade do paciente e não apenas pela disponibilidade do 

medicamento; e pode não representar a real cobertura de tratamento para os pacientes, que 

também reportaram adquirir os seus medicamentos em unidades básicas de saúde, programa 

FPB e farmácias e drogarias em geral.  Assim, verificou-se pelos relatos dos pacientes que, 

considerando sobretudo o custo e o tempo do deslocamento do seu domicílio até o INC, 

preferiam adquirir os medicamentos em unidade básica de saúde mais próxima ou no programa 

FPB, quando disponível, ou ainda comprar os medicamentos a ter que ir ao INC apenas para 

buscá-los.  Esse resultado é coerente com as considerações de Krousel-Wood e colaboradores 

(2016) que ressaltam que os métodos objetivos baseados nos dados de ‘reabastecimento’ dos 

medicamentos pelos pacientes avaliam o comportamento do paciente renovar o seu suprimento 

de medicamentos, enquanto os métodos de autorrelato de adesão avaliam o comportamento de 

utilização dos medicamentos. 

Nesse sentido, na comparação entre os momentos 0m e 4m, diferenças estatisticamente 

significantes demonstram aumento no número de pacientes do INC que adquirem 

medicamentos pelo programa FPB e redução no número daqueles que compram medicamentos.  

Ambas as diferenças podem indicar uma influência do aconselhamento farmacêutico, que 

incluiu orientação sobre a possibilidade de adquirir medicamentos no FPB e em UBS, embora 

o número não tenha variado entre aqueles que afirmaram adquirir medicamentos em UBS.  

Ressalte-se ainda que o aumento da MPR entre os pacientes com boa adesão, significa que estes 

foram mais assíduos na busca dos seus medicamentos na farmácia ambulatorial do INC, 

podendo também ter resultado em menor necessidade de compra de medicamentos pelos 

pacientes. 

No INC, observou-se aumento estatisticamente significante no número de pacientes com 

autoavaliação de saúde positiva, bem como no número daqueles com autoavaliação de saúde 

comparativa de melhora, principalmente entre os pacientes com boa adesão. Por outro lado, 

observou-se redução importante na autoavaliação comparativa de piora (embora sem 

significância estatística).  Estes resultados possivelmente indicam sentimento de alívio nos 

sintomas da IC.  Isso pode ser resultado tanto de melhora clínica decorrente de diversos fatores, 

incluindo possíveis melhoras no resultado da farmacoterapia, quanto do AFT no sentido de 

melhorar a autoconfiança do paciente e a sua confiança no tratamento, tornando mais positiva 

a autopercepção.  Infelizmente, para fins de comparação, não foram encontrados outros estudos 
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relacionando autoavaliação de saúde e adesão à farmacoterapia para pacientes com IC ou outras 

doenças crônicas. 

Em ambos os momentos, no INC, verificou-se associação significativa entre a razão 

para não tomar os medicamentos e a adesão, com predomínio das razões relacionadas a 

esquecimento ou mudança de rotina (e.g.: não estar em casa) entre os pacientes com baixa 

adesão.  Entre os pacientes com boa adesão houve predomínio daqueles que responderam que 

nunca deixam de tomar os medicamentos, resposta que foi apontada por todos os pacientes com 

boa adesão no momento 4m, indicando uma coerência com o resultado do TMG, visto que são 

considerados com boa adesão apenas os pacientes que respondem negativamente a todas as 

questões e, portanto, não deixariam de tomar os seus medicamentos.  O esquecimento e a 

mudança de rotina são frequentemente apontados como principais fatores que influenciam na 

baixa adesão à farmacoterapia em IC e outras doenças crônicas (DOSSE et al., 2009; DUNLAY 

et al., 2011; JOHNBULL et al., 2011; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014; 

PEACOCK; KROUSEL-WOOD, 2017). 

Os episódios de hospitalização decorrentes de causa cardiovascular (geralmente 

relatadas pelos pacientes como suspeita de resultado da descompensação da IC) foram mais 

frequentes entre os pacientes do INC com baixa adesão, nos intervalos entre 0m e 4m, assim 

como até 2 meses após o momento 4m, embora não se tenha verificado associação 

estatisticamente significante com a adesão em qualquer dos momentos observados.  Esse 

resultado é coerente com as evidências de diversos trabalhos que identificam a baixa adesão à 

farmacoterapia como importante fator de descompensação da IC (MARINKER et al., 2003; 

BARRETTO et al., 2008; VAN DER WAL; JAARSMA, 2008; DAVIS; PACKARD; 

JACKEVICIUS, 2014; ALBUQUERQUE et al., 2015). 

