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RESUMO 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa e o tratamento farmacológico 

pode envolver o uso de muitos medicamentos, principalmente em estágios mais avançados da 

doença. A taxa de não adesão ao tratamento nessa população é alta e essa conduta está 

intimamente relacionada com o quadro de descompensação da IC. O objetivo da presente 

revisão integrativa foi avaliar o estado da arte do impacto da atuação farmacêutica na 

assistência a portadores de IC, sob a ótica da promoção da adesão desses pacientes à 

farmacoterapia. A pesquisa foi realizada nas bases de dados PubMed, EBSCO, SciELO, 

Scopus, Lilacs e Cochrane utilizando os descritores “heart failure drug therapy”, 

“medication adherence” e “pharmaceutical care” combinados simultaneamente, através do 

operador booleano “AND”. Entre os 2.138 registros encontrados, após a adoção dos critérios 

de inclusão e exclusão, foram incluídos sete estudos. Em quatro desses trabalhos a 

intervenção farmacêutica ocorreu no ambiente ambulatorial e nos demais na alta hospitalar.  

Os resultados desses estudos indicam que as intervenções farmacêuticas são capazes de 

melhorar a adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes com IC.  Contudo ainda são 

poucos os relatos de intervenções, sobretudo em países menos desenvolvidos; e os relatos 

encontrados apresentam uma cobertura ainda bem restrita, o que limita a extrapolação desses 

resultados a outras populações. 

 

Palavras-chave: Adesão à Medicação; Intervenção Farmacêutica; Insuficiência Cardíaca; 

Revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Heart failure (HF) is a complex clinical syndrome and pharmacological treatment may 

involve the use of many drugs, especially at the more advanced stages of the disease. The rate 

of nonadherence to the treatment in this population is high and this behavior is closely related 

to a decompensation of HF. The objective of the present integrative review was to evaluate 

the state of the art of the impact of the pharmacist’s action in the care of HF patients, from the 

point of view of promoting adherence of these patients to pharmacotherapy. The research was 

carried out in the databases PubMed, EBSCO, SciELO, Scopus, Lilacs and Cochrane using 

the descriptors "heart failure drug therapy", "medication adherence" and "pharmaceutical 

care" simultaneously combined through the boolean operator "AND". A total of 2,138 records 

were found and seven (7) studies that met the inclusion and exclusion criteria were included. 

In four (4) of these studies, the pharmacist’s intervention occurred in the outpatient setting 

and in the others, at hospital discharge. The results of these studies indicate that pharmacist’s 

interventions are capable of improving adherence to drug treatment in patients with HF. 

However, there are still few reports of interventions, especially in less developed countries; 

and the existing ones are still very restricted, which limits the extrapolation of these results to 

other populations. 

 

Keywords: Medication Adherence; Pharmaceutical Intervention; Heart Failure; Review. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é definida, pela American Heart Association (AHA) 

/American College of Cardiology Foundation (ACCF), como uma “síndrome clínica 

complexa que pode resultar de qualquer doença cardíaca estrutural ou funcional que prejudica 

a capacidade do ventrículo de encher ou ejetar o sangue”. A dispneia e a fadiga são sintomas 

comuns desta síndrome e podem levar a uma menor tolerância ao exercício pelos pacientes 

acometidos. Outras manifestações clínicas comuns são: a congestão pulmonar e/ou 

esplâncnica e o edema periférico, decorrentes de uma maior retenção de líquidos (YANCY et 

al., 2013). 

A descompensação da insuficiência cardíaca pode ocorrer devido a diversos fatores, 

tais como: doença valvar aguda, infecção, baixa adesão à terapia medicamentosa, arritmias 

cardíacas, embolia pulmonar, ingesta excessiva de sódio e água, entre outras. Estudo 

multicêntrico desenvolvido no Brasil envolvendo pacientes com IC evidenciou a má adesão à 

farmacoterapia como principal causa de descompensação (ALBUQUERQUE et al., 2015). 

Estima-se que a taxa de não adesão à farmacoterapia nessa população seja de cerca de 40% a 

60% (WU et al., 2008a).  

Considera-se que o paciente tem adesão ao tratamento farmacológico quando o seu 

comportamento quanto ao uso dos medicamentos é condizente com as recomendações 

acordadas entre ele e o profissional de saúde prescritor. O seguimento correto da prescrição 

envolve o uso de todos os medicamentos, nas doses, frequências, horários e pelo tempo 

prescrito (WU et al., 2008a; RIEGEL et al., 2012).   

A atuação de uma equipe multiprofissional junto aos pacientes com essa síndrome é 

considerada uma estratégia efetiva para melhorar os resultados em saúde desses indivíduos 

(HOLLAND et al., 2005). O envolvimento do farmacêutico nessa equipe tem indicado ser 

capaz de diminuir a taxa de hospitalização por todas as causas e as admissões por IC 

(KOSHMAN et al., 2008). Face ao exposto, o presente trabalho se propôs a detectar as 

evidências científicas disponíveis que avaliaram a relação da atuação farmacêutica sobre 

adesão à terapia medicamentosa de pacientes portadores de IC. Para tanto, foi realizada uma 

revisão integrativa partindo da questão norteadora “A atuação farmacêutica na assistência a 

portadores de IC melhora a adesão à farmacoterapia?”. 



12 
 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (IC) 

 

A insuficiência cardíaca (IC) apresenta uma alta prevalência e significativa 

mortalidade e morbidade, e tem sido apontada como um importante problema de saúde 

pública. Como a IC acomete principalmente idosos, o aumento da prevalência nas últimas 

décadas pode estar associado ao avanço tecnológico na área da saúde que possibilitou o 

envelhecimento da população e a maior sobrevida dos pacientes com essa doença (ROGER, 

2013; KAUFMAN et al., 2015).  

Mesmo com o avanço no tratamento da IC, ainda se observa que as internações são 

frequentes e a taxa de readmissão hospitalar está em ascensão (BARRETTO et al., 2008; 

ROGER, 2013). Em 2015, ocorreram 218.903 internações hospitalares no Sistema Único de 

Saúde (SUS) devido à IC, o que representa 19,4% do total de internações relacionadas a 

doenças do aparelho circulatório (BRASIL, 2016). Kaufman e colaboradores (2015) 

detectaram um aumento no tempo médio (em dias) de permanência, nos custos das 

internações por essa síndrome e na taxa de mortalidade intra-hospitalar no país, entre 2001 e 

2012.  

A IC é uma síndrome clínica complexa na qual o coração torna-se incapaz de manter 

o débito cardíaco devido a alguma alteração estrutural ou funcional neste órgão. Essas 

alterações têm diferentes etiologias, tais como: doença isquêmica, hipertensão, 

cardiomiopatia, infecções (por exemplo, miocardite viral e doença de Chagas), doenças 

valvares, arritmias e anormalidades metabólicas. Posto isso, fica claro que diferentes 

patologias, sejam cardiovasculares ou não, podem contribuir para o desenvolvimento da IC. 

(KEMP; CONTE, 2012; YANCY et al., 2013). A etiologia dessa doença varia dentro e entre 

as diferentes regiões do mundo (PONIKOWSKI et al., 2016).  

São fatores de risco importantes para IC: hipertensão arterial (HA), diabetes mellitus 

(DM), síndrome metabólica e doença aterosclerótica (YANCY et al., 2013). Um recente 

estudo multicêntrico realizado no Brasil evidenciou a origem isquêmica e hipertensiva como 

as mais prevalentes e a HA, DM e dislipidemia como comorbidades mais comuns 

(ALBUQUERQUE et al., 2015). Esses dados reforçam o importante papel das comorbidades 
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nessa síndrome, dessa forma, as estratégias de tratamento devem abordar tanto a doença 

cardíaca como as condições não cardíacas (ROGER, 2013). 

As etiologias descritas são capazes de desencadear uma disfunção do ventrículo 

esquerdo (VE) e/ou direito (VD). A disfunção de VE pode ser dividida em duas categorias: 

sistólica (menor capacidade do ventrículo de contrair e ejetar sangue) e diastólica (menor 

relaxamento e enchimento ventricular). Em ambas as situações há um menor volume de 

sangue ejetado, consequentemente diminuição do débito cardíaco (DC), e elevação da pressão 

sobre o átrio. Quando o dano é em VE há aumento da pressão nos capilares do pulmão 

levando à congestão pulmonar e surgimento do principal sintoma clínico: a dispneia.  Já na 

disfunção de VD há um aumento da pressão no sistema de veia cava prejudicando a drenagem 

venosa e levando ao acúmulo de líquido nos órgãos, com manifestações clínicas de dor 

abdominal, hepatomegalia e edema periférico (KEMP; CONTE, 2012).  

