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RESUMO

O presente estudo teve como principal objetivo avaliar as influências das orientações
realizadas durante a consulta farmacêutica para a adesão à farmacoterapia de idosos
polimedicados, e comparar a adesão à farmacoterapia em idosos polimedicados antes e após o
acompanhamento em consulta farmacêutica. Para esse fim, foi realizada uma pesquisa
exploratória, longitudinal com abordagem quantitativa. Concernente à coleta de dados, foram
utilizados: o formulário farmacêutico, a escala de Brief Medication Questionnaire (BMQ) e o
Teste de Morisky Green (TMG). A amostra contou com quarenta idosos polimedicados
atendidos em duas consultas farmacêuticas no Centro de Atenção à Saúde do Idoso e
Cuidadores da Universidade Federal Fluminense (CASIC/UFF), de agosto a novembro de
2016. A análise estatística se deu pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social
Science) e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007. A pesquisa foi submetida, aprovada e
registrada no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, CAAE:
552575162.0000.5243. Resultados: A população do estudo foi constituída tipicamente por
indivíduos do sexo feminino (80,0%), com idade média de 71,5 anos, viúvos (42,5%) ou
casados (45%), com ensino fundamental incompleto (45,0%), e usavam, em média, oito
medicamentos por dia. A análise de consistência interna mostrou que o instrumento BMQ
somente apresentou boa consistência na primeira avaliação do Domínio Crença. Em todos os
domínios do BMQ, houve aumento da adesão à farmacoterapia. Já a análise de consistência
interna do TMG apresentou boa consistência. Na avaliação do instrumento TMG, foi possível
perceber o aumento significativo da adesão à farmacoterapia, de 15 (37,5%) para 37 (92,5%)
participantes. Conclui-se, assim, que a consulta farmacêutica foi um instrumento efetivo para
melhorar a adesão à farmacoterapia dos idosos. Novas pesquisas são necessárias para uma
análise mais precisa acerca dos vários fatores que determinam a adesão e um período mais
amplo de acompanhamento em consulta farmacêutica para melhor avaliar o idoso nos
diferentes aspectos sociais em que ele se encontra.
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Adesão à medicação; Saúde do idoso.

ABSTRACT

The main objective of this study was to evaluate the influences of the guidelines made during
the pharmaceutical consultation for adherence to the pharmacotherapy of elderly patients with
polypharmacy and to compare the adherence to pharmacotherapy in elderly patients before
and after follow - up. For that, an exploratory, longitudinal research with quantitative
approach was carried out. For the collection of data were used: the Pharmaceutical Form, the
Brief Medication Questionnaire (BMQ) scale and the Morisky Green Test (TMG). The
sample consisted of 40 polymedicated elderly patients attending two pharmaceutical
consultations at the Health Care Center of the Elderly and Caregivers of the Federal
University of Fluminense (CASIC/UFF), from August to November 2016. The statistical
analysis was performed by the SPSS (Statistical Package for The Social Science), and by the
application Microsoft Excel 2007. The research was submitted, approved and registered in the
Committee of Ethics in Research of the Hospital Universitário Antonio Pedro, CAAE:
552575162.0000.5243. RESULTS: The study population was typically female (80.0%), with
a mean age of 71.5 years, widowed (42.5%) or married (45%), with incomplete elementary
school (45.0%) and used on average eight medicines per day. The internal consistency
analysis showed that the BMQ instrument only showed good consistency in the first
evaluation of the Domain Belief. In all BMQ domains there was an increase in adherence to
pharmacotherapy. The internal consistency analysis of TMG showed good consistency. In the
TMG evaluation, it was possible to notice a significant increase in adherence to
pharmacotherapy, from 15 (37.5%) to 37 (92.5%) participants. It was concluded that the
pharmaceutical consultation was an effective instrument to improve adherence to the
pharmacotherapy of the elderly. New research is needed for a more precise analysis of the
various factors that determine adherence and a longer period of follow-up in pharmaceutical
consultation to better evaluate the elderly in the different social aspects in which he finds
himself.
Keywords: Pharmaceutical Care; Adhesion to medication; Health of the elderly.
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1

INTRODUÇÃO

Com o aumento da expectativa de vida e com o consequente envelhecimento da
população, espera-se que, no ano de 2025, o Brasil torne-se o sexto maior país no mundo em
relação ao número de pessoas idosas. Paralelamente ao aumento do número de idosos, tem-se
o aumento significativo de doenças crônicas que sugere a necessidade de planejamento de
políticas específicas para um atendimento diferenciado, com ações complexas e um
atendimento multiprofissional integrado, que colabore para a manutenção da autonomia, da
integridade social e a melhoria da qualidade de vida dos idosos (KALACHE; VERAS;
RAMOS, 1987).
Em um estudo realizado com mil pacientes idosos, Baldoni e colaboradores (2010)
verificaram uma média de 3,4 morbidades citadas pelos entrevistados, com uma variação de 1
a 11 problemas de saúde por indivíduo. Dentre as morbidades prevalentes encontradas, as
doenças crônicas, como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM),
foram as que mais necessitavam de monitoramento, considerando o uso contínuo de
medicamentos que, associados aos de uso esporádicos e os de automedicação, submetem os
pacientes a esquemas terapêuticos complexos que colaboram para a polifarmácia. Ressalta-se,
assim, a importância do aconselhamento farmacêutico, tendo em vista o quantitativo de
medicamentos utilizados pelos idosos (SECOLI, 2010; PEREIRA et al., 2015).
Apesar da necessidade de cuidados permanentes, são poucos os idosos que recebem
orientações sobre o uso correto de medicamentos, seja pelo fato da rapidez da consulta
médica, pela dispensa dos medicamentos com tempo insuficiente para orientação adequada e,
também, pelo baixo número de geriatras por habitantes idosos no Brasil (BEZERRA, 2012).
No documento “El papel del farmacêutico en el sistema de Atención de Salud”
(OPAS, 1993), a Organização Mundial em Saúde (OMS), definiu, como uma das metas para
aprimorar as condições de saúde da população, a inclusão do farmacêutico na equipe de saúde
com o intuito de assessorar e informar os pacientes acerca do uso de seus medicamentos. Em
1994, a 47ª Assembleia Mundial de Saúde ressaltou que os farmacêuticos, dentre outras
atribuições, devem fornecer ao público informações objetivas e documentadas sobre os
medicamentos (OMS, 1994).
No Brasil, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações TóxicoFarmacológicas (SINITOX), dentre os agentes causadores de intoxicações em seres humanos,
os medicamentos ocupam a primeira posição com 11.985 (28,45%) casos registrados, sendo a
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tentativa de suicídio, o uso terapêutico inadequado, os erros de administração, a
automedicação e o abuso as principais circunstâncias (SINITOX, 2012).
Com o envelhecimento e o aumento de doenças crônicas, surge a necessidade de uma
mobilização nos níveis da assistência familiar, social, de saúde, legal e financeira, com
investimentos significativos em ações multidisciplinares. Para tal, é preciso desenvolver
trabalhos que envolvam profissionais capazes de trabalhar para o acolhimento dos usuários
(BRASIL, 2004).
A Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da Política
Nacional de Saúde, e envolve ações direcionadas à promoção, proteção e recuperação da
saúde, garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade (BRASIL, 2004).
A OMS, ao reconhecer a relevância da participação do farmacêutico junto à equipe de
saúde na prevenção de doenças e promoção da saúde, entende que:
Atenção farmacêutica é um conceito de prática profissional na qual o
paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico. A atenção
farmacêutica é o compêndio das atitudes, os comportamentos, os
compromissos, as inquietudes, os valores éticos, as funções, os
conhecimentos, as responsabilidades e as habilidades do farmacêutico na
prestação da farmacoterapia com o objetivo de obter resultados terapêuticos
definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente (OMS, 1994).

Segundo o Conselho Federal de Farmácia (CFF), “é a interação direta do farmacêutico
com o usuário, visando obter o máximo de benefício na utilização de seus medicamentos e
contribuir para melhoria da qualidade de vida dos pacientes” (CFF, 2008).
Para a Organização Pan-americana de Saúde, a Atenção Farmacêutica, é definida
como:
Processo no qual o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades dos
usuários relacionadas ao medicamento, por meio da detecção, prevenção e
resolução de Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM), de forma
sistemática, contínua e documentada, com o objetivo de alcançar resultados
definidos, buscando a efetividade e a segurança dos medicamentos e
melhoria da qualidade de vida (OPAS, 2002).