As variações de peso corporal entre os pacientes do INC não apresentaram qualquer 

associação com adesão ou diferença significativa entre os dois momentos, nas comparações 

segundo a adesão e também entre os grupos obeso e não obeso.  Embora a variação de peso seja 

considerada um parâmetro importante, visto que a congestão resulta em rápido ganho de peso, 

as Diretrizes Brasileiras para IC mencionam a dificuldade que é acompanhar esses parâmetros, 

visto que é preciso observar a variação em intervalos de poucos dias, além de outros fatores que 

podem causar o ganho de peso corporal, dificultando a avaliação quanto à atribuição do ganho 

de peso corporal à retenção hídrica (BOCCHI et al., 2009). 

Associação estatisticamente significante nas análises dos dados acerca do 

acompanhamento farmacoterapêutico (AFT), demonstrou que os pacientes que apresentaram 
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baixa adesão tanto no momento 0m, quanto no 4m, foram aqueles que demandaram maior 

número de intervenções.  As comparações das demais variáveis do AFT com a adesão não 

apresentaram associação significativa, porém observou-se que os pacientes com baixa adesão 

também demandaram maior tempo de consulta e maior número de procedimentos para 

execução de intervenções farmacêuticas.  Por outro lado, as avaliações positivas pelos 

farmacêuticos para os resultados das intervenções foram mais frequentes para pacientes com 

boa adesão.  Peacock e Krousel-Wood (2017) verificaram que pacientes hipertensos que 

receberam mais atendimento farmacêutico (maior número de consultas ou maior tempo de 

consultas) apresentaram melhores resultados dos desfechos observados (adesão ou controle da 

pressão arterial, por exemplo). 

Os PRM mais frequentes foram ‘não adesão’, RAM e medicamento desnecessário.  A 

redução da razão de PRM/paciente atendido entre a primeira e a segunda consulta, sugerem que 

as intervenções foram bem-sucedidas.  Vale a pena destacar que os PRM mais prevalentes 

foram aqueles em que o farmacêutico tem maior autonomia para atuar, sem a necessidade de 

sugerir ou solicitar interferência de outro profissional.  Este pode ser considerado um indicativo 

do potencial de inserção do farmacêutico na equipe multiprofissional de cuidado ambulatorial 

ao paciente de IC, fato observado também por diversos estudos (LÓPEZ CABEZAS et al., 

2006; FALCES et al., 2008; HANSEN et al., 2009; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 

2014; KALISTA; LEMAY; COHEN, 2015).  Peacock e Krousel-Wood (2017), por exemplo, 

demonstraram evidências de que o farmacêutico é o profissional cujas intervenções resultam 

nos melhores resultados para promoção da adesão à farmacoterapia com pacientes hipertensos, 

até mesmo quando comparados com estudos sobre integração multiprofissional. 

A variação no número de intervenções necessárias entre a primeira e a segunda consulta 

foi coerente com as respectivas frequências de PRM, visto que foi identificado um menor 

número de PRM na segunda consulta farmacêutica, reforçando a avaliação positiva sobre as 

intervenções realizadas. 

As intervenções farmacêuticas mais frequentes envolveram a educação e a orientação 

ao paciente acerca da sua condição de saúde e da importância do uso adequado dos 

medicamentos, associados à oferta de recursos que o ajudassem a se lembrar de utilizar os 

medicamentos nos horários adequados.  Destaca-se ainda a importância do atendimento 

individualizado para identificar e tentar auxiliar na personalização do esquema terapêutico para 

se ajustar ao cotidiano do paciente; bem como a extensão desse atendimento através do contato 

telefônico com o paciente uma semana após a consulta farmacêutica.  A melhora significativa 
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nos índices do nível de conhecimento da prescrição (NCP) ao longo do estudo, provavelmente 

refletem o impacto positivo dessas intervenções farmacêuticas, o que está de acordo com os 

achados de outros estudos com portadores de IC (LÓPEZ CABEZAS et al., 2006; FALCES et 

al., 2008; HANSEN et al., 2009; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014; KALISTA; 

LEMAY; COHEN, 2015). 