Indivíduos acometidos por essa síndrome podem apresentar desde tamanho de VE 

normal e fração de ejeção (FE) preservada - Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção 

Preservada (ICFEP) - até dilatação severa de VE e FE reduzida - Insuficiência Cardíaca com 

Fração de Ejeção Reduzida (ICFER). Classificam-se como portadores de ICFER pacientes 

com diagnóstico clínico de IC e FE ≤ 40% (YANCY et al., 2013).   

O baixo débito cardíaco nos pacientes com IC leva a queda na pressão arterial média 

(PAM) e, por conseguinte, baixa perfusão tecidual. Com intuito de manter a PAM nos valores 

normais e recuperar a perfusão tecidual o organismo utiliza vários mecanismos: de Frank-

Starling (aumento da contratilidade do miocárdio em resposta ao aumento da pré-carga), 

ativação neuro-humoral (estimulação do sistema nervoso simpático e sistema renina-

angiotensina-aldosterona) e remodelamento cardíaco (hipertrofia cardíaca para manter o 

desempenho sistólico ventricular). Entretanto, como na IC a função cardíaca é insuficiente, 

esses mecanismos são constantemente estimulados e no indivíduo não tratado pode levar a 

disfunção ventricular progressiva e morte (COBB, 2012; KEMP; CONTE, 2012).  

Pacientes acometidos com IC crônica são comumente classificados segundo a 

intensidade dos sintomas em uma das 4 classes propostas pela New York Heart Association 

(NYHA). Aqueles pacientes que não apresentam sintomas (dispneia) durante atividades 

cotidianas são categorizados como classe I, os que apresentam sintomas em atividades 

cotidianas, como classe II, já aqueles que manifestam em atividades menos intensas que as 

cotidianas ou pequenos esforços são classe III e quando os apresentam em repouso, classe IV. 
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Essa classificação, além de avaliar o caráter funcional, é também uma maneira de avaliar a 

qualidade de vida dos indivíduos com a síndrome (BOCCHI et al., 2009).  

 

2.1.1 TRATAMENTO 

 

O tratamento da IC consiste em uma estratégia combinada entre a mudança no estilo 

de vida e utilização de medicamentos, visando postergar a evolução clínica da doença e 

melhorar os sintomas. O tratamento não farmacológico envolve a perda de peso em excesso, 

restrição da ingesta de sódio e água, prática de exercício e abdicação do uso de tabaco e álcool 

(KEMP; CONTE, 2012; YANCY et al., 2013). 

O tratamento farmacológico da IC pode envolver a associação de muitos 

medicamentos principalmente em estágios mais avançados da doença. Os medicamentos 

podem ser distribuídos em três grupos: o primeiro atua reduzindo a estimulação excessiva dos 

mecanismos compensatórios sobre o sistema cardiovascular, o segundo diminui a retenção de 

líquido, e o terceiro que atua diretamente estimulando a contratilidade do miocárdio 

(inotrópicos positivos) (KEMP; CONTE, 2012; YANCY et al., 2013). 

Ao primeiro grupo pertencem os Inibidores de Enzima de Conversão da 

Angiotensina (IECA), tais como a Captopril e Enalapril, que quando não tolerados são 

substituídos pelos Bloqueadores do Receptor de Angiotensina (BRA), tendo como exemplo a 

Losartana. Ambos atuam sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). 

Interferindo nesse mesmo sistema existem os antagonistas dos receptores de aldosterona 

(ARA), como a espironolactona. Fazem parte desse grupo também os medicamentos 

pertencentes à classe dos β-bloqueadores (BB), como o Carvedilol e Bisoprolol, que 

minimizam os efeitos deletérios da hiper-estimulação do sistema nervoso simpático (KEMP; 

CONTE, 2012; YANCY et al., 2013). A prescrição de medicamentos dessas classes é 

recomendada, segundo a diretriz Europeia de IC, a todos os pacientes sintomáticos com 

ICFER (PONIKOWSKI et al., 2016). 

Os diuréticos, como a furosemida, são os principais responsáveis pela redução da 

retenção de líquido o que reflete na melhora da congestão pulmonar e na redução do edema 

periférico, tornando por vezes o paciente mais tolerante ao exercício (KEMP; CONTE, 2012).  
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Dentre os agentes que estimulam a contratilidade do miocárdio a digoxina representa 

o medicamento administrado por via oral mais utilizado. Há evidências que em pacientes com 

ICFER sintomáticos e ritmo cardíaco normal esse fármaco seja capaz de reduzir o risco de 

internação hospitalar e melhorar a qualidade de vida, ainda que não interfira na mortalidade 

(WIGGINS et al., 2013; PONIKOWSKI et al., 2016). Existem também os inotrópicos de 

administração intravenosa, como dobutamina e milrinona, indicados na diretriz Americana de 

IC em ambiente hospitalar na condição de choque cardiogênico e/ou baixa perfusão de órgãos 

vitais (YANCY et al., 2013). 

Além das terapias já descritas, o uso combinado de hidralazina e dinitrato de 

isossorbida, dois fármacos vasodilatadores, também é recomendado, pela Associação 

Americana de Cardiologia, em pacientes afrodescendentes com ICFER e NYHA III-IV já em 

uso de terapia otimizada de IECA e BB (YANCY et al., 2013). Existe ainda a ivabradina que 

atua diminuindo a frequência cardíaca, sendo indicada para indivíduos portadores de ICFER 

sintomáticos, em ritmo sinusal, frequência cardíaca ≥ 70 batimentos por minuto (bpm) e em 

uso de terapia otimizada de BB, IECA ou BRA e ARA, pois demonstrou reduzir a 

mortalidade e hospitalização por IC nesse grupo de pacientes (PONIKOWSKI et al., 2016). 

Diante da complexidade dessa síndrome, por vezes, o tratamento também envolve 

procedimentos cirúrgicos, tais como: revascularização do miocárdio, remodelamento 

cirúrgico do ventrículo esquerdo e transplante cardíaco; e implante de dispositivos de 

estimulação cardíaca artificial, como a terapia de ressincronização cardíaca e o cardioversor 

desfibrilador implantável (YANCY et al., 2013). 

 

2.2 ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2003, definiu adesão à terapia como: 

“quanto o comportamento de uma pessoa ao tomar o medicamento, cumprir uma dieta e/ou 

realizar mudanças no estilo de vida coincide com o recomendado por um profissional de 

saúde”. É preconizado pela OMS que o paciente participe ativamente nas decisões junto aos 

profissionais de saúde sobre seu cuidado, ou seja, considera-se fundamental que o paciente 

concorde com as recomendações destes profissionais (WHO, 2003). 
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A adesão é vista como um fenômeno multifatorial determinada pela interação de um 

conjunto de 5 dimensões: a relacionada ao paciente, ao tratamento, à doença, ao sistema de 

saúde e aos fatores socioeconômicos. Dessa forma, fica claro que o paciente não é o único 

responsável por seguir o seu tratamento, uma vez que outros fatores também interferem na 

adesão (WHO, 2003). 

No que se refere ao tratamento farmacológico, o seguimento correto envolve o uso 

de todos os medicamentos, nas doses, frequências, horários e pelo tempo prescrito (RIEGEL 

et al., 2012). A não adesão à medicação pode ocasionar a piora do estado clínico do paciente, 

o que aumenta a utilização dos serviços de saúde e os custos gerais de cuidados em saúde. 

Nos Estados Unidos, estima-se que essa conduta seja responsável por 3 a 10% do total dos 

gastos evitáveis com cuidados em saúde anualmente (IUGA; MC GUIRE, 2014).  

Os principais fatores que influenciam no uso correto do medicamento ainda não são 

muito claros. Uma revisão sistemática realizada por Mathes e colaboradores (2014) 

evidenciou que pertencer a uma minoria étnica, o desemprego, a complexidade do regime 

terapêutico e o custo dos medicamentos influenciam negativamente sobre a adesão em 

condições clínicas crônicas. O índice de indivíduos com pobre adesão nesse contexto é 

significante (IUGA; MC GUIRE, 2014).   