O estatuto do Idoso – Lei Federal, Nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 –, que
disciplina os direitos assegurados aos idosos, assim consideradas as pessoas com 60 anos ou
mais, em seu artigo 3º, preza que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
poder público assegurar ao idoso, com toda prioridade, a efetivação do direito à vida, à
sociedade, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
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(BRASIL, 2003). Desse modo, o farmacêutico pode contribuir para assegurar os direitos dos
idosos, e sua inserção na equipe multidisciplinar passa a ser uma necessidade.
Esse profissional de saúde é responsável por informações, por orientações e pela
promoção do uso correto e racional de medicamentos, assumindo um caráter fundamental.
Isso porque, para melhorar ou manter as condições de saúde do idoso, o medicamento precisa
ser administrado na dose correta, na hora certa, por tempo determinado e com informações
suficientes para contribuir para a efetividade do tratamento (BRASIL, 2006).
Ainda que não sejam fatais, os agravos nas condições de saúde do idoso tendem a
comprometer de forma significativa a sua qualidade de vida, e dificultar que um número
maior de pessoas envelheça com o máximo possível de bem-estar. O envelhecimento ativo e
saudável é o maior objetivo nesse processo (TAVARES et al., 2016).
A preocupação crescente com a saúde do paciente direciona para tratamentos de forma
a reintegrar e disponibilizar as condições que o leve a uma vida com mais saúde e qualidade.
Pretende-se, desse modo, um melhor entendimento da relação existente entre a adesão à
farmacoterapia e a qualidade de vida a fim de subsidiar e auxiliar uma verdadeira
reformulação na prática da atenção à saúde (SANTOS, 2009).
Segundo a OMS, qualidade de vida é “a percepção do indivíduo acerca de sua posição
na vida, segundo o seu contexto cultural e sistema de valores nos quais vive” (OMS, 1998).
Tal conceito tem sido questão para muitos autores, bem como a utilização de instrumentos
padronizados capazes de efetivamente mensurá-lo. De caráter subjetivo, a ideia de qualidade
de vida depende da percepção de cada pessoa sobre o seu estado, e pode estar vinculado à
autoestima e ao bem-estar pessoal. No que se refere ao idoso, a qualidade de vida está
relacionada, também, à manutenção da autonomia, podendo ser percebida através do
desempenho de atividades diárias em idosos que mantêm preservada a capacidade funcional
(SOUSA, 2011; SILVA, 2012; GORDIA et al.,2011).
Envelhecer com qualidade de vida pode ser interpretado como o resultado de uma vida
sem incapacidades, com autonomia para desenvolver suas funções, com independência no
âmbito socioeconômico e cultural. Para isso, o indivíduo precisa estar adaptado ao meio em
que vive em diferentes épocas e culturas sociais. As alterações biopsicossociais que ocorrem
no processo do envelhecimento podem estar associadas à fragilidade no idoso e contribuir
para o aparecimento de doenças e limitações. Assim, a inserção dos profissionais de saúde
tem o objetivo de promover saúde para o idoso, como preconizado nas políticas públicas de
saúde (PATROCÍNIO; PEREIRA, 2013).
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O envelhecimento acarreta o surgimento de diversas patologias, e as doenças crônicas
são as que mais contribuem para o uso de medicamentos, por isso, os idosos podem ser
considerados consumidores em potencial. Nesse contexto, surge o termo polimedicação, que
consiste no uso de vários medicamentos de forma contínua pelo mesmo indivíduo (SOUSA et
al., 2011).
Embora não exista um consenso em relação à quantidade mínima de medicamentos
para que um indivíduo seja considerado polimedicado, a polifarmácia pode ser definida como
a utilização simultânea de várias substâncias pelo mesmo indivíduo. Atualmente, a definição
mais aceita na literatura, em termos quantitativos, é a utilização de cinco ou mais
medicamentos (SECOLI, 2010; SILVA et al., 2012).
A polimedicação acarreta vantagens relativas, pois permite controlar as patologias
crônicas e, consequentemente, promover o aumento da qualidade de vida dos pacientes
(SANTOS et al., 2009). No entanto, o uso simultâneo de vários medicamentos pode acarretar
o aumento do número de interações medicamentosas, reações adversas, morbidade,
mortalidade e dificultar o tratamento (SANTOS et al., 2009; SOUZA et al., 2011).
Segundo Barbosa (2006), as primeiras descrições na literatura em relação à adesão ao
tratamento foi a de Hipócrates, o qual descrevia que a importância de observar as falhas do
paciente em relação ao que havia sido prescrito para seu tratamento era extraordinariamente
enfatizada (BARBOSA; LIMA, 2006).
Para Santos e colaboradores (2009), a adesão à farmacoterapia é complexa, e vários
fatores podem comprometer o sucesso no tratamento de idosos. Dentre eles, observam-se os
relacionados à doença, ao paciente, ao tratamento e à instituição. Em relação ao paciente, a
adesão pode ter interferência da idade, do sexo, do estado civil, da escolaridade, do nível
socioeconômico e cultural, de crenças, dos hábitos de vida, da experiência com a doença, do
entendimento do conceito saúde-doença, do contexto familiar e da autoestima.
Os fatores relacionados às doenças podem estar associados à ausência de sintomas e à
cronicidade das doenças. Quanto aos fatores relacionados ao tratamento, temos: os efeitos
indesejados, o custo e a complexidade dos esquemas. Por fim, a política de saúde, o acesso
aos medicamentos, o tempo de espera e a qualidade do atendimento são alguns dos fatores
que estão relacionados com a instituição (SANTOS et al., 2009).
Em pacientes idosos, a adesão é um problema que pode ser agravado, considerando
que, nesse grupo, o consumo médio é de 4,5 medicamentos por paciente, sendo um dos
fatores da baixa adesão à farmacoterapia (IRIGARAY, 2009; LIBERATO et al., 2014).
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Araújo e Freitas (2006) ressaltam que, quando comparados aos jovens, os idosos são
mais propensos à adesão ao tratamento por considerarem o uso de medicamentos uma
alternativa de prolongamento da vida – os jovens nem sempre se sentem vulneráveis às
doenças (ARAUJO; FREITAS, 2006).

1.1

QUESTÃO DA PESQUISA

O problema de investigação é: Existe influência da consulta farmacêutica para a
adesão à terapia medicamentosa de idosos?

1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
Avaliar as influências das orientações realizadas durante a consulta farmacêutica para
a adesão da farmacoterapia de idosos polimedicados.

1.2.2 Objetivo específico
Comparar a adesão à farmacoterapia em idosos polimedicados antes e após o
acompanhamento em consulta farmacêutica.
1.3

HIPÓTESES

1.3.1 Hipótese 0
A consulta farmacêutica não influencia a adesão à farmacoterapia de idosos
polimedicados.
1.3.2 Hipótese 1
A consulta farmacêutica influencia a adesão da farmacoterapia de idosos
polimedicados.
Desfecho: Adesão à farmacoterapia de idosos polimedicados acompanhados em
consulta farmacêutica.
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1.4

JUSTIFICATIVA

As principais razões para não adesão ao tratamento podem ser: não se lembrar de
tomar o medicamento; reações adversas significativas em que o tratamento pode ser pior que
a doença; negar a enfermidade rejeitando o diagnóstico; não acreditar na ajuda do
medicamento; acreditar ter recebido tratamento suficiente; e temer reações adversas ou
dependência ao medicamento (SANTOS et al., 2009).
Podem-se mencionar, também, como fatores que dificultam a adesão, a preocupação
com despesas, a indiferença ao estado de saúde, a dificuldade em engolir comprimidos ou
cápsulas, problemas na abertura de frascos, terapia inadequada e incapacidade na aquisição do
medicamento. A adesão à farmacoterapia em idosos pode estar relacionada com a falta de
informação, com a dificuldade de interpretação ou de compreensão e culminar no fracasso do
tratamento (GIMENES et al., 2009).
Com o propósito de fornecer fundamentação teórica à pesquisa e identificar o estágio
atual de conhecimento referente ao tema, foi realizado um levantamento nas bases de dados
da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Como estratégica de busca,
utilizaram-se os seguintes DeCS: “Atenção Farmacêutica”; “Adesão à medicação”; e “Saúde
do idoso”; e os seguintes MeSH: “Pharmaceutical Care”; “Adhesion to Medication”; e
“Health of the elderly”. Para isso, utilizaram-se como critérios de inclusão artigos publicados
no período de 2009 a 2016, em português, inglês ou espanhol, com resumo disponível nessas
bases de dados e com possibilidade de serem acessados gratuitamente na íntegra por meio
eletrônico. Os critérios de exclusão estabelecidos foram: artigos duplos em diferentes bases,
artigos sem resumo disponível, anais de congressos, editoriais e documentos que não
responderam aos objetivos do estudo.
Ao utilizar os descritores associados na PubMed, foram encontrados 342 artigos, 338
não atenderam aos critérios de inclusão, apenas dois se adequaram aos parâmetros
estabelecidos. A busca na BVS com os descritores associados resultou em 12 artigos, seis não
atenderam aos critérios de inclusão, e somente cinco apresentaram relação com o objetivo do
presente estudo. Um, porém, foi excluído por se encontrar repetido na busca da PubMed. No
total, seis artigos foram selecionados para análise no estudo.
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Quadro 1 – Distribuição dos artigos de acordo com os periódicos selecionados nas bases de
dados LILACS e MEDLINE no período de 2009 a 2016.
B.
DADOS
LILACS

PERIÓDICOS

2009

Brazilian journal of Pharm
Sciences

X

MEDLIN
E
LILACS

J Pharm Pharm Sciences

LILACS

J. Bras. Pneumol

LILACS

Rer. Ciênc.farm. básica
aplic
European
Neuropsychopharmacology.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TO
TAL

0

0

6

X

Braz.J.Pharm.Sciences

X
X

MEDLIN
E
TOTAL

X
X
1

2

1

0

1

1

Fonte: Própria autora.

Vale ressaltar que os artigos selecionados não abordam especificamente a consulta
farmacêutica para o idoso. A pesquisa se justifica porque tem como objetivo investigar as
influências da consulta farmacêutica para adesão da farmacoterapia de idosos polimedicados.

1.5

CONTRIBUIÇÃO E RELEVÂNCIA

Na Consulta Farmacêutica a pacientes idosos, o farmacêutico pode contribuir para a
adesão à medicação, o uso racional de medicamentos, a prevenção de agravos, a minimização
da progressão de doenças em curso e a prevenção ou redução de problemas relacionados aos
medicamentos à medida que os orienta sobre a terapia. Com essa ação, o farmacêutico pode
promover a saúde e a melhoria ou a manutenção da qualidade de vida do idoso.
Além disso, o presente estudo traz contribuições direcionadas à comunidade científica
nas áreas da saúde coletiva, saúde pública, gerontologia e para a sociedade em geral, pois
apresenta resultados para a compreensão da adesão à farmacoterapia de idosos polimedicados
acompanhados em consulta farmacêutica.
A pesquisa, também, poderá contribuir para a instituição de consultas farmacêuticas
em prol da educação de pacientes idosos em uso de cinco medicamentos ou mais com grande
relevância à saúde pública, como aumento da adesão à medicação, redução de erros e do uso
inadequado de medicamentos, detecção e diminuição de interações e iatrogenias que poderão
impactar na segurança do paciente, nas internações hospitalares e, consequentemente, na
redução de gastos públicos desnecessários.
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2

REFERENCIAL CONCEITUAL

2.1

GERIATRIA E GERONTOLOGIA
A geriatria é a ciência que se ocupa, essencialmente, dos problemas de saúde do

idoso. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1909, por Ignaz L. Nascher, médico norteamericano e autor do primeiro livro sobre envelhecimento publicado em 1914. Trata-se de
uma especialidade que perpassa ao tratamento das doenças dos velhos, visto que a saúde do
idoso não deve ser estimada apenas por ausências de agravos, mas muito mais pelo nível de
independência funcional e pela sua autonomia (PAPALÉO-NETO, 2007).
Papaléo-Neto (2007) cita, ainda, que foi Élie Metchnikoff, em 1903, quem introduziu
a palavra gerontologia como o estudo científico do processo de envelhecimento de todas as
coisas vivas e dos múltiplos problemas que envolvem a pessoa idosa. O termo é relativamente
novo, embora o envelhecimento e a consequente longevidade sejam seguramente tão antigos
quanto a própria civilização.
Mais tarde, o conceito de gerontologia foi consolidado como o ramo da ciência que se
propõe a estudar o processo de envelhecimento baseado nos conhecimentos das ciências
biológicas, psicomotoras, comportamentais, sociais e os diversos problemas que envolvem o
ser humano (BEAUVOIR, 1990).
Do grego geron, geronte, ou “mais velho”, associado ao sufixo logos (ciência ou ramo
do conhecimento) (BIRREN, 1983), hoje, gerontologia refere-se “à ciência que estuda o
envelhecimento em todos os seus aspectos, tanto biológicos, como psicológicos e
sociológicos, tendo em conta, também, a evolução histórica e os fatores relativos à pessoa
idosa” (MILLÁN-CALENTI, 2006).
No século XX, no Ocidente, o cuidado aos idosos tornou-se uma especialidade. Em
Londres, na década de 30, a inglesa Marjorie Warren realizou uma abordagem direcionada
aos idosos, e delineou os princípios da avaliação interdisciplinar e multidisciplinar no controle
de pacientes crônicos. A Gerontologia é ampla e capacita os diversos profissionais para
diferentes áreas de atuação, como por exemplo, em arquitetura, para que possa auxiliar no
projeto de uma casa adaptada às necessidades de um idoso ou para que ofereça apoio
nutricional, terapia ocupacional, fisioterapia, acompanhamento farmacoterapêutico e tantas
outras atuações que possam contribuir para a saúde e a vida do idoso (VERAS; LOURENÇO,
2008).
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2.2