Os objetivos de intervenções estabelecidos mais frequentemente na primeira consulta 

demonstram coerência entre o diagnóstico de baixa adesão e o prognóstico de melhorar a 

resposta terapêutica através de aumento na adesão e também na forma de utilização dos 

medicamentos. 

O procedimento “elaboração do plano de cuidado individual” se destaca como o 

procedimento mais frequente por corresponder à base do AFT, portanto, sendo aplicado a todos 

os pacientes, em cada atendimento (mesmo quando não apresentaram PRM).  Em segundo 

lugar, “telefonar para o paciente uma semana após a consulta...”, seguido de “discutir com o 

paciente a melhor forma de ajustar o regime terapêutico ao seu cotidiano...” correspondem a 

uma necessidade de melhorar a adesão à farmacoterapia no grupo estudado.  Essas intervenções 

também estiveram entre as mais utilizadas em outros estudos com portadores de IC (LÓPEZ 

CABEZAS et al., 2006; FALCES et al., 2008; HANSEN et al., 2009; DAVIS; PACKARD; 

JACKEVICIUS, 2014; KALISTA; LEMAY; COHEN, 2015). 

Embora não figure entre os procedimentos mais empregados, o “formulário de 

explicação da prescrição” e o “cartão-ímã lembrete” foram os que mais frequentemente 

estiveram associados a resultados positivos de intervenções, segundo avaliações dos 

farmacêuticos, resultado coerente com estudos que empregaram métodos semelhantes para 

portadores de IC (MURRAY et al., 2007; LÓPEZ CABEZAS et al., 2006).  E, apesar de não 

ter sido foco do estudo, verificou-se pelo registro de opiniões dos pacientes o reconhecimento 

dessas ferramentas como importante recurso para colaborar na melhora da adesão.  Esse 

resultado é coerente com o observado por Peacock e Krousel-Wood (2017), que mostraram que, 

entre pacientes hipertensos, as intervenções comportamentais, como os instrumentos que 

ajudam o paciente a se lembrar dos horários de medicação e de como utilizá-la, estavam mais 

frequentemente associadas a melhores resultados de promoção de adesão. Assim, é importante 

considerar que essas ferramentas foram desenvolvidas e produzidas a baixo custo e podem estar 

disponíveis mesmo em cenários com maior restrição financeira ou de recursos tecnológicos. 

No extremo oposto, dentre os procedimentos com maior frequência de avaliação de 

resultado insuficiente estão:  “informar ao prescritor sobre o PRM identificado ...” e os “folhetos 
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de informação”.  O resultado insatisfatório do primeiro pode ter sido influenciado pelo fato de 

um prescritor estar de licença médica, sem que fosse designado outro especialista para 

acompanhar o paciente quanto à IC.  Já o baixo resultado relacionado aos folhetos pode indicar 

a necessidade de melhorar esse instrumento, buscando torná-lo menos extenso e com linguagem 

mais acessível e atraente ao seu público alvo.  Também é preciso considerar que, por necessitar 

de uma atitude mais ativa do paciente (de se interessar e ler o folheto), não deve ser empregado 

isoladamente.  Este resultado confirma a capacidade limitada desse tipo de instrumento 

apontada por Peacock e Krousel-Wood (2017), que constataram que intervenções 

informacionais, dentre as quais se destacam os folhetos informativos, foram menos efetivas que 

outros tipos de intervenção farmacêutica para pacientes hipertensos. 

A não ocorrência de encaminhamento para outro profissional, no INC, pode ter sido 

reflexo da cultura institucional que, até o fim deste estudo, não tinha como rotina a inserção do 

farmacêutico na equipe multiprofissional de atendimento ambulatorial a pacientes de IC, 

consequentemente ainda não estava estabelecida a via de encaminhamento pelo farmacêutico 

para outros profissionais ou serviços, assim como não se ‘aceitava’, até então, que o 

farmacêutico realizasse evoluções em prontuários de pacientes internados ou ambulatoriais. 