Face ao exposto, evidencia-se que a falta de adesão medicamentosa pode ser 

encarada como um importante problema de saúde pública, devido ao seu significativo impacto 

nos resultados e custos em saúde. Com intuito de melhorar esses resultados diferentes 

estratégias vêm sendo desenvolvidas, tais como: educação dos pacientes e familiares sobre a 

doença e o tratamento, simplificação do regime terapêutico, utilização de caixas para 

organização diária de comprimidos, melhor comunicação entre médico e paciente, e 

participação ativa de outros profissionais de saúde junto ao paciente (OSTERBERG; 

BLASCHKE, 2005; IUGA; MC GUIRE, 2014).  

 

2.2.1 MÉTODOS PARA MENSURAR ADESÃO 

 

Existem diferentes métodos para mensurar a adesão ao tratamento farmacológico e 

podem ser divididos entre métodos diretos e indiretos. Definir a quantidade do fármaco ou 

seus metabólitos nos fluidos (sangue, urina e saliva) e tecidos, quantificar marcadores 
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biológicos e a observação direta do tratamento são exemplos de métodos diretos. Embora 

estes sejam considerados mais robustos são mais caros e estão sujeitos a distorções por parte 

do paciente, como por exemplo: só fazer uso dos medicamentos em datas próximas a aferição, 

quando quantificado via técnicas analíticas, e fingir que ingeriu o medicamento, quando 

realizado a observação direta (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005; OBRELI-NETO et al., 

2012). 

A entrevista com o paciente, a avaliação da resposta clínica, o dispositivo de 

monitorização eletrônica da adesão, o acompanhamento dos marcadores fisiológicos, o 

autorrelato, a contagem de comprimidos, registro de dispensação de medicamentos na 

farmácia são métodos indiretos utilizados para quantificar a adesão (OSTERBERG; 

BLASCHKE, 2005; OBRELI-NETO et al., 2012). Os três últimos descritos são os mais 

comumente utilizados no contexto das doenças cardiovasculares (HO; BRYSON; 

RUMSFELD, 2009). 

Um método de autorrelato muito utilizado é o desenvolvido por Morisky e 

colaboradores (1986), composto por quatro perguntas, que em 2008 foi aprimorado e 

desenvolveu-se uma nova versão com oito questões, apresentadas no Quadro 1. Para as sete 

primeiras perguntas as opções de resposta são sim ou não, e para a última há uma escala de 

cinco opções: nunca, quase nunca, às vezes, frequentemente, sempre. Espera-se que as sete 

primeiras perguntas sejam respondidas negativamente e a última positivamente, para cada 

resposta correta atribui-se 1 ponto. Considera-se que o indivíduo apresenta uma alta adesão se 

alcançar 8 pontos, ou seja, responder todas as perguntas como o esperado. Aquele que alcança 

6 ou 7 pontos, considera-se como tendo uma média adesão e se apresenta menos de 6 pontos 

baixa adesão (MORISKY et al., 2008; OLIVEIRA-FILHO et al. 2012). 
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Quadro 1 - Escala de Adesão Terapêutica de Morisky de 8 Itens 

1) Você às vezes esquece de tomar os seus remédios para pressão? 

2) Nas duas últimas semanas, houve algum dia em que você não tomou 

seus remédios para pressão alta? 

3) Você já parou de tomar seus remédios ou diminuiu a dose sem avisar 

seu médico porque se sentia pior quando os tomava? 

4) Quando você viaja ou sai de casa, às vezes esquece de levar seus 

medicamentos? 

5) Você tomou seus medicamentos para pressão alta ontem? 

6) Quando sente que sua pressão está controlada, você às vezes para de 

tomar seus medicamentos? 

7) Você já se sentiu incomodado por seguir corretamente o seu 

tratamento para pressão alta? 

8) Com que frequência você tem dificuldades para se lembrar de tomar 

todos os seus remédios para pressão? 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA-FILHO et al. 2012. 

Na contagem manual de comprimidos compara-se a quantidade final restante na 

embalagem de cada medicamento com o regime terapêutico prescrito, levando em 

consideração o número de comprimidos adquiridos pelo paciente no último atendimento e o 

tempo transcorrido até a contagem. Trata-se de um método de fácil aplicação e não oneroso, 

contudo não identifica se o indivíduo utilizou os medicamentos nos horários e da forma 

prescrita, apenas quantifica a quantidade provavelmente utilizada (OBRELI-NETO et al., 

2012). Além disso, é um método sujeito a adulteração por parte do paciente, como por 

exemplo o indivíduo pode descartar os comprimidos sem utilizá-los (OSTERBERG; 

BLASCHKE, 2005). 

Os dispositivos de monitorização eletrônica da adesão, como o Medication Event 

Monitoring System (MEMS), são capazes de mensurar as datas e os horários em que a 

embalagem é aberta pelo paciente, fornecendo informações mais completas sobre a adesão. 

Através dos dados fornecidos pelo chip presente no dispositivo é possível calcular o número 

de doses possivelmente administradas por dia e o intervalo entre as mesmas, além de 

quantificar a regularidade que o medicamento é administrado no mesmo horário. É um 

método considerado confiável, porém caro e por isso normalmente utilizado apenas em 

estudos clínicos (HAWKSHEAD; KROUSEL-WOOD, 2007). Outra limitação desse método 
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é que o paciente pode simular o comportamento de adesão, como por exemplo abrir os frascos 

nos horários prescritos, retirar os medicamentos, mas não os administrar (OBRELI-NETO et 

al., 2012).  

A avaliação da adesão por meio do registro de dispensação nas farmácias pode ser 

feita de diferentes maneiras, dentre elas se destaca o cálculo da razão de posse de 

medicamentos (MPR), proporção de dias cobertos (PDC) que levam em consideração o 

número de dias para os quais foram dispensados os medicamentos e o período entre as 

dispensações. A principal diferença entre esses dois métodos é que o valor máximo assumido 

para o PDC é 1, enquanto que o MPR pode apresentar valores > 1. Assim como no método de 

contagem de comprimidos essa forma de mensurar adesão não avalia se o indivíduo utilizou 

os medicamentos nos horários e da forma prescrita (HO; BRYSON; RUMSFELD, 2009). 

Definir com exatidão a adesão na prática clínica ainda é um desafio, nenhum destes 

métodos pode ser considerado padrão ouro (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005; HO; 

BRYSON; RUMSFELD, 2009). Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, logo a 

escolha vai depender da situação clínica, disponibilidade de recursos e como serão 

trabalhados os dados (HO; BRYSON; RUMSFELD, 2009). A utilização de mais de um 

método vem sendo empregada por alguns autores, mas sem informações fidedignas de como 

interpretar os resultados dessas combinações (OBRELI-NETO et al., 2012).   

 

2.2.2 ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NA IC 

 

O tratamento farmacológico da IC, recomendado nas diretrizes internacionais 

(YANCY et al., 2013; PONIKOWSKI et al., 2016) e nacional (BOCCHI et al., 2009), 

envolve o uso de múltiplos medicamentos, principalmente com o avanço dos sinais e 

sintomas, o que reflete em regimes terapêuticos complexos. Além disso, esses indivíduos 

frequentemente são idosos e muitas das vezes são acometidos por outras comorbidades o que 

contribui ainda mais para a polifarmácia, ou seja, o uso crônico de 5 ou mais medicamentos 

(MASTROMARINO et al., 2014). 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos tendo como objetivo mensurar quais são os 

fatores preditores para uma má adesão nos pacientes com IC. Alguns autores apontam como 

preditores: o déficit cognitivo e de memória, sonolência diurna excessiva, esquema 
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terapêutico com ampla frequência de dose, múltiplas comorbidades e polifarmácia (RIEGEL 

et al., 2012; KNAFL; RIEGEL, 2014; RIEGEL; KNAFL, 2014). Por outro lado, o bom 

relacionamento entre o paciente e os profissionais de saúde, a educação do paciente sobre sua 

doença e o reconhecimento do mesmo sobre os benefícios dos medicamentos demonstraram 

contribuir para uma maior adesão (WU et al., 2008b). 

Estima-se que a taxa de não adesão à farmacoterapia nessa população varie de 40% a 

60% (WU et al., 2008a). Estudo desenvolvido em um hospital universitário brasileiro registou 

resultados semelhantes à literatura internacional, com uma taxa de não adesão de 53% 

(CASTRO et al., 2010). Outro trabalho, mais recente, observou valor superior, com 73,3% 

dos pacientes estudados apresentando média ou baixa adesão (CAMUZI et al., 2016). 