POLIFARMÁCIA E O ENVELHECIMENTO

O envelhecimento não é um estágio e, sim, um processo de degradação progressiva
que ocorre durante o curso de vida. Para Secoli (2010), esse processo começa ainda no útero e
findaria na morte. Várias teorias tentam explicar, mas nenhuma delas é suficientemente
satisfatória para compreensão da gênese completa desse mecanismo. É difícil determinar os
critérios para definir o início da velhice, pois há diferenças consideráveis entre os idosos
(SECOLI, 2010).
Para a OMS (1994), a velhice tem início aos 60 anos nos países em desenvolvimento,
como o Brasil, e aos 65 anos nos países desenvolvidos. O processo de envelhecimento
promove alterações biológicas, psicológicas e sociais. Alterações biológicas são as
morfológicas, em que há o aparecimento de rugas, cabelos brancos e outras; as fisiológicas
estão relacionadas às modificações das funções orgânicas; enquanto que as bioquímicas estão
diretamente ligadas às alterações das reações químicas que se processam no organismo. As
alterações psicológicas são percebidas quando, ao envelhecer, o ser humano precisa se adaptar
continuamente às novas situações do seu cotidiano. As sociais aparecem nos momentos em
que as relações sociais se tornam alteradas em função da diminuição da produtividade e,
principalmente, do poder físico e econômico (VERAS, 2009).
Algumas teorias foram desenvolvidas para elucidar a razão pela qual o
envelhecimento acontece. Apesar de nenhuma delas ter sido comprovada, algumas são mais
citadas nos estudos como possíveis: a Teoria Genética, a Teoria Imunológica, a Teoria do
Acúmulo de Danos, a Teoria das Mutações, a Teoria do Uso e Desgaste e a Teoria dos
Radicais Livres, sendo essa última, atualmente, a mais aceita. O desenvolvimento dessas e de
outras teorias parece advir da tendência competitiva que os pesquisadores se submetem diante
das diferentes hipóteses. O progresso dos estudos para a compreensão dos mecanismos
implícitos ao envelhecimento corrobora para o reconhecimento de interações entre os
processos. Contudo, as pesquisas científicas sobre o tema constatam que a complexidade do
fenômeno representa um grande desafio (TEIXEIRA; GUARIENTO, 2010).
O elevado número de medicamentos é apontado como o principal fator de risco para a
iatrogenia e reações adversas, havendo considerável relação entre a polifarmácia e a
probabilidade de interações medicamentosas, reação adversa e o uso de medicamentos
inapropriados em idosos. Para entender o impacto da polifarmácia no idoso, é necessário,
primeiramente, que o profissional de saúde saiba reconhecer as alterações orgânicas que
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ocorrem no processo de envelhecimento e que podem interferir no metabolismo dos
medicamentos. Necessita, também, entender a farmacologia dos medicamentos, suas possíveis
interações medicamentosas e os efeitos adversos e, dessa forma, reconhecer as dificuldades do
idoso em relação à sua medicação (ARAÚJO et al., 2011).
As doenças crônicas e as manifestações clínicas provenientes do próprio
envelhecimento são as principais causas do consumo de muitos medicamentos, tornando o
idoso mais suscetível a eventos adversos. Assim, racionalizar o uso de medicamentos e evitar
os agravos advindos da polifarmácia será, sem dúvida, um dos grandes desafios da saúde
pública desse século (SECOLI, 2010).

2.3

ADESÃO À MEDICAÇÃO
Inicialmente, as definições utilizadas para o termo adesão refletiam o entendimento

sobre o papel dos sujeitos no processo. Os termos mais utilizados na língua inglesa adherence
e compliance têm diferentes significados. O termo compliance pode ser traduzido como
obediência à recomendação da prescrição, e pressupõe um papel passivo do paciente, e
adherence, aderência ou adesão, como o termo utilizado para expressar uma escolha do
paciente de adotar ou não uma determinada recomendação do prescritor (TRAUTHMAN et
al, 2014.).
Ao longo do tempo, várias definições têm sido propostas, bem como outras expressões
relativas ao processo de adesão, como, por exemplo, a expressão "adesão ao tratamento", que
foi introduzida na literatura médica por Haynes e Sackett como: "O grau de concordância
entre o comportamento de uma pessoa e os conselhos médicos ou de saúde" (HAYNES,
1976).
A OMS define o termo “adesão” como sendo a medida na qual o comportamento do
paciente em relação ao uso da sua medicação. Seguir dietas ou proceder a mudanças no estilo
de vida corresponde ao aconselhamento dado pelo profissional de saúde. Dessa forma, a
adesão ao tratamento, por parte do paciente, pode ser interpretada como a compreensão e a
concordância pela terapia proposta na prescrição objetivando o uso do medicamento na dose
correta, pelo período estabelecido (OMS, 2003).
No processo de envelhecimento, é percebida uma maior demanda pelos medicamentos
e pelos serviços de saúde, o que torna a população geriátrica vulnerável aos riscos da
polifarmácia e aos efeitos adversos dos medicamentos. Importante ressaltar que o organismo
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do idoso apresenta alterações em suas funções fisiológicas que devem ser consideradas e
muito bem avaliadas, pois podem levar a uma farmacocinética diferenciada e um possível
aumento da sensibilidade, tanto para os efeitos terapêuticos, quanto para os efeitos adversos
dos medicamentos (CHEHUEN-NETO et al., 2012).
Para Nóbrega e Karnikowski (2005), várias questões são importantes e devem ser
consideradas para adequar a prescrição ao idoso. São elas: considerar o estado clínico geral do
paciente; minimizar o número de medicamentos necessários a serem administrados – de
forma a evitar interações medicamentosas e o aumento das possibilidades de reações adversas
–; iniciar com pequenas doses e adequar de acordo com a necessidade; evitar, ao máximo, o
uso de medicamentos considerados impróprios pela literatura científica; nos casos específicos
em que a medicação não possa ser evitada, que seja utilizada com cautela, constante
monitoramento e não esquecer as questões relacionadas à parte social, econômica e cultural.
O uso racional de medicamentos é fundamental para a prevenção de internações
desnecessárias, evitar gastos excessivos com vários medicamentos, bem como assegurar a boa
qualidade de vida. O profissional deve estar atento e, sempre, estimular o idoso para que este
realize uma adesão que favoreça o controle da doença (NÓBREGA; KARNIKOWSKI, 2005).
É possível avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso através de métodos diretos
ou indiretos. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, não apresentando características de
desempenho que permitam identificar um padrão-ouro para os diversos problemas de saúde.
Desse modo, a combinação de métodos e a associação de mais de um instrumento para
mensurar a adesão à terapia medicamentosa apresenta-se como uma alternativa para a
acurácia da adesão à medicação (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005).
Os métodos diretos permitem detectar os princípios ativos dos medicamentos ou
produtos de sua metabolização (metabólitos) através de pesquisas nos fluidos biológicos do
paciente (HAYNES; TAYLOR; SACKETT, 1981; VERMEIRE et al., 2001).
Já os métodos indiretos propõem estratégias como questionários que indaguem sobre:
quão fácil é para o paciente administrar a sua medicação, contagem de comprimidos,
averiguação da taxa de dispensação da prescrição na farmácia, uso de monitoramento
eletrônico da medicação, realização do diário da medicação pelo paciente, dentre outros
(OSTERBERG; BLASCHKE, 2005).
Para avaliar esse grau de adesão, são utilizados, como medida psicométrica, alguns
questionários. Os mais utilizados são: Teste de Hayne e Sackett; o ARMS (Adherence to
Refills and Medications Scale); o BMQ (Brief Medications Questionnaire) e o TMG (Teste de

25

Morisky Green) (MORISKY et al., 1986). A teoria que fundamenta o TMG afirma que o uso
inadequado de medicamentos ocorre em uma ou em todas as seguintes formas: esquecimento,
descuido, interrupção do medicamento quando sentir-se melhor ou quando sentir-se pior
(MORISKY et al., 1986). O TMG é de fácil aplicação, e encontra-se validado em inglês,
espanhol e português.
O Brief Medication Questionaire (BMQ) (SVARSTAD et al., 1999) é outro
instrumento muito utilizado como método indireto. Possui três domínios que identificam as
barreiras à adesão quanto ao regime, às crenças e à recordação em relação ao tratamento
medicamentoso na perspectiva do paciente. A pesquisa demonstrou que o domínio “Regime”
do BMQ apresentou melhor desempenho que o TMG, com maiores sensibilidade (77% vs
61%) e especificidade (58% vs 36%) (BEN et al., 2012).
Em estudo realizado na Índia, foi observada uma variação do BMQ com o acréscimo
de mais um domínio: domínio de acesso, detectado como razão principal associada com a não
adesão à medicação (82,57%) (THOMAS et al., 2011).
Em sua prática, o farmacêutico, deve estar preparado para identificar e prevenir os
vários problemas de adesão à terapia medicamentosa e atuar clinicamente de forma adequada
para minimizar ou resolver esses problemas. Para identificar a não adesão e o seu grau, é
preciso considerar alguns aspectos como, por exemplo, o conhecimento do paciente acerca da
medicação, a experiência com o medicamento, a complexidade da medicação, a capacidade de
administrar e sua autonomia.
Alguns fatores estão associados às condições de saúde como as doenças crônicas, as
condições assintomáticas e as condições com prognóstico ruim. Outros estão associados ao
próprio paciente, como as limitações cognitivas e funcionais, entendimento em saúde e
medicamentos, crenças e preocupação, dificuldades físicas e motoras e percepção acerca da
sua saúde e sua medicação. Ainda são citados fatores relacionados à equipe e ao sistema de
saúde. Qualquer que seja o teste utilizado para avaliar a adesão ao tratamento, o importante é
que seja de modo adequado, com uma abordagem focada no paciente de modo a evitar culpálo pelo não cumprimento do plano determinado pelo prescritor (BEM; NEUMANN;
MENGUE, 2012).
Conhecer profundamente o paciente, entender suas dificuldades e avaliar o
entendimento e a responsabilidade sobre sua medicação, são questões importantes a serem
consideradas para que o farmacêutico possa contribuir na adesão e na manutenção da
farmacoterapia de idosos.
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2.4

ATENÇÃO FARMACÊUTICA

Em 1990, Hepler e Strand citaram pela primeira vez, na literatura científica, o termo
“Pharmaceutical Care”, traduzido para o português como Atenção Farmacêutica. Nesse
estudo, o conceito sugere que “Atenção Farmacêutica é a provisão responsável do tratamento
farmacológico com o objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a
qualidade de vida do paciente”. Após ser discutido, o termo foi aceito e ampliado, na reunião
de Tóquio da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1994).
Na Espanha, o termo “Atención Farmacéutica”, com o Método Dáder – um modelo de
seguimento farmacoterapêutico –, foi utilizado por um grupo de pesquisa em Atenção
Farmacêutica da Universidade de Granada. Alguns consensos foram realizados com o
objetivo de definir os modelos para o acompanhamento, os conceitos e, também, para
classificar

os

Problemas

Relacionados

aos

Medicamentos

(PRM)

(GRUPO

DE

INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN FARMACÉUTICA UNIVERSIDAD DE GRANADA,
2004).
No Brasil, o termo “Atenção Farmacêutica” foi adotado após discussões no encontro
liderado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), OMS, MS e outros. Nessa
reunião, o conceito de Atenção Farmacêutica definido foi:
um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência
Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos,
habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças,
promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a
interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia
racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a
melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as
concepções dos seus sujeitos, respeitada as suas especificidades
biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde
(CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA, 2002).