Em última análise, as diferenças estatisticamente significantes que indicaram melhora 

do NCP, do MPR e da autoavaliação de saúde, acompanhadas de melhoras na adesão e nos 

escores do TMG (não significantes estatisticamente), sugerem um impacto positivo da 

intervenção farmacêutica, semelhantes aos resultados encontrados em outros estudos com 

pacientes com IC (MURRAY et al., 2007; LÓPEZ CABEZAS et al., 2006; FALCES et al., 

2008; HANSEN et al., 2009; KRZYZANOWSKA; KAPLAN; SULLIVAN, 2011; 

NOURELDIN et al., 2012; DAVIS; PACKARD; JACKEVICIUS, 2014; KALISTA; LEMAY; 

COHEN, 2015; VINLUAN; WITTMAN; MORISKY, 2015). 

Porém, conforme já abordado anteriormente, mesmo em estratégias mais estruturadas, 

com intervenção para melhorar a adesão, há relatos de insucesso, como demonstrado em uma 

revisão realizada por Nieuwlaat e colaboradores (2014), que menciona dois estudos que não 

conseguiram modificar significativamente os resultados de adesão com intervenção 

farmacêutica após a alta hospitalar.  Por fim, é preciso levar em conta a limitação do método 

subjetivo de autorrelato para inferir a adesão que, conforme apontado por uma metanálise 

realizada por Conn e colaboradores (2015), embora tenha sua eficiência reconhecida, costuma 

estar associado a menores incrementos de adesão do que métodos objetivos de inferência (e.g.: 

monitoramento eletrônico, contagem de comprimidos, dados administrativos de dispensação). 
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Nos dois cenários, houve importantes perdas no número de pacientes participantes.  No 

HUAP, possivelmente, as principais causas para as perdas estão relacionadas ao encerramento 

das atividades da Clínica de IC durante o período do estudo, que fez com que a maioria dos 

pacientes não conseguissem mais atendimento médico no hospital, deixando de comparecer 

também para a dispensação dos medicamentos, o que foi confirmado pelo relato de alguns 

pacientes que retornaram posteriormente e afirmaram que, a princípio, acreditaram que o 

atendimento farmacêutico tivesse sido suspenso juntamente com o encerramento da Clínica.  

Outro fator que pode ter dificultado a manutenção do vínculo com esses pacientes, foi o tempo 

limitado que a equipe de atendimento farmacêutico esteve disponível aos pacientes 

semanalmente, uma vez que essa atividade acontecia exclusivamente em função do projeto de 

pesquisa, não integrando a rotina do Serviço de Farmácia.  No INC, o pequeno número de 

pacientes incluídos e as perdas são mais provavelmente justificadas pelos limitados períodos de 

recrutamento e de coleta de dados, bem como pelo tempo limitado que a equipe de atendimento 

podia dedicar aos pacientes do projeto, visto que este ainda não integrava a rotina diária do 

Serviço de Farmácia e, portanto, concorria com diversas outras atribuições desses profissionais.  

Esses aspectos também são apontados por Kalista, Lemay e Cohen (2015), como limitações em 

seu estudo com pacientes de IC. 

Considerando-se que a IC é uma doença prevalente na população do SUS e que a falta 

de adesão terapêutica leva, com frequência, à hospitalização, à baixa qualidade de vida e, 

provavelmente, se traduz como maior morbimortalidade, os resultados obtidos em ambas as 

experiências aqui relatadas confirmam que é necessário encontrar e implementar meios de 

melhorar a adesão, a fim de se obterem melhores resultados terapêuticos, melhorar a relação 

custo-efetividade do tratamento e a qualidade de vida dos pacientes, além de reduzir a 

morbimortalidade associada à IC. 

Num cenário mais amplo, visando melhores resultados terapêuticos para os portadores 

de doenças crônicas, considerando que, mesmo na rede pública de saúde, ainda é predominante 

o serviço farmacêutico restrito ao atendimento da demanda, baseado no modelo da medicina 

curativa e com demanda crescente, que dificulta a interação farmacêutico-usuário, conforme 

verificado por Araújo e Freitas (2006), acredita-se que é preciso investir em um modelo de 

assistência farmacêutica mais centrado no usuário, com foco na adesão terapêutica, consciente 

de que os seus fatores determinantes envolvem desde a provisão do medicamento de qualidade 

adequada até a educação do paciente e seus cuidadores. 
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7. CONCLUSÃO 

Em duas populações de portadores de ICFER (81 e 57 pacientes, respectivamente) 

observou-se, inicialmente, apenas 1 paciente com boa adesão a cada 4 pacientes.  Ao se intervir 

com uma estratégia de orientação farmacêutica por demanda e outra estratégia de 

acompanhamento farmacoterapêutico, após 4 meses, não se observou aumento significativo da 

adesão.  No entanto, observou-se entre os pacientes concluintes em cada grupo uma melhora 

do escore de adesão de 1 paciente a cada 4, embora sem significância estatística. 