A baixa adesão à medicação está intimamente relacionada com o quadro de 

descompensação da IC e diferentes autores observaram um maior risco de mortalidade por 

todas as causas, hospitalização e readmissão hospitalar nos pacientes menos aderentes 

(CASTRO et al., 2010; FITZGERALD et al., 2011; RIEGEL; KNAFL, 2014; RILES; JAIN; 

FENDRICK, 2014). Em contrapartida um estudo apontou que um índice de cumprimento da 

dose e de frequência de administração prescrita dos medicamentos superior a 88% reflete em 

uma maior sobrevida livre de evento (WU et al., 2009). 

Ainda não há um perfil claro para pacientes com IC com baixa adesão e as barreiras 

à adesão ao medicamento são complexas e multifatoriais. Diante do impacto negativo que 

esse comportamento tem sobre os resultados clínicos é extremamente relevante o 

desenvolvimento de estratégias e intervenções, pelos profissionais de saúde, capazes de 

identificar e remover essas barreiras e promover melhores resultados de adesão 

(OOSTEROM-CALO et al., 2013; RILES; JAIN; FENDRICK, 2014).  

 

2.3 INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS 

 

A atuação do profissional farmacêutico mudou ao longo dos anos, não cabendo mais 

apenas a função de dispensar os medicamentos e fornecer informações básicas sobre a 

prescrição. Preconiza-se hoje que este profissional trabalhe junto aos outros profissionais de 

saúde ampliando o cuidado prestado aos pacientes, na busca por melhores resultados clínicos 

e qualidade de vida. Nesse contexto, esse profissional passou a integrar as equipes 
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multiprofissionais tanto no ambiente hospitalar, intervindo na admissão, internação e alta, e 

em nível ambulatorial (VIKTIL; BLIX, 2008; NKANSAH et al., 2010). 

No cenário atual, em que a população mundial está envelhecendo e cresce o número 

de indivíduos com doenças crônicas, múltiplas comorbidades e consequentemente em uso de 

vários medicamentos, o farmacêutico ganha um espaço importante nessas equipes interferindo 

para identificar, solucionar e prevenir problemas relacionados a medicamentos (VIKTIL; 

BLIX, 2008; BITTNER; ZAGHAB, 2011).  

Alguns estudos apontam que os farmacêuticos atuando junto ao profissional 

prescritor foram capazes de reduzir a incidência de duplicidade terapêutica, diminuíram o 

número total de medicamentos prescritos e melhoraram o padrão de prescrição (NKANSAH 

et al., 2010).  Além disso, há evidência de que o farmacêutico clínico contribui oferecendo 

soluções para promover a adesão aos medicamentos, diminuir os eventos adversos 

relacionados à terapia medicamentosa e melhorar os resultados clínicos (BITTNER; 

ZAGHAB, 2011). 

Além da participação junto às equipes de saúde, o farmacêutico também exerce seus 

serviços clínicos diretamente com o paciente: respondendo as dúvidas, esclarecendo 

preocupações a respeito de potencias reações adversas, educando o paciente sobre sua doença, 

orientando sobre a indicação e uso dos medicamentos, conscientizando o mesmo sobre a 

importância do seguimento correto da terapia. Há pesquisas que demonstram o farmacêutico 

atuando de forma eficaz na promoção da adesão à medicação em indivíduos com doença 

crônica (BITTNER; ZAGHAB, 2011).  

Os achados na literatura para os cuidados farmacêuticos com pacientes portadores de 

IC também são promissores. As evidências apontam que esses serviços proporcionaram 

redução na taxa de hospitalização por todas as causas e nas admissões por IC (KOSHMAN et 

al., 2008). Uma revisão recente desenvolvida por Chang e Cooke-ariel (2014) concluiu que o 

cuidado em saúde prestado por esses profissionais a esses pacientes além de reduzir a 

hospitalização como já descrito, diminui as readmissões hospitalares, melhora a percepção 

geral do paciente de si mesmo e pode causar mudanças positivas significativas nos resultados 

clínicos. 

As três principais áreas, descritas nos trabalhos envolvendo pacientes com IC, em 

que a participação do farmacêutico reflete positivamente sobre os resultados clínicos são: 
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reconciliação medicamentosa, educação do paciente e gerenciamento colaborativo da terapia 

farmacológica (CHENG; COOKE-ARIEL, 2014). Alguns autores acreditam que um caminho 

próspero para o farmacêutico atuar nesse público seria intervir para melhor uso e 

administração dos medicamentos nos indivíduos com suporte circulatório mecânico ou que 

foram submetidos ao transplante cardíaco, devido ao regime de tratamento altamente 

especializado e complexo associado a essas condições (MILFRED-LAFOREST et al., 2013).  

O envolvimento maior dos farmacêuticos nos cuidados de saúde além de promover 

melhores resultados e maior segurança ao paciente, também garante menores gastos com 

saúde (BITTNER; ZAGHAB, 2011). Dessa forma, fica claro que as intervenções 

farmacêuticas influenciam positivamente a prática clínica. O incentivo a maior qualificação 

desses profissionais para a atuação clínica bem como o reconhecimento e remuneração 

adequada destes pelas instituições privadas e governamentais são condutas necessárias para 

expandir os serviços prestados e manter a qualidade do cuidado (HUME et al., 2012).  

 

2.4 REVISÃO INTEGRATIVA 

  

A Prática Baseada em Evidência (PBE) envolve a seleção de um problema, a busca 

por evidências disponíveis, implementação dessas evidências na prática e análise dos 

resultados obtidos (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Entretanto, no campo da saúde 

as publicações científicas são numerosas, o que proporciona diferentes achados sobre um 

mesmo tema, obtidos por vezes através de diferentes metodologias (SOUZA; SILVA; 

CARVALHO, 2010). Esse cenário traz a necessidade de avaliar a qualidade desses estudos, 

realizar uma avaliação crítica dos resultados obtidos a fim de fornecer aos profissionais de 

saúde as melhores e mais recentes evidências sobre um determinado tema e assim fomentar 

uma assistência à saúde fundamentada no conhecimento científico, com qualidade e mais 

custo efetiva (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; SOUZA; SILVA; CARVALHO, 

2010). 

As revisões bibliográficas são fontes importantes para o acesso a essas informações. 

Existem diferentes formas de se realizar uma revisão da literatura, desde as mais simples, 

como as narrativas, a aquelas com maior rigor metodológico e reprodutíveis, como as revisões 

sistemáticas. Essa categoria de artigo científico além de proporcionar um consolidado do 
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conhecimento científico disponível também permite observar lacunas e direcionar novos 

campos de pesquisa (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

Um método de revisão que é utilizado para a PBE é a revisão integrativa (RI). Esse 

tipo de revisão permite a inclusão simultânea de trabalhos experimentais e quase-

experimentais, além de combinações de literatura teórica e empírica o que o torna um método 

mais amplo, levando a uma abordagem mais abrangente do tema de interesse (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). Por outro lado, essa característica mais ampla acaba por tornar 

a análise e síntese dos dados das fontes primárias mais complexas o que demanda do revisor 

uma abordagem mais sistemática e rigorosa nessa etapa do processo (WHITTEMORE; 

KNAFL, 2005).   

A revisão integrativa pode ser utilizada para diferentes objetivos: revisão de teorias e 

evidência, definição de conceitos e análise de problemas metodológicos de um tópico em 

particular. Quando executada de forma correta, torna-se uma fonte de consulta confiável para 

direcionar a prática clínica (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

O processo de elaboração de uma RI está bem descrito na literatura, contudo autores 

diferentes abordam formas distintas de subdivisão desse processo, com algumas pequenas 

modificações. É fundamental para garantir a qualidade metodológica desse tipo de revisão que 

as etapas que foram seguidas estejam claramente descritas (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). O presente trabalho foi desenvolvido com base nas etapas definidas por 

Botelho e colaboradores (2011), detalhadas no Quadro 2. Essa fonte foi a selecionada por se 

tratar de um artigo de revisão que descreve as principais características metodológicas de uma 

revisão integrativa.  
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Quadro 2 – Etapas da revisão integrativa. 