O mesmo consenso definiu os macros componentes da prática profissional para o
exercício da Atenção Farmacêutica. São eles: a educação em saúde, para promoção do uso
racional de medicamentos; a orientação farmacêutica; a dispensação dos medicamentos; o
atendimento farmacêutico; o acompanhamento farmacoterapêutico; e o registro sistemático de
todas as atividades (CONSENSO BRASILEIRO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA, 2002).
No mundo, os dois modelos de “Atenção Farmacêuticos” mais utilizados pelos
farmacêuticos e pesquisadores, ainda, são o modelo espanhol (Método Dáder) e o americano
(Modelo de Minnesota).
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Baseado no acompanhamento farmacoterapêutico de usuários de medicamentos, a
Atenção Farmacêutica busca a obtenção de resultados terapêuticos por meio da resolução de
problemas da farmacoterapia, tendo o paciente como ponto central para a resolução dos seus
problemas relacionados com os medicamentos. Através da interação direta do usuário, o
farmacêutico tem a oportunidade de contribuir para o uso correto e racional dos
medicamentos e, dessa forma, colaborar para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.
Atualmente, associações farmacêuticas de relevância internacional e a OMS
consideram a Atenção Farmacêutica como uma atividade exclusiva do farmacêutico e que
este deve tê-la como prioridade para o desenvolvimento pleno de sua profissão.

2.5.

CONSULTA FARMACÊUTICA

Para o Conselho Federal de Farmácia (CFF), o conceito de consulta farmacêutica é o
atendimento realizado pelo farmacêutico ao paciente, respeitando os princípios éticos e
profissionais, tendo como finalidade a obtenção dos melhores resultados com a
farmacoterapia e a promoção do uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em
saúde. É uma prática clínica centrada no paciente, na qual as decisões e as responsabilidades
são compartilhadas com o paciente e com a equipe de saúde, e que obedece a uma sequência
de passos no processo de cuidado do paciente – que inclui a coleta de dados, identificação de
problemas, implantação de um plano de cuidado e do seguimento farmacoterapêutico (CFFRES 585, 2013).
A coleta de dados do paciente dá início a consulta farmacêutica, por meio do exame
clínico e uma anamnese onde o paciente é a principal fonte das informações. Além do relato
do paciente sobre a sua saúde, seus problemas médicos e tratamentos em curso, outras
informações podem ser obtidas dos cuidadores, da família ou de profissionais da saúde.
Também são importantes os dados advindos de exames clínicos, laboratoriais, prescrições
médicas, entre outros documentos pertencentes à história clínica do paciente. A consulta deve
der agendada e o paciente recomendado a levar seus medicamentos, suas receitas médicas e
últimos exames. A coleta de dados é focada no perfil do paciente, na história clínica e na
história de medicação. A história clínica inclui a queixa principal, a história da doença atual,
história médica pregressa, história social, familiar e revisão por sistemas. A história da
medicação inclui todos os medicamentos em uso, prescritos ou não (CFF-RES 586, 2013).
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2.6

FARMACÊUTICO CLÍNICO

A prática da Atenção Farmacêutica é uma ferramenta que facilita a interação do
farmacêutico com o usuário do sistema de saúde, viabilizando um melhor acompanhamento e
cuidado dos pacientes, monitorando a farmacoterapia, prevenindo, identificando e resolvendo
os possíveis problemas identificados durante esse processo.
A Sociedade Europeia de Farmácia Clínica define a Farmácia Clínica como: “uma
especialidade da área da saúde, que descreve a atividade e o serviço do farmacêutico clínico
para desenvolver e promover o uso racional e apropriado dos medicamentos e seus derivados”
(OMS, 1994).
Já a Associação Americana dos Farmacêuticos Hospitalares, adota como definição de
Farmácia Clínica a “Ciência da Saúde, cuja responsabilidade é assegurar, mediante a
aplicação de conhecimentos e funções relacionados com o cuidado aos pacientes, que o uso de
medicamentos seja seguro e apropriado e que necessita de uma educação especializada e/ou
um treinamento estruturado” (OMS, 1994).
A prática do cuidado farmacêutico visa à promoção do uso racional de medicamentos,
sejam eles prescritos ou não, à educação em saúde, através dos serviços clínicos
farmacêuticos e das atividades voltadas para o indivíduo, comunidade e equipe de saúde.
Historicamente, essa prática teve início em meados da década de 60 através dos serviços
clínicos nas farmácias hospitalares. Após alguns anos, a atuação farmacêutica se expandiu
para os demais níveis de atenção à saúde, direcionada para o cuidado direto com o paciente e
como suporte à equipe de saúde (AMERICAN COLLEGE, 2008).
Por seu conhecimento em medicamentos, o farmacêutico está capacitado para a
resolução de problemas relacionados à farmacoterapia, tendo como prioridade a promoção e o
uso racional, contribuindo para a efetividade e segurança da terapia. Com uma visão integral
do paciente, o farmacêutico busca prover os cuidados em saúde adequados às necessidades de
seus pacientes.
Para que o farmacêutico assuma a corresponsabilidade do cuidado em prol da saúde do
paciente e desempenhe a importante função social de líder, torna-se necessário investir na sua
formação, expandir o conhecimento teórico e prático, tendo como objetivo a melhoria do
cuidado e a conscientização da população acerca do papel do farmacêutico como profissional
de saúde. (CFF-RES 585, 2013).
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2.7

CONSULTA FARMACÊUTICA E O SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO

A prática da consulta farmacêutica no Brasil já era vista nos ambientes hospitalares e,
agora, começa a avançar de forma independente, direcionando, cada vez mais, o farmacêutico
clínico para integrar seu espaço na equipe multiprofissional. Assim, surgem os primeiros
consultórios farmacêuticos, sejam nas farmácias comunitárias em clínicas multidisciplinares
ou mesmo de forma independente. Vários fatores corroboram para as dificuldades da prática
da consulta farmacêutica. Dentre eles, a insegurança do farmacêutico, talvez, seja a de maior
atenção, pois remete ao tempo da graduação, em que a falta de disciplinas específicas que
capacitam os futuros farmacêuticos para a prática clínica da profissão com foco humanizado e
de caráter holístico é muito incipiente (CFF-RES 585, 2013).
No Brasil e em alguns países de origem latina, o termo “seguimento
farmacoterapêutico” foi utilizado para traduzir o termo “Pharmaceutical Care”, usado nos
Estados Unidos. Recentemente, um serviço clínico voltado a pacientes polimedicados do
sistema Medcare criou o termo Medication-Therapy Management (MTM). Para fornecer ao
farmacêutico as ferramentas e os procedimentos necessários para o atendimento clínico, no
Brasil, são utilizadas algumas metodologias: o Método Dáder, o Pharmacotherapy WorkUp e
o Therapeutic Outcomes Monitoring (TOM), todos adaptados do método clínico clássico de
atenção à saúde e do sistema de registro SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), já
proposto por Weed na década de 70 (CORRER; OTUKI; SOLER, 2011).
As ações de avaliação e promoção da adesão à medicação, revisão da farmacoterapia e
conciliação medicamentosa, assim como o aconselhamento e o acompanhamento dos
desfechos da farmacoterapia do paciente são estratégias de intervenção farmacêutica para
alcançar algumas metas da clínica farmacêuticas (MIRANDA et al., 2012).
A educação do paciente acerca de seus medicamentos e de problemas a eles
relacionados tem como objetivo promover a autonomia, o autocuidado, a adesão, a prevenção
e a identificação de interações e erros de medicação, orientação sobre validade e local da
guarda de medicamentos, a revisão e a avaliação da efetividade da farmacoterapia e, quando
necessário, a discussão junto ao prescritor e equipe para sugerir ajustes de doses e alterações
da terapêutica medicamentosa (MIRANDA et al., 2012; PEREIRA et al., 2015; CORRER;
OTUKI; SOLER, 2011).
Implantado em abril de 2014, em 54 unidades de saúde na cidade de Curitiba, Paraná,
Brasil, o Projeto de Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica faz parte do Programa Nacional
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de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS (QualifarSUS) do governo
federal. O projeto piloto teve início na Rede Municipal de Saúde de Curitiba e, nos três meses
iniciais, dos 548 pacientes atendidos, 54% omitiam doses dos medicamentos prescritos, 34%
abandonavam o tratamento quando observava uma melhora, 33% não cumpriam o horário da
medicação e 21% faziam adição de doses que não estavam indicadas. Os resultados da
implantação de Cuidados Farmacêuticos através da consulta farmacêutica corroboram a
importância de se expandir, para outros municípios, os serviços clínicos farmacêuticos com a
perspectiva de incentivar a discussão sobre as práticas clínicas nas Redes de Atenção à Saúde
e o papel do farmacêutico nesse contexto (BRASIL, 2014).
A realização da consulta farmacêutica de forma individual e em ambiente privado,
como em consultório ou, mesmo, em domicílio, concretiza o processo de cuidados clínicos
desenvolvido pelo farmacêutico para atender de forma mais ampla o idoso.
A realização de consultas farmacêuticas para idosos polimedicados pode ter grande
importância, ser relevante e necessária para a promoção da saúde, prevenção de doenças,
orientação acerca da farmacoterapia, manutenção de tratamentos longos ou contínuos e na
identificação de possíveis interações, reações adversas e erros da medicação.
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3

METODOLOGIA

3.1

DESENHO DO ESTUDO

Trata-se de uma pesquisa exploratória, longitudinal com abordagem quantitativa, cuja
coleta de dados ocorreu por entrevista durante a consulta farmacêutica. Os instrumentos
utilizados para a coleta de dados foram: o formulário farmacêutico com dados
sociodemográficos, o questionário de Avaliação da Adesão Medicamentosa BMQ e o TMG.
O desenho do estudo longitudinal prospectivo é conceituado por Stedeman (1996),
como sendo a pesquisa de um grupo seguido prospectivamente em estudo epidemiológico
durante um determinado tempo, em que existe a causa ou um fator determinante e o objetivo é
o resultado.
O presente estudo apresenta um componente descritivo, longitudinal e correlacional. O
componente descritivo estará relacionado à caracterização sociodemográfica dos sujeitos e da
distribuição das frequências relativas e absolutas O componente correlacional se estabelece,
pois permitirá identificar a relação entre as variáveis, neste caso, a pontuação da escala de
Brief Medication Questionnaire e Morisky Green e outras variáveis de investigação. A
pesquisa pode, ainda, classificar-se como longitudinal, por ser um tipo de estudo que tem por
objetivo medir a frequência de um acontecimento ou problema numa população em mais de
um momento.