Em ambas as situações estudadas, observa-se que a atuação do farmacêutico foi capaz 

de provocar mudança no comportamento dos pacientes, tornando-se mais predominante (entre 

os pacientes não aderentes) o comportamento de não adesão não intencional relacionado ao 

atraso na administração do medicamento.  Desta forma, reforça-se a importância tanto de uma 

dispensação adequada de medicamentos, que assegura o atendimento às demandas de 

informação dos usuários, como de um processo mais proativo por parte dos farmacêuticos 

através da incorporação da atuação clínica junto aos usuários.  

O número restrito de pacientes participantes foi a principal limitação deste estudo, 

ensejando tanto cautela na extrapolação de seus resultados quanto a oportunidade de novos 

estudos.  No entanto, foi possível observar que o esquecimento e a mudança de rotina são os 

principais fatores que interferem na adesão ao tratamento destes pacientes.  Embora tenha-se 

observado a maior tendência de episódios de agudização e internação entre os pacientes com 

baixa adesão, não foi possível observar associação estatisticamente significante para essas 

variáveis.  

Nos dois cenários, nota-se a grande perda de seguimento dos usuários, outra limitação 

importante.  Este aspecto pode estar relacionado tanto a uma ainda limitada percepção por parte 

dos usuários quanto à importância dos serviços farmacêuticos junto ao paciente para a obtenção 

de seus resultados terapêuticos, quanto às dificuldades de acesso aos serviços de saúde.  A oferta 

de poucos horários para o atendimento também pode ter contribuído para a dificuldade de 

agendamento de consultas de retorno. 

No grupo que recebeu acompanhamento farmacoterapêutico, verificou-se melhora 

estatisticamente significante do nível de conhecimento da prescrição pelo paciente, da razão de 

posse dos medicamentos e da autoavaliação de saúde, evidências que sugerem impacto positivo 

dessa abordagem farmacêutica ao paciente.  
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O perfil de PRM observado reforça a oportunidade de atuação do farmacêutico para sua 

solução, uma vez que a elaboração do plano de cuidado individual, o ajuste do esquema 

terapêutico ao cotidiano dos usuários, as estratégias de minimização do esquecimento, bem 

como as intervenções para esclarecimentos sobre a doença e o tratamento, apresentaram os 

melhores resultados.  Por outro lado, chama a atenção a necessidade de se buscar maior 

integração entre o profissional farmacêutico e a equipe de saúde. 
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8. CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA E PRODUÇÃO 

O tamanho da população alcançada exigirá cautela na extrapolação dos dados à 

população alvo.  Entretanto tratam-se de dados inéditos que poderão servir de base para novos 

estudos. 

Além disso, o “Guia de abordagem para orientação ao paciente quanto à adesão 

farmacoterapêutica” (Apêndice 12) foi originalmente desenvolvido para este trabalho, 

considerando os fatores intencionais e não intencionais que interferem no comportamento de 

adesão, conciliando a abordagem dos 4 itens de Morisky e colaboradores (1986), já trabalhada 

por Oliveira-Filho e colaboradores (2014a), e a abordagem das 16 razões para não adesão de 

Culig e colaboradores (2011), e acrescentando um terceiro conjunto de fatores que são aqueles 

relacionados aos medicamentos, o que harmoniza a abordagem final ao método PWDT, no qual 

se enfatiza que a identificação dos PRM deve considerar primeiro os fatores relacionados aos 

medicamentos, depois os fatores relacionados ao paciente.  

Assim como o guia mencionado anteriormente, todos os materiais desenvolvidos para a 

pesquisa e o acompanhamento farmacoterapêutico estão disponíveis para utilização em futuros 

trabalhos assistenciais, educacionais, de pesquisa e de extensão, começando pela sua aplicação 

no atendimento a pacientes na Farmácia Universitária da UFF e o emprego em disciplinas como 

Gestão do Cuidado, Gestão da Terapia Medicamentosa e estágios relacionados. 