Etapas Principais atividades desenvolvidas 

1ª: Identificação do tema e 

seleção da questão de pesquisa 

Definição do tema, formulação de uma pergunta de 

pesquisa, definição das estratégias de busca, dos 

descritores e bases de dados que serão consultadas. 

2ª: Estabelecimento de 

critérios de inclusão e exclusão 

Definição dos critérios de inclusão e exclusão. Busca nas 

bases de dados.  

3ª: Identificação dos estudos 

pré-selecionados e 

selecionados 

Leitura do resumo, palavras-chave e título das publicações 

encontradas. Organização dos estudos pré-selecionados. 

Identificação dos estudos selecionados.  

4ª: Categorização dos estudos 

selecionados 

Elaboração de uma matriz de síntese, categorização e 

análise das informações. Formação de uma biblioteca 

individual e análise crítica dos estudos selecionados. 

5ª: Análise e interpretação dos 

resultados 
Discussão dos resultados. 

6ª: Apresentação da revisão/ 

síntese do conhecimento 

Criação de um documento que descreva detalhadamente a 

revisão. Proposta para estudos futuros.  

Fonte: Adaptado de BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o estado da arte sobre o impacto da atuação farmacêutica na assistência a 

portadores de insuficiência cardíaca, sob a ótica da promoção da adesão desses pacientes à 

farmacoterapia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Traçar o panorama das publicações disponíveis na literatura acerca da atuação 

farmacêutica sobre a adesão à farmacoterapia de pacientes portadores de IC. 

• Identificar os métodos utilizados para mensurar a adesão medicamentosa nas 

publicações. 

• Identificar como foram realizadas as intervenções farmacêuticas e quais ferramentas 

foram utilizadas nas publicações. 
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4 METODOLOGIA 

  

A fim de traçar um panorama global sobre o tema: “Papel do Farmacêutico na 

Adesão Terapêutica na IC”, realizou-se uma revisão integrativa partindo da questão 

norteadora “A atuação farmacêutica na assistência a portadores de IC é capaz de melhorar a 

adesão à farmacoterapia?”. 

As seguintes bases de dados foram empregadas para levantamento dos artigos: 

PubMed (National Library of Medicine, Estados Unidos), Medline Complete via EBSCO, 

SciELO (Scientific Electronic Library Online), Scopus, Lilacs (Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde) e Cochrane, acessadas através do Portal de Periódicos 

CAPES.  

Os descritores selecionados como capazes de responder à questão norteadora da 

pesquisa foram: “Heart failure drug therapy”, “Medication adherence” e “Pharmaceutical 

care“; todos indexados no sistema de Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) e Medical 

Subject Headings (MeSH).  

Uma vez definidos esses parâmetros, realizou-se a busca em todas as bases de dados 

combinando, através do operador booleano “AND”, os três descritores simultaneamente sem 

o uso de aspas. Ressalta-se que inicialmente foi realizada uma pesquisa em todas as bases 

com os descritores em português, mas diante do número restrito de publicações encontradas, 

optou-se por utilização das palavras-chave apenas em inglês em toda a busca. A busca foi 

realizada em julho de 2016 e o gerenciador de referência utilizado foi o Zotero (versão 

4.0.29.10). 

Para todas as bases de dados foi adotada a estratégia de pesquisa avançada, com 

exceção apenas da Cochrane em que a busca foi realizada na aba “Search”. Nas bases Scopus 

e Pubmed foi selecionada a opção “all fields”, na base Lilacs “Título, resumo e assunto”, na 

SciELO selecionou-se “todos os índices”, na Cochrane "search all text" e na Medline 

Complete (EBSCO) não foi selecionada nenhuma estratégia de filtro.  

A próxima etapa da revisão consistiu em aplicar os critérios de inclusão e exclusão. 

Foram incluídos os artigos científicos originais publicados entre 2006 e 2016, escritos nos 

idiomas inglês, espanhol ou português, com resumo disponível e que não eram livros. Para 

avaliação da pertinência de inclusão dos artigos restantes foram avaliados os títulos e depois 
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os resumos de todos. Nessa etapa não foram consideradas revisões sistemáticas ou narrativas, 

teses ou dissertações, artigos de opinião, editoriais ou trabalhos que não tinham relação direta 

com a atuação dos farmacêuticos na adesão à terapia farmacológica de paciente com IC.  

A próxima etapa consistiu na leitura na íntegra das publicações pré-selecionadas 

disponíveis de forma gratuita integralmente no formato eletrônico, sendo, nesse momento, 

excluídas as que não respondiam à questão norteadora dessa revisão.  

Após a leitura minuciosa dos artigos selecionados foi elaborada a matriz de síntese 

no Microsoft Excel (2016), destacando as seguintes informações: autores, ano de publicação, 

local de realização do estudo, tipo de estudo, tamanho da amostra e perdas, objetivo da 

publicação, intervenções realizadas e instrumentos utilizados, tempo de seguimento, métodos 

utilizados para medir adesão e impacto da intervenção farmacêutica sobre a adesão. Foi então 

realizada a categorização das publicações por meio de tabelas desenvolvidas no mesmo 

programa.  

Por fim, analisaram-se criticamente as informações obtidas a fim de responder à 

questão norteadora desse estudo. Todas as etapas descritas foram realizadas simultaneamente 

e de forma independente por dois revisores, chegando-se a um consenso por meio de reuniões 

nos casos de discordância. Não havendo esse consenso, um terceiro especialista era 

consultado.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No total, 2138 publicações foram encontradas após a busca nas bases de dados 

usando os descritores “Heart failure drug therapy”, “Medication adherence” e 

“Pharmaceutical care“ combinados simultaneamente, através do operador booleano “AND”. 

A Tabela 1 descreve quantas publicações foram encontradas em cada base de dados.  

Tabela 1 - Número de publicações encontradas em cada base de dados.  

Resultados das buscas Scopus PubMed Medline Cochrane Lilacs SciELO Total 

Número de publicações 1810 68 8 234 18 0 2138 

Fonte: Elaborada pelo autor.   

A fim de selecionar apenas as publicações que atendessem ao tema dessa revisão, 

aplicaram-se os critérios de inclusão e exclusão. Na Figura 1 é apresentada, de forma 

simplificada, a quantidade de publicações excluídas em cada etapa. Ainda que inicialmente 

houvesse um número elevado de publicações, ao final apenas 14 artigos foram pré-

selecionados para a leitura na íntegra. Os dados dos 14 trabalhos encontram-se sumarizados 

no Quadro 3.  

 

Figura 1 - Número de publicações excluídas em cada etapa. 
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Quadro 3 – Descrição das referências pré-selecionadas na revisão. 

Nº Ano Autores/ Periódico Título Base de dados 

1 2006 

López Cabezas C, Falces Salvador C, Cubí Quadrada 

D, Arnau Bartés A, Ylla Boré M, Muro Perea N, et 

al./ Farm Hosp; 30(6):328–42. 

Randomized clinical trial of a postdischarge 

pharmaceutical care program vs. regular follow-up in 

patients with heart failure. 

Scopus 

2 2007 
Murray MD, Young J, Hoke S, Tu W, Weiner M, 

Morrow D, et al./ Ann Intern Med; 146(10):714–25. 

Pharmacist intervention to improve medication 

adherence in heart failure: a randomized trial. 

Lilacs, 

Cochrane, 

PubMed, 

Scopus 

3 2007 
Morrow DG, Weiner M, Steinley D, Young J, Murray 

MD./ J Aging Health; 19(4):575–93. 

Patients’ health literacy and experience with 

instructions: influence preferences for heart failure 

medication instructions. 

PubMed 

4 2008 
Falces C, López-Cabezas C, Andrea R, Arnau A, Ylla 

M, Sadurní J./ Med Clin; 131(12):452–56. 

An educative intervention to improve treatment 

compliance and to prevent readmissions of elderly 

patients with heart failure. 

Scopus 

5 2008 

Gwadry-Sridhar F, Guyatt G, O’Brien B, Arnold JM, 

Walter S, Vingilis E, et al./ Contemp Clin Trials; 

29(6):905–18. 

TEACH: Trial of Education And Compliance in Heart 

dysfunction chronic disease and heart failure (HF) as 

an increasing problem. 

Scopus 

6 2009 
Hansen RA, Dusetzina SB, Song L, Gaynes BN, Tu 

W, Murray MD./ J Am Pharm Assoc; 49(6):760–68. 

Depression affects adherence measurement but not the 

effectiveness of an adherence intervention in heart 

failure patients. 