3.2

CENÁRIO DA PESQUISA

O cenário da pesquisa é o Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores da
Universidade Federal Fluminense (CASIC/UFF). O programa de extensão está vinculado ao
Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração da Escola de Enfermagem
Aurora de Afonso Costa/UFF cadastrado no Pró- Reitoria de Extensão desde 1997. O Centro
localiza-se no Campus Mequinho, no Centro da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Em
relação à estrutura física, o Centro conta com uma recepção ampla, com ar condicionado,
televisão, água filtrada e acomodação adequada para os idosos aguardarem o atendimento
com os profissionais de saúde em um dos quatro consultórios. Completam o espaço: uma sala
de administração, sala de reunião, sala com autoclave, copa/cozinha, três banheiros, área
externa com um auditório e jardins.
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Os clientes atendidos contam com uma equipe multiprofissional composta por:
Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico,
Nutricionistas, técnicos em Acupuntura, Auriculoterapia, Massoterapia e outros. Por se tratar
de uma unidade docente-assistencial, também estão incluídos na equipe: docentes,
preceptores, alunos de graduação, e pós-graduação (residência e especialização).
Dentre as características deste programa, destacamos que se trata de um campo de
ensino teórico-prático, constituindo-se um campo adequado ao desenvolvimento de modelos
inovadores na assistência e no ensino para a graduação de Enfermagem e pós-graduação
strictu sensu, multiprofissional da Universidade Federal Fluminense além de receber discentes
de outras universidades.
O Centro tem como objetivo realizar atividades de promoção à saúde e prevenção de
doença junto aos idosos e seus cuidadores, realização de consultas com diversos profissionais
de saúde, tanto para idosos saudáveis, como para os que convivem com doenças crônicas e
degenerativas, bem como para os cuidadores dos idosos.
Também são realizadas visitas domiciliares aos idosos com limitações de mobilidade,
portadores de demência que fazem parte do Centro e os cuidadores, sendo disponibilizadas as
orientações necessárias para o cuidado, no ambiente domiciliar. O CASIC também promove
encontros informativos com temas relevantes a demências para cuidadores, além de participar
de pesquisas institucionais e interinstitucionais vinculadas.
As atividades envolvidas no Centro se estabelecem pelo desenvolvimento de um
modelo de cuidado em saúde, na perspectiva de uma atuação interdisciplinar, em oficinas
terapêuticas cognitivas e funcionais para os idosos e em grupo de suporte e orientação aos
cuidadores de idosos com demência.
Outra atuação do CASIC é instituir atividades que proporcionem um adequado suporte
aos cuidadores, visando favorecer um cuidado seguro e com mais qualidade, seja em
domicílio, em ambiente hospitalar ou para o idoso institucionalizado.

3.3

PARTICIPANTES DA PESQUISA

Por se tratar de uma população pequena atendida em consulta farmacêutica, não foi
aplicada qualquer técnica de cálculo de amostragem. O estudo contou com os idosos,
atendidos no consultório do CASIC, no período de três meses, sendo respeitados os critérios
de inclusão e de exclusão no período da pesquisa.
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Critérios de inclusão: indivíduos com idade a partir de 60 anos com polifarmácia (5
medicamentos ou mais).
Critérios de exclusão: idosos com diagnóstico de demência e/ou doenças psiquiátricas
e/ou com Escala de Minimental com ponto de corte inferior a: 20 pontos (analfabetos); 22
pontos (escolaridade de 1 a 3 anos); 24 pontos (escolaridade de 4 a 7 anos) e 26 pontos
(escolaridade igual ou superior a 8 anos), num total de 30 pontos (BRUCK et al., 2003).

3.4

COLETA DE DADOS

Para coleta de dados foram utilizados: o formulário farmacêutico, o questionário de
Avaliação da Adesão Medicamentosa BMQ, o TMG e o formulário com duas questões
abertas.

3.4.1 Formulário farmacêutico
Formulário

farmacêutico

composto

pelos

dados

sociodemográficos

com a

identificação do paciente – idade, gênero e escolaridade – e dados dos medicamentos
utilizados, história clínica pregressa, informações acerca de hábitos de alimentação,
tabagismo/alcoolismo e outros que possam contribuir para o perfil do paciente (Anexo 1).

3.4.2 Questionário Brief Medication Questionnaire (BMQ)
O instrumento para avaliação do nível de adesão aos medicamentos é uma escala
constituída por questões fechadas que possibilita avaliar a adesão ao tratamento
medicamentoso do usuário dividido em três domínios: Parte I (REGIME) – Tipos de
medicação utilizada pelo usuário; Parte II (CRENÇA) – Problemas que as medicações causam
ao paciente; Parte III (RECORDAÇÃO) – Lista de problemas que os pacientes podem ter
com as medicações. Esses domínios são obtidos comparando as respostas dos usuários às
perguntas com a prescrição médica, pelo registro do prontuário dos usuários ou prescrição de
outros médicos ou serviços de saúde.
Resultados: O paciente que apresentar “nenhuma resposta positiva” no teste é
classificado como de “ADESÃO”, o paciente que apresentar “resposta positiva em um dos
três domínios” é classificado como “PROVÁVEL ADESÃO”, o paciente que apresentar
“resposta positiva em dois dos três domínios” é classificado também como “PROVÁVEL
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BAIXA ADESÃO” e o paciente que apresentar resposta positiva nos três domínios (regime,
crença e recordação) é classificado como de ”BAIXA ADESÃO” (Anexo 2).

3.4.3 Teste de Morisky Green (TMG)
Trata-se de uma escala com as seguintes questões: A) Você, às vezes, tem problemas
em se lembrar de tomar a sua medicação? B) Você, às vezes, se descuida de tomar seu
medicamento? C) Quando está se sentindo melhor, você, às vezes, interrompe seu
medicamento? D) Às vezes, se você se sentir pior ao tomar medicação, você para de tomá-la?
Resultados: Adesão = nenhuma questão positiva (+); Moderada adesão = 1 ou 2
resposta positiva (+); Baixa adesão = 3 ou 4 respostas positivas (+) (Anexo 3).
Na presente pesquisa, optou-se pela utilização do Questionário BMQ e do Teste de
Morisky Green (TMG) por serem os mais utilizados no Brasil. A adesão foi avaliada pela
versão traduzida para o português, do BMQ com onze perguntas (Anexo 2) e a versão em
português do TMG com quatro perguntas (Anexo 3). O escore de problemas encontrados pelo
BMQ em cada domínio (regime, crenças e recordação) foi obtido comparando-se as respostas
dos pacientes com a prescrição médica, pelo prontuário do paciente no CASIC e pelas caixas
de medicamentos dos pacientes.

3.5

VARIÁVEIS DA INVESTIGAÇÃO

Para a investigação, foram consideradas as variáveis sociodemográficas: idade, sexo,
condições econômicas e adesão. E, a fim de caracterizar a amostra: sexo, idade, estado civil,
escolaridade, situação profissional e nível socioeconômico do idoso (Quadro 2).
Quadro 2 – Categorização das variáveis da investigação.
VARIÁVEIS

CLASSIFICAÇÃO

PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS

Idade

Quantitativa

Estatística descritiva, Teste de Kolmogorov-Smirnov
(KS), Teste Shapiro-Wilk, Teste Leveve, t-de Student.

Nível de adesão
Nº de medicamentos

Quantitativa

Estatística descritiva, Teste de Kolmogorov-Smirnov,
Teste de Shapiro-Wilk e Teste Mann-Whitney, Teste
de Mc-Nemar, Teste Kruskall Wallis, teste exato de
Fisher, t-de Student.

35

Sexo
Escolaridade
Estado civil
Ocupação
N. Socioeconômico

Qualitativa

Frequência e Teste Qui-quadrado, t- de Student.

Fonte: Autora

3.6

PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS

Realizou-se uma avaliação prévia dos pacientes atendidos no CASIC e, àqueles que se
enquadravam aos critérios de inclusão da pesquisa, foi oferecido o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE). Além disso, eventuais dúvidas sobre a realização da pesquisa
foram sanadas. A coleta de dados foi realizada pela farmacêutica mestranda, e ocorreu no
período de agosto a novembro de 2016.
Os idosos que concordaram em participar da pesquisa foram agendados para a
primeira consulta farmacêutica. Encaminhados pelos diferentes profissionais atuantes no
CASIC para a consulta com a farmacêutica, eles receberam orientação para levar todos os
seus medicamentos em uso. A consulta contemplou, inicialmente, a assinatura do TCLE e a
apresentação de todas as informações sobre a participação do idoso na pesquisa através do
atendimento em consulta farmacêutica.
O primeiro momento ou primeira consulta foi pontuado (a) pelo acolhimento e coleta
de dados sócios demográficos (sexo, idade, escolaridade, estado civil, situação profissional) e
dados clínicos sobre comorbidades, informações acerca da farmacoterapia atual, com registro
de medicamentos prescritos e não prescritos, exames e diagnósticos, bem como a
apresentação da prescrição médica.
O acolhimento é primordial para iniciar uma consulta farmacêutica, e deve se manter
pelo tempo em que o paciente for acompanhado pelo profissional. Na prática diária, os
pacientes foram recebidos um a um em consultas individualizadas. O objetivo inicial foi
registrar: a coleta e a organização dos dados do paciente, a utilização das técnicas de
semiologia farmacêutica e a entrevista clínica (CFF, 2013).
Em ambiente adequado, a farmacêutica procedeu à consulta com informações
relacionadas à história da medicação com orientações acerca das patologias existentes e
prevenção de novos agravos. Foi enfatizada a indicação e o significado da terapia
farmacológica e não farmacológica prescrita pelo médico ou não. O uso correto de cada
medicamento utilizado pelo idoso e o local mais adequado para guardá-lo também foi tema