No HUAP, a oferta do atendimento farmacêutico ambulatorial aos pacientes com IC 

ensejou a construção de uma sala de atendimento farmacêutico na Farmácia Ambulatorial, que, 

desde então, vem sendo compartilhada por farmacêuticos, docentes e discentes no atendimento 

a pacientes acometidos pelos mais diversos problemas de saúde. 

No INC, o Serviço de Farmácia ganhou uma extensão no Ambulatório do hospital, onde 

já está em atividade a nova Farmácia Ambulatorial, que também conta com uma sala de 

atendimento farmacêutico, onde se encontra em implementação o novo serviço de atenção 

farmacêutica, como um desdobramento deste projeto de pesquisa, através do trabalho 

desenvolvido pelos residentes de farmácia hospitalar que adaptou os procedimentos e 

instrumentos desenvolvidos para este estudo às necessidades da rotina do Serviço e realizaram 

o treinamento da equipe que integrará esse atendimento. 
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8.1. Publicações 

Quadro 10─ Artigos publicados em periódicos científicos. 

Título/Assunto Veículo Qualis* Referência 

Perfil de utilização e adesão ao tratamento medicamentoso 

por pacientes atendidos em Clínica de Insuficiência 

Cardíaca de um Hospital Universitário da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro 

Revista 

Brasileira de 

Farmácia 

B4 

CAMUZI et al., 

2016 

(Anexo 4) 

Perfil de utilização de medicamentos por pacientes em 

tratamento de insuficiência cardíaca em hospital de ensino 

no Rio de Janeiro 

Revista 

Brasileira de 

Farmácia 

B4 

PEIXOTO; 

CAMUZI; 

CASTILHO, 2016 

(Anexo 5) 

Nota:  *Classificação Periódicos Qualis – Área de avaliação: Interdisciplinar, 2015. 

 

Quadro 11 ─ Artigos em fase de submissão ou elaboração. 

Título/Assunto Veículo alvo Qualis* Situação 

Adesão à farmacoterapia em insuficiência cardíaca: a 

experiência de um centro especializado em Niterói, RJ Ciência e 

Saúde 

Coletiva 

A2 

Em submissão. 

O impacto das intervenções farmacêuticas sobre a 

adesão farmacoterapêutica de pacientes com 

insuficiência cardíaca:  uma revisão integrativa 

Texto redigido, em 

fase de revisão para 

submissão. 

Implementação do acompanhamento 

farmacoterapêutico a pacientes com insuficiência 

cardíaca em um centro especializado do SUS 

Revista 

Farmácia 

Brasileira 

B4 

Texto redigido, em 

fase de revisão para 

submissão. 

Resultados da intervenção farmacêutica em pacientes 

com insuficiência cardíaca no INC 
Plos ONE A2 Em fase de elaboração 

Relatos da experiência do acompanhamento 

farmacoterapêutico a pacientes com IC no INC 
OBJN A2 Em fase de elaboração 

Nota:  * Classificação Periódicos Qualis – Área de avaliação: Interdisciplinar, 2015. 

 

8.2. Comunicações em eventos científicos 

1. Título:  Perfil de utilização de medicamentos por pacientes em tratamento de 

insuficiência cardíaca no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 
Autores:  Ranieri Carvalho Camuzi, Rafaela Tavares Peixoto, Evandro Tinoco Mesquita, 

Selma Rodrigues de Castilho 
Evento/local/data:  I Jornada Anual de Ciências Cardiovasculares:  

internacionalização e intercâmbios, Universidade Federal Fluminense, Programa de 

Pós-graduação em Ciências Cardiovasculares, Niterói, 16 a 18/9/2013 

2. Título:  Perfil de utilização de medicamentos por pacientes em tratamento de 

insuficiência cardíaca no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

Autres:  Rafaela Tavares Peixoto, Selma Rodrigues de Castilho, Ranieri Carvalho 

Camuzi 

Evento/local/data:  5.º Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos, 

São Paulo-SP, 22 a 25/9/2014 
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3. Título:  Intervenções Farmacêuticas na Insuficiência Cardíaca 

Autores:  Mylena da Cruz Araújo, Rafaela Tavares Peixoto, Ranieri Carvalho 

Camuzi, Selma Rodrigues de Castilho 

Evento/local/data:  XXIV Seminário Vasconcellos Torres – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 13 e 14/10/2014 