PubMed, 

Scopus 

7 2009 

Pindolia VK, Stebelsky L, Romain TM, Luoma L, 

Nowak SN, Gillanders F./ Ann Pharmacother; 

43(4):611–20. 

Mitigation of medication mishaps via medication 

therapy management. 
PubMed 

8 2012 
Noureldin M, Plake KS, Morrow DG, Tu W, Wu J, 

Murray MD./ Pharmacotherapy; 32(9):819–26. 

Effect of health literacy on drug adherence in patients 

with heart failure. 

Lilacs, 

PubMed e 

Cochrane 

9 2012 
Wu J-R, Corley DJ, Lennie TA, Moser DK./ J Card 

Fail; 18(1):1–9. 

Effect of a medication-taking behavior feedback 

theory-based intervention on outcomes in patients with 

heart failure. 

Scopus 
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Quadro 3 – Continuação. 

Nº Ano Autores/ Periódico Título Base de dados 

10 2014 

Lowrie R, Johansson L, Forsyth P, Bryce SL, 

McKellar S, Fitzgerald N./ Int J Clin Pharm; 

36(1):154–62. 

Experiences of a community pharmacy service to 

support adherence and self-management in chronic 

heart failure. 

PubMed 

11 2014 
Warden BA, Freels JP, Furuno JP, Mackay J./ Am J 

Health Syst Pharm; 71(2):134–39. 

Pharmacy-managed program for providing education 

and discharge instructions for patients with heart 

failure. 

PubMed, 

Scopus 

12 2015 

Vinluan C, Wittman D, Morisky D./ Journal of 

Pharmaceutical Health Services Research; 6(2):103–

10. 

Effect of pharmacist discharge counselling on 

medication adherence in elderly heart failure patients: 

A pilot study. 

Cochrane 

13 2015 

Gunadi S, Upfield S, Pham N-D, Yea J, 

Schmiedeberg MB, Stahmer GD./ Am J Health Syst 

Pharm; 72(13):1147–52. 

Development of a collaborative transitions-of-care 

program for heart failure patients. 
PubMed 

14 2015 
Kalista T, Lemay V, Cohen L./ J Am Pharm Assoc; 

55(4):438–42. 

Postdischarge community pharmacist-provided home 

services for patients after hospitalization for heart 

failure. 

PubMed 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Após a leitura na íntegra restaram 7 publicações para compor efetivamente a revisão. 

Os artigos número 3, 10, 11 e 13 foram excluídos porque ainda que abordassem intervenção 

farmacêutica com pacientes portadores de IC não mensuravam a influência dessa prática 

sobre a adesão. Além desses, também foram excluídos o número 7 por não abordar atuação 

exclusiva no público da IC, o 9 por ser um estudo que avalia a atuação da enfermagem com 

esses pacientes e o 5 por descrever apenas a metodologia do ensaio clínico, ou seja, estes 

artigos não respondiam à questão norteadora desta revisão.   

O Quadro 4, destaca as principais características dos artigos incluídos na revisão. 

Observa-se que o ano de 2015 foi o único que apresentou mais de uma publicação, e que a 

maior parte dos textos selecionados foram publicados entre 2006 e 2009. Com relação ao 

local a maior parte dos trabalhos foi desenvolvida nos Estados Unidos (4), seguido pela 

Espanha (2) e apenas um na Inglaterra, ou seja, todos em países considerados como 

desenvolvidos. Esses achados são semelhantes ao apresentado em uma revisão sistemática 

anterior que já apontava um menor investimento em estudos para melhorar a adesão em países 

com recursos limitados (BOWRY et al., 2011). 

Chama a atenção o fato de que a maioria (6 de 7) dos trabalhos incluídos tinha como 

delineamento da pesquisa um ensaio clínico controlado randomizado o que, segundo Firmino 

e colaboradores (2013), confere maior relevância aos resultados encontrados. No entanto, vale 

salientar que, mesmo diante de evidências que apontam a atuação do farmacêutico sendo 

eficaz na promoção da adesão à medicação em indivíduos com doença crônica, esta revisão 

identificou poucos trabalhos que analisam essa atuação no contexto da IC (BITTNER; 

ZAGHAB, 2011). A necessidade de profissional qualificado e as intervenções envolvendo 

múltiplas estratégias acabam por tornar, por vezes, esse tipo de trabalho mais caro e de difícil 

implementação na prática rotineira, o que poderia justificar as poucas publicações (HO; 

BRYSON; RUMSFELD, 2009).  

Para uma melhor compreensão dos resultados da intervenção farmacêutica sobre a 

adesão, optou-se por tratar separadamente os trabalhos que tratam da atuação farmacêutica no 

ambiente ambulatorial e aqueles desenvolvidos no momento da alta hospitalar.  
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Quadro 4 – Estudos que avaliaram o impacto da intervenção farmacêutica sobre a adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes 

portadores de IC. 

Referência  

País/ 

Tipo de 

estudo 

Amostra 

(perdas) 
Objetivo 

Intervenção/ Tempo de 

acompanhamento em 

meses 

Instrumentos de intervenção 

Método utilizado para medir a adesão: 

principais achados relacionados a 

adesão 

Intervenção farmacêutica no ambiente ambulatorial 

Murray et 

al., 2007 

EUA/ 

ECR 

314 

(44) 

Determinar se uma IF 

melhora a adesão a 

medicamentos e desfechos 

em saúde comparado com 

o tratamento usual para 

pacientes de baixa renda 

com IC. 

 

Educação do paciente, 

acompanhamento terapêutico 

e comunicação com outros 

prestadores de cuidados/ 9 

meses de intervenção 

(presencial-trimestral e 

telefone-mensal) e um contato 

3 meses após. 

 

- Material educativo impresso 

para cada classe de 

medicamentos para IC; 

- Calendário tipo matriz de uso 

diário dos medicamentos; 

- Ícone pictórico que associava 

o material educativo a 

embalagem do medicamento. 

- MEMS: GI > adesão que o GC em 9 

meses. Perda da influência observada sobre 

a adesão na análise 3 meses pós 

intervenção. 

- MPR: GI > valor que o GC (109,4% vs 

105,2% das recargas, p: 0,007). 

- Autorrelato: GI > adesão que o GC, sem 

significância estatística. 

Hansen et 

al., 2009 

EUA/ 

ECR 

314 

(1) 

 

Avaliar a influência de 

sintomas depressivos na 

adesão aos medicamentos 

da IC e determinar se o 

efeito de uma IF para 

melhorar a adesão aos 

medicamentos da IC é 

modificado por sintomas 

depressivos. 

 

 

Educação do paciente, 

acompanhamento terapêutico 

e comunicação com outros 

prestadores de cuidados/ 9 

meses de intervenção 

(presencial-trimestral e 

telefone-mensal) e um contato 

3 meses após. 

 

- Material educativo impresso 

para cada classe de 

medicamentos para IC; 

- Calendário tipo matriz de uso 

diário dos medicamentos; 

- Ícone pictórico que associava 

o material educativo a 

embalagem do medicamento. 

- MEMS e autorrelato: a IF foi igualmente 

eficaz em todos os participantes, 

independentemente de eles terem triagem 

positiva para a depressão no início do 

estudo. 

Noureldin et 

al., 2012 

EUA/ 

ECR 

281 

(Não 

informad

o) 

Avaliar o efeito do grau de 

instrução em saúde na 

adesão a medicamentos no 

contexto de uma IF para 

pacientes com IC. 

Educação do paciente, 

acompanhamento terapêutico 

e comunicação com outros 

prestadores de cuidados/ 9 

meses de intervenção 

(presencial-trimestral e 

telefone-mensal) e um contato 

3 meses após. 

- Material educativo impresso 

para cada classe de 

medicamentos para IC;  

- Calendário tipo matriz de uso 

diário dos medicamentos; 

- Ícone pictórico que associava 

o material educativo a 

embalagem do medicamento. 

 

- MEMS: GI > adesão em pacientes com 

letramento em saúde adequado e 

inadequado quando comparado GC.  

- MPR: para letramento de saúde inadequado 

GI > valor que o GC (112% vs 84%, p: 

0,04). Para letramento adequado o valor GC 

> GI (115% vs 109%, p: 0,67). 

- Autorrelato: GI > adesão que o GC, sem 

significância estatística.  
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Quadro 4 – Continuação.  