36

das orientações na consulta. Quando necessário, a farmacêutica encaminhou para outro
profissional de saúde do projeto.
Conforme recomendado pelo Conselho Federal de Farmácia, na história da medicação,
também constou o histórico de alergias, as reações adversas a medicamentos e a experiência
do paciente com a medicação. Nas anotações da história clínica, foram registradas as
principais queixas, a história da doença atual, a história médica pregressa, a história social e
também familiar (CFF, 2013).
De posse das informações necessárias, a farmacêutica fez uma revisão da medicação
para identificação de possíveis problemas relacionados à farmacoterapia do idoso. Procedeu à
aplicação da escala de BMQ e do TMG para todos os idosos com o intuito de avaliar o
conhecimento e delimitar a construção da próxima consulta.
Nos casos onde foram realizados procedimentos como a aferição da Pressão Arterial
(PA) e o teste de Glicemia Capilar Sanguínea (GCS), foi entregue ao paciente a Declaração de
Serviço Farmacêutico, que é um documento escrito e elaborado pelo farmacêutico após a
prestação do Serviço, previsto na legislação vigente. A declaração foi emitida em duas vias,
sendo a primeira entregue ao idoso, e a segunda, arquivada em prontuário com o registro de
todo o procedimento realizado no atendimento.
Depois da orientação acerca do local adequado para a guarda dos medicamentos, do
uso racional, dose correta, tempo de tratamento, reações adversas, erros de administração e
outras orientações pertinentes, tendo os questionamentos solucionados, foi agendada uma
nova consulta com, basicamente, o mesmo teor da primeira, sendo esta confirmada por
telefonema no dia anterior pela secretária.
A primeira consulta teve a duração de uma hora, e outro encontro foi agendado para o
mês seguinte.
O segundo momento ou segunda consulta foi marcado (a) pelo seguimento
farmacoterapêutico, com consultas de 30 minutos, nas quais o paciente recebeu orientações,
informações e, quando necessárias, indicações sobre a terapia farmacológica e não
farmacológica. A lista de medicamentos em uso foi revisada e os medicamentos finalizados
ou suspensos pelo médico foram excluídos e os novos incluídos no formulário farmacêutico,
de acordo com as novas recomendações da prescrição.
Depois de uma nova avaliação, o farmacêutico prosseguiu a investigação acerca dos
cuidados com a guarda da medicação, a responsabilidade sobre o tratamento e a importância
da adesão à medicação e do uso racional dos medicamentos. Ao final da consulta, foi
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realizada a segunda aplicação do questionário BMQ e do TMG para todos os idosos. Com a
repetição dos dois instrumentos, o profissional farmacêutico teve a oportunidade de conhecer
e comparar o desempenho dos idosos em relação ao conhecimento e o comprometimento com
a sua farmacoterapia nos dois momentos.

3.7

TRATAMENTO DOS DADOS

A partir dos dados coletados, construiu-se um banco de dados posteriormente
analisado pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social Science) e pelo aplicativo
Microsoft Excel 2007. Na Análise Descritiva para caracterização da amostra – análise do
comportamento das variáveis e descrição das implicações/influências da consulta
farmacêutica para a adesão da farmacoterapia –, os dados foram sintetizados por meio do
cálculo de estatísticas descritivas, razão de chances, gráficos e distribuições de frequências e
de proporções da adesão à terapia medicamentosa.
Na Análise Inferencial de Variáveis Qualitativas, para as escalas BMQ e TMG, a
significância de associação das variáveis com a consulta farmacêutica ou outras variáveis
sociodemográficas e fisiológicas dos pacientes foi investigada pelo teste Qui-quadrado e pelo
teste Exato de Fisher.
Na Análise Inferencial de Variáveis Quantitativas (medidas e quantidades), a hipótese
de normalidade da distribuição das medidas e quantidades foi analisada e verificada pelo
Teste de Kolmogorov-Smirnov e Teste de Shapiro-Wilk. As médias das medidas repetidas
antes e depois do acompanhamento em consulta farmacêutica foram comparadas pelo Teste tde Student Pareado. A igualdade das variâncias, necessária para execução do Teste t-de
Student sem correção foi avaliada pelo Teste de Levene. Os não Normais tiveram as medidas
pareadas antes e depois do acompanhamento em consulta farmacêutica comparadas pelo Teste
de Wilcoxon.
A comparação de mais de duas medidas pareadas, foi pela ANOVA com repetição.
Quando não foi verificada a distribuição Normal, a comparação das medidas se deu pelo Teste
de Friedman, com teste post hoc de Student-Newman-Keuls. Para comparação de dois grupos
independentes, quando a hipótese de distribuição normal não foi rejeitada nos dois grupos, a
comparação foi feita pelo teste t-de Student. A igualdade das variâncias na comparação de
grupos independentes também foi avaliada pelo teste de Levene. Nos grupos em que a
hipótese de normalidade da distribuição foi rejeitada, a comparação de dois grupos foi
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realizada pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney. A comparação de mais de dois grupos
foi feita pela ANOVA, quando a distribuição das variáveis for normal, ou pelo teste de
Kruskall Wallis.
Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando o
nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão
nos testes: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste foi menor que
0,05. Nos testes que forneceram os p-valores assintóticos e exatos, foram considerados os pvalores exatos. Detalhes da metodologia proposta podem ser encontrados em Fávero et al.
(2009) e Medronho et al. (2009).

3.8

ASPECTOS ÉTICOS

Com o objetivo de proteger e garantir o respeito da pessoa idosa, garantindo o
anonimato da instituição e dos participantes, a garantia de sua liberdade de participação, a
possibilidade de abandonar o estudo em qualquer momento, os participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação no estudo.
Atendendo ao protocolo para a realização da pesquisa, o projeto foi submetido à
Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP), atendendo às determinações da resolução de nº 466 de
12 de Dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde que estabelece as normas
regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Essa resolução incorpora, sob a
ótica do indivíduo e das coletividades, referenciais básicos da bioética, tais como: autonomia,
beneficência, não maleficência, justiça e equidade.
O participante assinou em duas vias o TCLE após a explicação dos objetivos e
técnicas de coleta dos dados e antes do início da pesquisa.
Foram esclarecidos o foco da proposta, seus objetivos, a proteção do anonimato e o
resguardo do sigilo. O participante foi esclarecido de que todas as informações não serão
reveladas a não ser para fins científicos (Apêndice 1).
Antes do início da pesquisa de campo, foi encaminhado o documento de solicitação de
autorização ao CASIC para realização da pesquisa no respectivo local (Apêndice 2).
Após a autorização concebida pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Antônio
Pedro, deu-se início à aplicação dos instrumentos da pesquisa – CAE: 55257516.2.0000.5243.
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A obtenção do consentimento informado e o preenchimento dos instrumentos de
coleta de dados ocorreram no consultório do Centro de Atenção à Saúde do Idoso durante o
horário de funcionamento para garantir a privacidade do participante.

3.9

RISCOS E BENEFÍCIOS

A pesquisa apresentou riscos mínimos aos participantes, onde a pesquisadora se comprometeu
em conduzir os encontros de modo que não houvesse desconforto, risco moral ou psíquico.
Podemos citar como alguns dos benefícios à educação e orientação acerca da
farmacoterapia: identificação de possíveis interações, reações adversas, erros da medicação,
prevenção de agravos e a promoção da saúde.
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4

RESULTADOS

A amostra do estudo foi composta de 40 participantes acompanhados em consulta
farmacêutica pelo período de agosto a novembro de 2016 no CASIC. Foram apresentados os
resultados do perfil sociodemográfico do paciente idoso, os achados do questionário de
Avaliação da Adesão Medicamentosa Brief Medication Questionnaire (BMQ) e do Teste de
Morisky Green (TMG).

4.1

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

A amostra deste estudo foi formada por 40 pacientes, sendo 32 pacientes (80,0%) do
sexo feminino e 8 pacientes (20,0%) do sexo masculino. Tipicamente, o paciente participante
desta pesquisa era viúvo (a) (42,5%) ou casado (a) (40,0%), aposentado (a) (57,5%) e recebia
de 1 a 3 salários mínimos (55,0%). A Tabela 1 sumariza as demais condições
sociodemográficas.
Tabela 1 – Perfil da amostra dos 40 pacientes da Consulta Farmacêutica. CASIC-UFF.
Variável

Pacientes
n

%

Feminino

32

80,0%

Masculino

8

20,0%

Semianalfabeto

2

5,0%

Ensino Fundamental Incompleto

18

45,0%

Ensino Fundamental Completo

11

27,5%

Ensino Médio Incompleto

2

5,0%

Ensino Médio Completo

6

15,5%

Ensino Superior Completo

1

2,5%

Solteiro (a)

1

2,5%

Casado (a)

16

40,0%

Divorciado (a)

6

15,0%

Viúvo(a)

17

42,5%

Sexo

Escolaridade

Estado Civil
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Situação Profissional
Aposentado

23

57,5%

Do lar

16

40,0%

Cuidador

1

2,5%

Copa/cozinha

17

42,5%

Quarto

14

35,0%

Sala

6

15,0%

Banheiro

2

5,0%

Outros

1

2,5%

Menos de 1 salário mínimo

1

2,5%

De 1 a 3 salários mínimos

22

55,0%

De 4 a 8 salários mínimos

17

42,5%

Local onde o paciente guarda os medicamentos

Renda mensal dos pacientes

Fonte: Autora

Observa-se pelo histograma (Figura 1), que a distribuição das idades é destoante da
curva de distribuição normal esperada, mas tal dissonância não foi considerada significativa
pelos testes de normalidade de Kolmogorov-Smirnov (KS), p-valor = 0,200, e de ShapiroWilk (SW), p-valor = 0,469. As idades variaram de 60 a 85 anos, e a maior frequência de
classe etária é de nove casos para a classe de idades entre 70 e 72,5 anos (22,5% da amostra).
Figura 1 – Histograma da distribuição da idade dos pacientes.

Fonte:Autora
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No global, a média de idade dos pacientes é de 71,1 anos, com desvio padrão de 5,7
anos e mediana de 71,0 anos. A amplitude amostral (range) é de 25 anos, mas relativamente à
média, o coeficiente de variação, que é de 0,08, acusa que a variabilidade de idade desses
pacientes é baixa, sendo mais baixa, ainda, no grupo masculino (Tabela 2).
Os p-valores dos testes de normalidade não leva à rejeição da hipótese de que as
distribuições de idade nos grupos feminino e masculino sejam normais. Sendo assim, as
estatísticas de idade dos dois grupos, feminino e masculino foi comparada pelo teste
paramétrico t-de Student, que resultou num p-valor = 0,356.
Conclui-se, daí, que não há diferença significativa entre a média de idade de homens e
mulheres participantes desta pesquisa. O teste de Levene também não acusa diferença
significativa nas variâncias de idade dos dois grupos (p-valor = 0,231).