4. Título:  Intervenções Farmacêuticas na Insuficiência Cardíaca 

Autores:  Mylena da Cruz Araújo, Ranieri Carvalho Camuzi, Selma Rodrigues de 

Castilho 

Evento/local/data:  XXV Seminário Vasconcellos Torres – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 25/11/2015 

5. Título:  Intervenções Farmacêuticas na Insuficiência Cardíaca 

Autores:  Érika Barreto de Oliveira, Ranieri Carvalho Camuzi, Selma Rodrigues de 

Castilho 

Evento/local/data:  XXVI Seminário Vasconcellos Torres – Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 17 a 20/10/2016 

6. Título:  Índice de complexidade da farmacoterapia (ICFT) de pacientes com 

insuficiência cardíaca de um centro especializado no RJ 

Autores:  Evani Leite de Freitas, Rafaela Tavares Peixoto, Jéssica Quintanilha 

Marcelo de Carvalho, Ranieri Carvalho Camuzi, Selma Rodrigues de Castilho. 

Evento/local/data:  V Seminário da Qualidade e Segurança da CTQS, IV Fórum de 

Segurança do Paciente HFSE, II Seminário de Erros de Medicação:  Segurança no 

Gerenciamento e Uso de Medicamentos, Rio de Janeiro, 8/11/2016. 

7. Índice de complexidade da farmacoterapia para pacientes com insuficiência cardíaca 

em um centro especializado do SUS 

Autores:  Erika Barreto de Oliveira, Ranieri Carvalho Camuzi, Selma Rodrigues de 

Castilho 

Evento/local/data:  V Seminário da Qualidade e Segurança da CTQS, IV Fórum de 

Segurança do Paciente HFSE, II Seminário de Erros de Medicação:  Segurança no 

Gerenciamento e Uso de Medicamentos, Rio de Janeiro, 8/11/2016. 

8. Título:  Avaliação do nível de conhecimento da prescrição de pacientes com 

insuficiência cardíaca em hospital especializado do Rio de Janeiro  

Autores:  CARVALHO, Jéssica Quintanilha Marcelo de; PEIXOTO, Rafaela 

Tavares; FREITAS, Evani Leite de; ALMEIDA, Maria Fernanda Perrut de; 

CAMUZI, Ranieri Carvalho; CASTILHO, Selma Rodrigues 

Evento/local/data:  6.º Congresso Norte & Nordeste de Ciências Farmacêuticas, 

Belém do Pará, 23 a 25/11/2016 

 

8.3. Premiação 

1. Prêmio Armando Marçal de Educação Farmacêutica 2016 – 2.ª posição 

Título:  Avaliação do nível de conhecimento da prescrição de pacientes com 

insuficiência cardíaca em hospital especializado do Rio de Janeiro 

Autores:  CARVALHO, Jéssica Quintanilha Marcelo de; PEIXOTO, Rafaela 

Tavares; FREITAS, Evani Leite de; ALMEIDA, Maria Fernanda Perrut de; 

CAMUZI, Ranieri Carvalho; CASTILHO, Selma Rodrigues 

Evento/local/data:  6.º Congresso Norte & Nordeste de Ciências Farmacêuticas, 

Belém do Pará, 23 a 25/11/2016 
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8.4. Monografias de especialização e trabalhos de conclusão de curso 

1. Rafaela Tavares Peixoto. Implementação do acompanhamento farmacoterapêutico 

a pacientes com insuficiência cardíaca em um centro especializado do SUS. 2017. 

Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Residência em Farmácia 

Hospitalar) - Universidade Federal Fluminense, Ministério da Saúde. 

2. Jéssica Quintanilha Marcelo de Carvalho. O impacto da intervenções farmacêuticas 

sobre a adesão farmacoterapêutica de pacientes com insuficiência cardíaca: uma 

revisão integrativa. 2017. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em 

Residência em Farmácia Hospitalar) - Universidade Federal Fluminense, Ministério 

da Saúde. 

3. Maria Fernanda Perrut de Almeida. Perfil de utilização de medicamentos em 

pacientes com insuficiência cardíaca em um hospital público de referência em 

cardiologia. 2016. Monografia. (Aperfeiçoamento/Especialização em Residência 

em Farmácia Hospitalar) - Universidade Federal Fluminense, Ministério da Saúde. 

4. Jéssica Quintanilha Marcelo de Carvalho. Validação de pictogramas para orientação 

farmacêutica no consumo de medicamentos. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação – Farmácia) – Universidade Federal Fluminense. 