Referência 

(Ano) 

País/ 

Tipo de 

estudo 

Amostra 

(perdas) 
Objetivo 

Intervenção/ Tempo de 

acompanhamento em 

meses 

Instrumentos de intervenção 

Método utilizado para medir a adesão: 

principais achados relacionados a 

adesão 

Kalista; 

Lemay; 

Cohen, 2015 

Inglaterra

/ Estudo 

piloto 

prospecti

vo e 

experime

ntal 

10  

(3) 

Avaliar se a IF na 

comunidade é capaz de 

melhorar a adesão à 

medicação e reduzir a 

readmissão hospitalar 

dentro de 30 dias de 

pacientes com IC. 

Consistiu em 1 visita 

domiciliar, seguido de dois 

telefonemas de 

acompanhamento, uma 

semana e quatro semanas após 

a visita inicial/ 1 mês. 

- Orientação sobre gestão da 

doença, dieta, mudança no 

estilo de vida e medicamentos 

(nome, doses, indicações, 

instruções especiais de 

administração e manejo de 

reações adversas). Não foi 

descrito nenhum instrumento 

específico para intervenção. 

- Morisky (8 perguntas): 5 dos 7 pacientes 

demonstraram melhora significativa nas 

categorias de escore de adesão a partir da 

linha de base. Não apresentou grupo 

controle. 

 

Intervenção farmacêutica no ambiente hospitalar 

López et al., 

2006 

Espanha/ 

ECR 

134 

(Não 

informad

o) 

Avaliar a eficácia de uma 

intervenção educativa 

multifatorial por um 

farmacêutico em pacientes 

com IC. 

 

Entrevista no momento da alta 

e contatos por telefone para 

reforçar a intervenção e 

solucionar dúvidas sobre o 

tratamento e a doença/ 12 

meses. 

 

- Orientações sobre a doença, 

dieta e tratamento 

farmacológico. Uso de materiais 

de treinamento audiovisuais e 

folheto informativo sobre IC. 

- Contagem de comprimidos: GI > adesão 

que o GC (91,1% vs 69,0%; p: 0,015) em 6 

meses. Aos 12 meses, o GI permanece > 

adesão que o GC  (85,0 vs 73,9%), mas 

sem significância estatística. 

 

Falces et al., 

2008 

Espanha/ 

ECR 

103 

(21) 

Avaliar o benefício de 

uma IF multifatorial no 

momento da alta 

hospitalar em um 

subgrupo de pacientes 

com mais de 70 anos. 

Entrevista no momento da alta 

e contatos por telefone para 

reforçar a intervenção e 

solucionar dúvidas sobre o 

tratamento e a doença/ 12 

meses. 

 

- Orientações sobre a doença, 

dieta e tratamento 

farmacológico. Uso de materiais 

de treinamento audiovisuais e 

folheto informativo sobre IC. 

- Contagem de comprimidos: GI > adesão 

que o GC (91,2% vs 68,0%; p: 0,04) em 6 

meses. Aos 12 meses, o GI permanece > 

adesão que o GC  (86,2% vs 70,0%), mas 

sem significância estatística. 

 

Vinluan; 

Wittma; 

Morisky, 

2015  

EUA/ 

ECR -

piloto 

17 

(1) 

Avaliar o efeito do 

aconselhamento de alta do 

farmacêutico sobre a 

adesão do paciente à 

terapia (IC) entre uma 

população de idosos e 

avaliar as taxas de 

readmissão hospitalar. 

Educação do paciente 

(assistência e orientação) 

sobre IC no momento da alta 

ou durante a internação e um 

acompanhamento telefônico 

3, 30, 60 e 90 dias após a alta. 

Intervenção com prescritor se 

necessário / 3 meses. 

- Orientação sobre a doença, 

dieta, medicamentos e seus 

efeitos colaterais, mudança no 

estilo de vida e de quando 

procurar ajuda médica. Não foi 

descrito nenhum instrumento 

específico para intervenção. 

- Morisky (8 perguntas):  GI apresentou um 

aumento nos pontos obtidos no Morisky e 

um escore de adesão mais elevado que o 

GC até 60 dias. Em 90 dias essa diferença 

não se manteve. 

- Registro de dispensação de medicamentos 

na farmácia: GI com melhores resultados 

de adesão que o GC até 60 dias, em 90 dias 

os resultados foram iguais. 

Fonte: Elaborada pelo autor. Legenda: EUA: Estados Unidos da América; ECR: Estudo Controlado Randomizado; MEMS: Medication Event Monitoring System, MPR: Razão 

de Posse de Medicamentos; GI: Grupo Intervenção; GC: Grupo Controle; IC: Insuficiência Cardíaca; IF: Intervenção Farmacêutica.
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O primeiro trabalho que aborda a atuação ambulatorial foi o desenvolvido por 

Murray e colaboradores (2007). Esse estudo envolveu 314 pacientes que receberam 9 meses 

de intervenção ativa do farmacêutico ou o cuidado usual seguido de uma avaliação 3 meses 

após a intervenção e utilizou diferentes métodos para mensurar a adesão. Os resultados de 

adesão ao tratamento medicamentoso no grupo intervenção foram maiores que no grupo 

controle independente do método utilizado para quantificá-lo. No entanto, a diferença só 

apresentou significância estatística quando mensurada pela MPR (adesão geral) e pelo MEMS 

para os medicamentos IECA e BB nos 9 meses de acompanhamento. Outro achado 

interessante dessa publicação é que o efeito da intervenção se dissipa quando a mesma é 

interrompida, sugerindo que o benefício requer uma intervenção constante (MURRAY et al., 

2007).  

Outros três estudos foram construídos no cenário ambulatorial (HANSEN et al., 

2009; NOURELDIN et al., 2012; KALISTA; LEMAY; COHEN, 2015). Vale ressaltar que os 

trabalhos de Noureldin e colaboradores (2012) e de Hansen e colaboradores (2009) são 

análises posteriores da base de dados do trabalho publicado por Murray e colaboradores 

(2007).  

O estudo de Hansen e colaboradores (2009) avalia o fator depressão no contexto da 

adesão, concluindo que a intervenção farmacêutica foi igualmente eficaz em todos os 

participantes, independentemente de terem triagem positiva para a depressão no início do 

estudo. Além disso, concluiu que a depressão pode influenciar no cumprimento do tratamento 

medicamentoso, mas que o método utilizado para medir esse fator influencia na interpretação 

dessa relação, visto que a diferença foi significativa apenas nos valores obtidos pelo 

autorrelato. Os autores acreditam que pacientes deprimidos tendem a relatar mais facilmente a 

não adesão no autorrelato o que poderia justificar a divergência nos resultados. Desta forma, 

eles ressaltam a relevância da seleção do método de mensuração da adesão para a avaliação 

desta característica em pacientes deprimidos (HANSEN et al., 2009). A relação direta entre 

depressão e má adesão já havia sido apontada por Wu e colaboradores (2008a).  

Noureldin e colaboradores (2012) incorporaram o fator letramento em saúde na 

análise de adesão. Os valores de adesão mensurados pelo MEMS e autorrelato foram maiores 

no grupo intervenção quando comparado ao grupo controle independente do nível de 

letramento em saúde. Contudo, os resultados foram considerados estatisticamente 

significativos apenas para a adesão ao número de doses prescritas, mensurada pelo MEMS, no 
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grupo com letramento em saúde adequado. Na taxa de adesão mensurada pelo MPR, em 

pacientes com letramento inadequado, a intervenção apresentou resultados maiores 

significativamente que o grupo controle, mas para aqueles com letramento adequado o 

resultado foi o oposto. Além disso, os autores demonstraram que o nível de alfabetização em 

saúde influencia diretamente na adesão (NOURELDIN et al, 2012). A relevância do 

investimento em ampliar o conhecimento do paciente sobre sua doença e tratamento para 

melhorar a adesão foi confirmada por outros autores (RILES; JAIN; FENDRICK, 2014).  

O último trabalho no contexto do ambiente ambulatorial foi um estudo piloto, 

envolvendo 7 pacientes, desenvolvido por Kalista, Lemay e Cohen, em 2015, em que foi 

identificado uma melhora significativa nas categorias da escala de adesão terapêutica de 

Morisky, a partir da linha de base, em 5 dos pacientes participantes (KALISTA; LEMAY; 

COHEN, 2015). A amostra pequena, o grande número de perdas e a ausência de um grupo 

comparador limitam a extrapolação dos resultados para uma população maior.  