Tabela 2 – Principais estatísticas de idade dos pacientes.
Estatística
Média
Intervalo de Confiança ao Nível de 95% para a média

Global
71,1

Feminino
71,5

69,2 – 72,9 69,3 – 73,7

Masculino
69,4
66,3 – 72,4

Mediana

71,0

71

70,5

Desvio Padrão

5,7

6,1

3,7

Mínimo

60

60

64

Máximo

85

85

73

Range

25

25

9

Número de Casos

40

32

8

Coeficiente de Variação

0,08

0,09

0,05

p-valor do teste de KS

0,200

0,200

0,109

p-valor do teste de SW

0,469

0,698

0,140

p-valor do teste de Levene comparando as variâncias de
idade de homens e mulheres
p-valor do teste t-de Student comparando as médias de idade
de homens e mulheres

Fonte: Autora

0,231

0,356
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Os boxplots de idade, por sexo, mostra que não há outliers, isto é: não traz prejuízos
aos resultados dos testes aplicados às amostras para a distribuição de idade dos dois grupos
(Figura 2).
Figura 2 – Boxplots da idade dos pacientes por sexo.

Fonte: Autora

As médias de idade da amostra global e por sexo exibidas na Figura 3 demonstram que
os intervalos de confiança para as médias de idade dos grupos feminino e masculino se
interceptam confirmando, também, que, embora as estatísticas de idade do grupo masculino
sugiram que os homens dessa amostra fossem mais novos que as mulheres, tais diferenças não
são significativas sob o ponto de vista estatístico.
Figura 3 – Médias de idade dos pacientes global e por sexo.

Fonte: Autora
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Observa-se que, na distribuição de frequências das amostras da escolaridade dos
pacientes, tipicamente, os participante desta pesquisa tinha ensino fundamental incompleto
(45,0%). A segunda maior frequência era de pacientes com ensino fundamental completo
(27,5%). Destaca-se que somente 2,5% deles tinham ensino superior completo e 5,0% dos
pacientes eram semianalfabetos (Figura 4)
Figura 4 – Distribuição de frequências da escolaridade dos pacientes.

Fonte: Autora
Em relação ao local de armazenagem dos medicamentos nos domicílios, a pesquisa
aponta que o paciente participante desta pesquisa guarda o medicamento na copa ou na
cozinha (42,5%) ou no quarto (35,0%) (Tabela 3).
Tabela 3 – Distribuição de frequências do local onde o paciente guarda os medicamentos.
Local onde o paciente guarda os medicamentos

Frequência

Percentual

Copa/cozinha

17

42,5

Quarto

14

35,0

Sala

6

15,0

Banheiro

2

5,0

Outros

1

2,5

Fonte: Autora

A Figura 5 traz o histograma da distribuição do número de medicamentos receitados
aos pacientes. Observa-se que a distribuição é bem destoante da curva de distribuição normal
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esperada, e tal dissonância foi considerada significativa pelos testes de normalidade de
Kolmogorov-Smirnov (KS) e de Shapiro-Wilk (SW), que rejeitaram a hipótese de
normalidade do número de medicamentos receitados aos pacientes (Tabela 4).
Figura 5 – Histograma da distribuição do número de medicamentos receitados aos pacientes.

Fonte:
A Tabela 4 traz as principais estatísticas do número de medicamentos receitados aos
pacientes. No global, cada paciente tomava entre cinco e dezesseis medicamentos, que
resultaram numa média de oito medicamentos por paciente, com desvio padrão de 2,4
medicamentos, e mediana de sete medicamentos. A amplitude amostral (range) era de onze
medicamentos, denunciando, com o coeficiente de variação que foi de 0,30, moderada
variabilidade do número de medicamentos tomados por esses pacientes.
Tabela 4 – Principais estatísticas do número de medicamentos receitados aos pacientes.
Estatística
Média

Global

Feminino Masculino

8,0

7,9

7,6

7,1-8,6

7,0- 8,8

5,9-9,4

Mediana

7,0

7,0

7,5

Desvio Padrão

2,4

2,5

2,1

Mínimo

5

5

5

Máximo

16

16

11

Range

11

11

6

Intervalo de Confiança ao Nível de 95% para a média
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Coeficiente de Variação

0,30

0,31

0,27

p-valor do teste de KS

0,000

0,000

0,200

p-valor do teste de SW

0,000

0,000

0,622

p-valor do teste de Mann Whitney comparando a distribuição
do número de remédios de homens e mulheres

0,945

Fonte:Autora

Quando avaliada por grupo, a distribuição do número de medicamentos no grupo
feminino também não segue distribuição normal. Sendo assim, as estatísticas do número de
remédios tomados por mulheres e homens foram comparadas pelo teste não paramétrico de
Mann Whitney que resultou num p-valor = 0,945. Conclui-se, daí, que não há diferença
significativa entre o número de medicamentos receitado para homens e mulheres participantes
desta pesquisa (Tabela 5).
Tabela 5 – Comparação da idade e do número de medicamentos nos grupos feminino e
masculino.
Variável

Média ± Desvio Padrão

Idade (anos)
Feminino

71,5 ± 6,1

Masculino

69,4 ± 3,7

Global

71,1 ± 5,7

p-valor
0,356*

Número de Medicamentos
Feminino

7,9 ± 2,5

Masculino

7,6 ± 2,1

Global

0,945**

8,0±2,4

*Teste t-de Student **Teste de Mann-Whitney

Fonte: Autora

Os boxplots das distribuições do número de medicamentos por sexo são exibidos na
Figura 6. O gráfico mostra que as quantidades 15 e 16 medicamentos que ocorreram no grupo
feminino constituem valores atípicos (outliers) na distribuição. As médias do número de
medicamentos administrados global e por gênero são exibidas na Figura 7. As barras vão do
limite inferior ao limite superior dos intervalos de confiança para a média (Tabela 4).
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Os intervalos de confiança para as médias do número de medicamentos dos grupos
feminino e masculino se interceptam confirmando, também, ausência de diferença
significativa entre as médias do número de medicamentos tomados por pacientes do grupo
feminino e masculino.
Figura 6 – Boxplots do número de medicamentos receitados aos pacientes por sexo.

Fonte: Autora

Figura 7 – Médias do número de medicamentos receitados aos pacientes global e por gênero.

Fonte: Autora
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Assim, o número de medicamentos que o paciente toma não está associado ao sexo do
paciente e, também, não está associado à idade. O gráfico de dispersão no número de
medicamentos versus idade do paciente, exibido na Figura 8, mostra ausência de uma
tendência nos pontos, que se distribuem com dispersão aleatória. De fato o coeficiente de
correlação de ordem de Spearman é igual a -0,176 (p-valor = 0,279). Ou seja, pode-se afirmar
que o número de medicamentos que a pessoa toma independe da idade do paciente.

Figura 8 – Gráfico de dispersão da idade e número de medicamentos.

Fonte: Autora

4.2

ANÁLISE DA ADESÃO À MEDICAÇÃO

A Tabela 6 traz a análise de consistência interna dos instrumentos usados para avaliar a
adesão à medicação (BMQ e TMG). A medida de consistência interna dos dois instrumentos
e de cada domínio do BMQ foi medida pelo Alfa de Cronbach. A Tabela 6 também fornece o
intervalo de confiança ao nível de 95% de confiança do Alfa de Cronbach

. Nunnally

(1978) recomenda um nível mínimo de 0,7 para o alfa de Cronbach. Hair et al. (2005)
comentam que, para pesquisas exploratórias, pode ser reduzido para 0,6. Pelos valores
exibidos na tabela abaixo, somente o instrumento TMG tem boa consistência na amostra
observada – o BMG apresentou boa consistência somente na primeira avaliação.

49

Tabela 6 – Análise de consistência interna dos instrumentos usados para avaliar adesão a
medicação.
Primeira Avaliação

Segunda Avaliação

Variável Analisada

α de
Cronbach

IC95% do α de
Cronbach

α de
Cronbach

IC95% do α
de Cronbach

BMQ (Global)

0,37

(-0,07; 0,643)

0,16

(-0,41; 0,53)

BMQ (Domínio Regime)

-0,11

(-0,73; 0,34)

0,00

(-0,56; 0,41)

BMQ (Domínio Crenças)

0,74

(0,52; 0,87)

-0,08

(-1,05; 0,43)

BMQ (Domínio Recordação)

0,15

(-1,1; 0,41)

0,12

(-0,67; 0,54)

TMG

0,73

(0,57; 0,85)

0,74

(0,58; 0,85)

Fonte: Autora

4.2.1 Análise da adesão do escore BMQ
A Tabela 7 traz a distribuição conjunta do BMQ no domínio Regime na primeira e
segunda avaliação. A distribuição pode ser vista também na Figura 9. Nenhum paciente
aumentou a nota, seis mantiveram a nota da primeira avaliação (15,0%) e 34 pacientes
(57,5%) apresentaram redução do escore BMQ no domínio Regime, ou seja, melhorou a
adesão.

Figura 9 – Distribuição conjunta do escore BMQ no domínio Regime, na primeira e segunda
avaliação.

Fonte:Autora
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Não é possível determinar a significância da evolução pelo Teste de McNemar, uma
vez que a tabela não tem o mesmo número de linhas e colunas. Após realizarem a primeira
consulta farmacêutica, nenhum paciente apresentava Nota 0 ou seja “nenhuma resposta
positiva” (ADESÃO) e 27,5% dos pacientes apresentava nota 1. Após a segunda consulta,
40,0% apresentava nota 0 ( máxima adesão) e 40,0% apresentava nota 1.
Tabela 7 – Distribuição conjunta do escore BMQ no domínio Regime, na primeira e segunda
avaliação.
Nota DR na Segunda Avaliação
Nota DR na Primeira Avaliação

1
2

3

4

Total

Total
0

1

2

8

3

0

11

20,0%

7,5%

,0%

27,5%

6

9

3

18

15,0%

22,5%

7,5%

45,0%

2

3

2

7

5,0%

7,5%

5,0%

17,5%

0

1

3

4

,0%

2,5%

7,5%

10,0%

16

16

8

40

40,0%

40,0%

20,0%

100,0%

Fonte: Autora

A Tabela 8 traz a distribuição conjunta da nota do escore BMQ no domínio Crença, na
primeira e segunda avaliação. A distribuição pode ser vista também na Figura 10. Nenhum
paciente aumentou a nota, 28 (70,0%) mantiveram a nota da primeira avaliação e doze
pacientes (30,0%) apresentaram redução da nota BMQ no domínio Crença.
Não é possível determinar a significância da evolução pelo Teste de McNemar, uma
vez que a tabela não tem o mesmo número de linhas e colunas. Após realizar a primeira
consulta farmacêutica, 70% apresentavam nota 0 e 15,0% apresentavam nota 2. Após as
consultas, 90,0% apresentavam nota 0, 10% apresentavam nota 1, e 0,0% apresentavam nota
2.