5. Rafaela Tavares Peixoto. Perfil de utilização de medicamentos por pacientes em 

tratamento de insuficiência cardíaca no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP). 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação – Farmácia) – 

Universidade Federal Fluminense. 
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Apêndice 1: Termo de consentimento livre e esclarecido ─ 1.ª versão, aprovada em 2011. 
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Apêndice 2: Termo de consentimento livre e esclarecido ─ última versão, aprovado em 2015, 

com a inclusão do INC como instituição coparticipante. 
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Apêndice 3:  Formulário Registro de Orientação Farmacêutica  
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Apêndice 4:  Formulário de entrevista, coleta de dados socioeconômicos, demográficos, terapêuticos e 

epidemiológicos 

  



132 

   



133 

   



134 

   



135 

   



136 

  



137 

 

Apêndice 5:  Formulário Registro Simplificado de Dispensação 
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Apêndice 6:  Exemplo do guia de consulta rápida sobre os medicamentos prescritos. 
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Apêndice 7:  Formulário de análise do Índice de complexidade da farmacoterapia prescrita. 

(Adaptado de Melchiors et al., 2007.) 
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Apêndice 8:  Convenções adotadas para análise das receitas de acordo com o método de 

determinação do Índice de Complexidade da Farmacoterapia. 
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Apêndice 9:  Materiais necessários por etapa do atendimento. 

Etapa Material 

Todos os momentos 

 Caneta 

 Lápis 

 Borracha 

 Caneta marca-texto 

 Grampeador 

 Extrator de grampos 

Entrevista 

 Questionário de entrevista 

 Formulário de Registro Simplificado de Dispensação 

 Régua antropométrica ou fita métrica 

 Balança 

 Câmera fotográfica, scanner ou celular (copiar receita) 

 Formulário de análise do Índice de Complexidade da Farmacoterapia 

 Formulário de julgamento do Nível de Conhecimento da Prescrição 

 Prontuário (consultar FEVE e NYHA) 

Avaliação inicial 

 Formulário de Avaliação Incial 

 Banco de dados dos pacientes ou Questionários preenchidos na 

entrevista ao paciente que será atendido 

 Formulário Resumo do Atendimento & Registro de Intervenções 

 Quadro PRM, Causas & Intervenções 

 Quadro de Intervenções e Execução 

 Guia de Orientações relacionadas à adesão 

 Guia para consulta sobre os medicamentos 

 Formulário de Explicação da Prescrição 

 Cartão-ímã de geladeira 

 Etiquetas (medicamentos, pictogramas etc.) 

 Folhetos de orientação ao paciente, sobre IC e medicamentos 

 Formulário de encaminhamento para outros profissionais 

Estudo da situação 

Elaboração do plano de 

cuidado 

Avaliação 

 Folha de consulta farmacêutica (última página do Formulário de 

Avaliação Inicial) 

 Formulário de Resumo do Atendimento & Registro de Intervenção 

preenchido na consulta anterior 

 Formulário de Resumo do Atendimento & Registro de Intervenção em 

branco 

 Balança antropométrica 

Alta do AFT  Folhetos educativos. 

Fonte:  Elaboração própria. 
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Apêndice 10:  Roteiro e Registro de Acompanhamento Farmacoterapêutico 
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Apêndice 11:  Formulário de Resumo do Atendimento e Registro de Intervenção 
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Apêndice 12: Guia de abordagem para orientação ao paciente quanto à adesão 

farmacoterapêutica  
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Apêndice 13:  Formulário de comunicação de possíveis PRM ao prescritor. 
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Apêndice 14:  Folhetos para informação ao paciente. 
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Apêndice 15:  Formulário de Explicação da Prescrição. 
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Apêndice 16:  Cartão-ímã ─ lembrete para horários de medicação. 
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A N E X O S
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Anexo 1:  Parecer do inicial do CEP-UFF, 2011 
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Anexo 2: Parecer CEP-UFF, 2015, com inserção do INC como instituição coparticipante. 
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Anexo 3: Parecer CEP-INC, 2015, com inserção do INC como instituição coparticipante. 
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Anexo 4:  Artigo publicado, com resultados iniciais do estudo no HUAP. 
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Anexo 5: Artigo publicado sobre perfil de utilização de medicamentos pelos pacientes de IC 

acompanhados no HUAP. 
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