Alguns estudos, envolvendo outros profissionais de saúde, avaliaram o efeito de 

iniciar intervenções educativas antes e no momento da alta hospitalar em pacientes com IC e 

demonstraram ser capaz de reduzir a primeira readmissão, o tempo em dias de hospitalização 

e os custos do cuidado (ANDERSON et al., 2005; GWADRY-SRIDHAR et al., 2005; 

KOELLING et al., 2005). Nesta revisão o primeiro trabalho identificado que abordou a 

intervenção do farmacêutico em cenário semelhante foi o estudo desenvolvido por López e 

colaboradores (2006) que interviu presencialmente no momento da alta e realizou contatos 

telefônicos de reforço durante mais 12 meses. A adesão foi mensurada aos 2, 6 e 12 meses por 

um farmacêutico após a consulta regular dos participantes com o cardiologista. Os achados 

desses autores apontam a atuação farmacêutica como sendo igualmente eficaz em reduzir os 

três desfechos e, além disso, demonstrou melhorar significativamente o nível de adesão dos 

pacientes envolvidos durante 6 meses iniciais de acompanhamento. Ao final dos 12 meses, os 

resultados de adesão do grupo intervenção ainda eram superiores ao grupo controle, mas sem 

significância estatística (LÓPEZ et al., 2006).  

Falces e colaboradores (2008) realizaram uma análise posterior da base de dados do 

trabalho publicado por López e colaboradores (2006), avaliando apenas o subgrupo de 

pacientes maiores de 70 anos e os resultados referentes à influência da intervenção sobre a 

adesão ao tratamento medicamentoso foram semelhantes entre os estudos.  Os autores dessas 

duas publicações relatam acreditar que, entre as intervenções realizadas, a presencial no 



36 
 

momento de alta é a principal responsável pelos resultados encontrados. Justificam essa 

hipótese alegando que a diferença na adesão entre o grupo intervenção e controle diminuiu à 

medida que se afasta desse momento inicial (LÓPEZ et al., 2006; FALCES et al., 2008). Uma 

revisão publicada por Molloy e colaboradores (2012) identificou que na maior parte das 

publicações onde uma intervenção foi eficaz para promover a adesão elas eram realizadas 

com contato pessoalmente com o paciente e não apenas por telefone, o que fomenta a hipótese 

levantada pelas publicações anteriores.    

O estudo piloto desenvolvido por Vinluan, Wittman e Morisky, em 2015, também 

envolveu intervenção presencial durante a internação ou no momento da alta seguida por 

acompanhamento por telefone 3, 30, 60 e 90 dias após a alta. A adesão 60 dias após a alta foi 

maior no grupo intervenção quando comparada ao controle nos dois métodos utilizados para 

mensurá-la: escala de Morisky de 8 perguntas e registro de dispensação de medicamentos na 

farmácia. Entretanto, conforme também observado nos outros dois trabalhos incluídos nesta 

revisão que realizaram a intervenção na alta hospitalar, à medida que se afastava do contato 

inicial o efeito da intervenção sobre a adesão não foi mantido (VINLUAN; WITTMAN; 

MORISKY, 2015).  

Em nenhum dos estudos incluídos nessa revisão a adesão foi mensurada utilizando 

método direto. Mesmo sendo métodos mais robustos, normalmente são mais caros e por vezes 

invasivos, o que pode justificar o não uso pelos estudos (OBRELI-NETO et al., 2012). Em 3 

das 7 publicações incluídas, optou-se por utilizar pelo menos 2 métodos (MURRAY et al., 

2007; HANSEN et al., 2009; NOURELDIN et al, 2012). O uso em paralelo de mais de uma 

técnica para mensurar adesão em um mesmo estudo é uma prática comum adotada por alguns 

autores que acreditam dessa forma reduzir os vieses e limitações de cada método de avaliação 

de adesão, porém não existem informações fidedignas de como avaliar os resultados dessas 

combinações (OBRELI-NETO et al., 2012).   

A técnica de autorrelato foi a mais utilizada entre os estudos, estando presente em 5 

dos 7 artigos científicos selecionados (MURRAY et al., 2007; HANSEN et al., 2009; 

NOURELDIN et al, 2012; KALISTA; LEMAY; COHEN, 2015; VINLUAN; WITTMAN; 

MORISKY, 2015). Devido o seu baixo custo, rapidez e facilidade na aplicação, torna-se uma 

ferramenta útil para ser aplicada em trabalhos envolvendo um número elevado de pacientes, 

mas vale ressaltar que é uma técnica de fácil manipulação das respostas por parte do paciente 

o que pode gerar falsa impressão de adesão a farmacoterapia (OBRELI-NETO et al., 2012).  
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Por outro lado, a técnica menos utilizada foi a contagem de comprimidos, presente 

em apenas 2 estudos (LÓPEZ et al., 2006; FALCES et al., 2008). A utilização desse método 

não é muito recomendada por estar sujeito a adulteração por parte do paciente, como por 

exemplo a indivíduo pode descartar os comprimidos sem utilizá-los, além de não identificar 

se o indivíduo fez uso dos medicamentos nos horários e da forma prescrita (OSTERBERG; 

BLASCHKE, 2005).  

Em todos os trabalhos incluídos nessa revisão as intervenções envolveram pelo 

menos mais de uma das seguintes estratégias: orientação (presencial e/ou por telefone); e 

educação em saúde (verbal, por meio de material impresso e audiovisual); como detalhado no 

quadro 4. Como diferentes fatores contribuem para a má adesão, uma intervenção 

multifatorial tem sido mais indicada e parece alcançar resultados mais promissores, entretanto 

são estratégias mais complexas o que acaba por vezes inviabilizando a sua aplicabilidade na 

rotina da prática clínica (HO; BRYSON; RUMSFELD, 2009).  

Murray e colaboradores (2007) desenvolveram ferramentas específicas com intuito 

de contribuir para uma melhor adesão a terapia: o calendário tipo matriz com um plano, 

previamente agendado entre o farmacêutico e o paciente, de horários de administração dos 

medicamentos; folhetos redigidos em linguagem simples com informações relevantes das 

classes de medicamentos para IC; e ícone pictórico que associava o material educativo a 

embalagem do medicamento. Além desse trabalho, o desenvolvido por López e colaboradores 

(2006) também criou materiais educativos audiovisual e escrito (folheto informativo sobre a 

IC) com as características fundamentais da IC (etiologia e sintomas). Como nesses estudos 

essas ferramentas foram utilizadas associadas a outras estratégias para promover a adesão, não 

foi possível atribuir à nenhuma delas os resultados positivos encontrados. Em 2005, alguns 

autores já recomendavam o uso de instrumentos voltados para educação do paciente e para 

auxiliar na administração correta dos medicamentos (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005).   
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6 CONCLUSÃO 

 

Por meio deste estudo de revisão, pode-se conhecer um pouco mais sobre o papel do 

farmacêutico em promover a adesão de pacientes com IC. Da análise dos estudos, conclui-se 

que as intervenções farmacêuticas foram capazes de melhorar a adesão ao tratamento 

medicamentoso.  Contudo ainda são poucos os relatos de intervenções efetivas, sobretudo em 

países menos desenvolvidos e os relatos encontrados apresentam uma cobertura ainda bem 

restrita, o que limita a extrapolação desses resultados a outras populações.  

Além disso, foram evidenciados dois fatores que contribuem para uma má adesão: 

baixo letramento em saúde e depressão. O desenvolvimento de uma intervenção 

individualizada e centrada nas condições que contribuem para a não adesão do paciente pode 

ser uma estratégia promissora para torna-las mais efetivas.  

O caráter multifatorial das intervenções, bem como, a heterogeneidade das técnicas 

de intervenção e ferramentas utilizadas pelos trabalhos incluídos, dificulta a atribuição dos 

resultados a alguma prática específica. Porém, os achados levam a crer que o contato 

presencial e frequente com o paciente seja mais efetivo e que a intervenção deve ser contínua 

para que os desfechos sejam mantidos.  

Tais evidências alertam para a necessidade de investir em novos estudos envolvendo 

o profissional farmacêutico intervindo em populações mais vulneráveis, que proponham 

técnicas de intervenção mais simples e novas ferramentas úteis e de fácil aplicabilidade, 

capazes de auxiliar na adesão dos pacientes com IC.  
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