51

Tabela 8 – Distribuição conjunta do escore BMQ no domínio Crença, na primeira e segunda
avaliação.
Nota DC na Primeira Avaliação
0

1

2
Total

Nota DC na Segunda Avaliação

Total

0

1

28

0

28

70,0%

,0%

70,0%

6

0

6

15,0%

0%

15,0%

2

4

6

5,0%

10,0%

15,0%

36

4

40

90,0%

10,0%

100,0%

Fonte: Autora

Figura 10 – Distribuição conjunta do escore BMQ no domínio Crença, na primeira e segunda
avaliação.

Fonte:Autora

A Tabela 9 traz a distribuição conjunta da Nota do escore BMQ no domínio
Recordação na primeira e segunda avaliação. A distribuição pode ser vista também na Figura
11.
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Nenhum paciente aumentou a nota. Um paciente (2,5%) manteve a nota da primeira
avaliação e doze pacientes (30,0%) apresentaram redução da nota BMQ no Domínio
Recordação. A evolução da primeira para a segunda avaliação é significativa sob o ponto de
vista estatístico: p-valor = 0,009 pelo Teste de McNemar. Na primeira consulta farmacêutica,
2,5% apresentavam nota 0 (adesão) e 32,5% apresentavam nota 2. Após as consultas, 5,0%%
apresentavam nota 0 e 7,5% apresentavam nota 2.

Tabela 9 – Distribuição conjunta do escore BMQ no domínio Recordação, na primeira e
segunda avaliação.
Nota DRC na Segunda Avaliação
Nota DRC na Primeira Avaliação

0

1

2
Total

Total
0

1

2

1

0

0

1

2,5%

,0%

,0%

2,5%

1

24

1

26

2,5%

60,0%

2,5%

65,0%

0

11

2

13

,0%

27,5%

5,0%

32,5%

2

35

3

40

5,0%

87,50%

7,5%

100,0%

Fonte: Autora

Figura 11 – Distribuição conjunta do escore BMQ no domínio Recordação, na primeira e
segunda avaliação.

Fonte: Autora
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4.2.2 Análise da adesão à medicação do escore TMG
A seguir, a Tabela 10 traz a distribuição conjunta do escore TMG na primeira e
segunda avaliação. A distribuição pode ser vista, também, na Figura 12. Nenhum paciente
piorou o escore, 17 mantiveram o escore da primeira avaliação, sendo que 15 (37,5%) não
tinham o que melhorar – pois já apresentaram “Adesão” na primeira avaliação –, e 23
pacientes (57,5%) apresentaram melhora do escore TMG. Pode-se perceber que a evolução é
significativa sob o ponto de vista estatístico, p-valor = 0,000 do teste de Mc-Nemar.
Assim, Conclui-se, por análise do TMG, que a consulta farmacêutica influencia
significativamente a adesão da farmacoterapia de idosos polimedicados. Após realizar a
primeira consulta farmacêutica, somente 37,5% dos pacientes apresentavam adesão à
farmacoterapia, e 62,5% não apresentavam adesão à farmacoterapia. Após as consultas, foi
possível verificar que 92,5% apresentaram adesão à farmacoterapia, e somente 7,5% não
apresentavam.
Tabela 10 – Distribuição conjunta do escore TMG na primeira e segunda avaliação.
p-valor do teste
Mc-Nemar= 0,000
Nível aderência na primeira avaliação

Nível de adesão na segunda avaliação

Total

Baixa

Moderada

Aderente

1

1

7

9

2,5%

2,5%

17,5%

22,5%

0

1

15

16

0,0%

2,5%

37,5%

40,0%

0

0

15

15

0,0%

0,0%

37,5%

37,5%

1

2

37

2,5%

5,0%

92,5%

Baixa

Moderada

Aderente

Total

Fonte:Autora

40
100,0%
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Figura 12 – Distribuição conjunta do escore TMG na primeira e segunda avaliação.

Fonte:Autora

Convém notar que não havia relação do nível de adesão inicial à farmacoterapia com o
número de medicamentos tomados (p-valor = 0,914 do teste Kruskall Wallis comparando o
número de medicamentos tomados nos três grupos de nível de adesão); nem com a idade dos
pacientes (p-valor = 0,562 do teste Kruskall Wallis comparando a idade dos pacientes nos três
grupos de nível de aderência).
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Tabela 11 – Resumo dos instrumentos de avaliação BMQ E TMG.
Instrumentos
de avaliação
BMQ

Características

Resultados

Domínio
Regime Adesão
(DR)
(Tipos de medicação Provável adesão
utilizada)
Provável baixa adesão
Baixa adesão
Domínio
Crenças Adesão
(DC)
(Problemas que a Provável adesão
medicação causa)
Provável baixa adesão
Baixa adesão
Domínio Recordação Adesão
(DR) (Problemas que
o paciente pode ter)
Provável adesão

TMG

Resposta positiva em 1 domínio
Resposta positiva em 2 domínios
Resposta positiva em 3 domínios
0 - nenhuma resposta positiva
Resposta positiva em 1 domínio
Resposta positiva em 2 domínios
Resposta positiva em 3 domínios
0 - nenhuma resposta positiva
Resposta positiva em 1 domínio

Provável baixa adesão

Resposta positiva em 2 domínios

Baixa adesão

Resposta positiva em 3 domínios

Você, às vezes, tem Adesão
problemas em se
lembrar de tomar sua Moderada adesão
medicação?
Baixa adesão

0 resposta positiva

Você às vezes se Adesão
descuida de tomar
seus remédios?
Moderada adesão

0 resposta positiva

Baixa adesão

Fonte: Autora

0 - nenhuma resposta positiva

1 ou 2 resposta (s) positiva (s)
3 ou 4 respostas positivas

1 ou 2 resposta (s) positiva (s)
3 ou 4 respostas positivas

Quando
está
se Adesão
sentindo
melhor,
você,
às
vezes, Moderada adesão
interrompe
seu
medicamento?
Baixa adesão

0 resposta positiva

Às vezes, se você se Adesão
sente pior ao tomar a
medicação, você para Moderada adesão
de tomá-la?
Baixa adesão

0 resposta positiva

1 ou 2 resposta (s) positiva (s)
3 ou 4 respostas positivas

1 ou 2 resposta (s) positiva (s)
3 ou 4 respostas positivas
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Tabela 12 – Distribuição de frequência dos escores dos instrumentos para avaliar a adesão à
farmacoterapia.
Escore BMQ no domínio Regime na primeira avaliação
1

11

27,5%

2

18

45,0%

3

7

17,5%

4
0
1
1
2
1
1
0
1
avaliação
1
1
2
1
1
0
1
1
0

4
Escore BMQ no domínio Regime na segunda avaliação
16

10,0%

16

40,0%

8

20,0%

666
Escore BMQ no domínio Crença na primeira avaliação
28

40,0%

70,0%

6

15,0%

6

15,0%

Escore BMQ no domínio Crença na segunda avaliação
36
4
Escore BMQ no domínio Recordação na primeira avaliação
1

90,0%
10,0%
2,5%

1
26
65,0%
1
2
13
32,5%
1
1
Escore BMQ no domínio Recordação na segunda avaliação
0
2
5,0%
1
1
35
87,5%
1
2
3
7,5%
1
1 Nível de adesão à farmacoterapia na primeira avaliação pelo TMG avaliação
Baixa
9
22,5%
1
Moderada
16
40,0%
Aderente

15

37,5%

Nível de adesão à farmacoterapia na segunda avaliação pelo TMG avaliação
Baixa
1
2,5%
Moderada
2
5,0%
Aderente
37
92,5%

Fonte: Autora
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5

DISCUSSÃO

5.1

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

De acordo com os dados do estudo, existe um predomínio significativo do sexo
feminino, com 32 pacientes correspondentes a 80% da população amostral, apresentando
concordância com outros já realizados no Brasil.
Em um estudo sobre o Uso de Medicamentos por Pessoas Idosas, os achados
demonstram que 66,0% dos entrevistados são do sexo feminino (GAUTERIO et al., 2013)
corroborando com a pesquisa. Outro estudo sugere que o predomínio de mulheres também
pode estar relacionado ao fenômeno da feminização do envelhecimento, atribuído a menor
exposição pelas mulheres a fatores de riscos em relação aos homens (PILGER; MENON;
MATHIAS, 2011).
Para Neri e colaboradores (2013), a presença mais assídua de mulheres em pesquisas
na área de saúde se dá devido à histórica condição de cuidadoras e maior participação nos
tratamentos de saúde ao longo da vida.
Em relação à faixa etária dos pacientes, nota-se maior frequência entre 70-72,5 anos
(22%), sendo 71 anos a idade média, sem diferença significativa entre a média de idade de
entre homens e mulheres, característica encontrada em outros estudos como o de Del Duca
(2011) com idosos sob o cuidado domiciliar em que a idade prevalente ficou entre 60 e 69
anos.
Já no estudo de Lenardt (2013), com idosos usuários da Atenção Básica de Curitiba,
Paraná, Brasil, observou-se que a maioria dos participantes também é do sexo feminino,
porém a faixa etária está entre 80 e 84 anos, corroborando com estudos sociodemográficos da
população idosa em que os idosos longevos são a maioria dos habitantes de regiões com o
nível socioeconômico bem melhor.
Como demonstrado nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2015), os maiores percentuais de idosos foram encontrados nas Regiões Sul e Sudeste, com
15,9% e 15,6%, respectivamente e onde também são registrados os maiores índices de
expectativa de vida, sendo Santa Catarina, o estado com maior expectativa de vida (78,7
anos), seguido pelo estado do Espírito Santo, com 77,9 anos, Distrito Federal e São Paulo,
ambos com 77,8 anos e Rio Grande do Sul com 77,5 anos. Justamente nesses estados são
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encontrados os 5 menores índices de pobreza do país. Santa Catarina detém o menor índice
(1,7%), seguido do Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná respectivamente.
Em relação ao estado civil, observou-se que o participante desta pesquisa era viúvo (a)
(42,5%) ou casado (a) (40,0%) e, apenas, uma pequena parte constituída por sete idosos estão
divorciados (15,0%) ou solteiros (2,5%).
Em estudo sobre a Adesão à terapia antirretroviral e suas representações para pessoas
vivendo com HIV/AIDS, Paschoal e colaboradores (2014) concluíram que o acolhimento do
profissional de saúde, o apoio de um companheiro ou da família pode ser um elemento
facilitador no processo de adesão à terapia.
Corroborando com esse achado, um estudo em que o objetivo foi analisar o padrão de
consumo de medicamentos entre os idosos e sua associação com aspectos socioeconômicos,
apresentou semelhança com esses dados, em que 49,5% estavam casados e 32,0% viúvos.
Nesse estudo, Campos e colaboradores (2016) ressaltam, ainda, que residir sozinho é uma
condição preocupante entre os idosos, pois ter um companheiro, nessa fase da vida, pode
significar um apoio para os cuidados e as atividades diárias.
Cabe ressaltar que, em várias circunstâncias quem assume o papel de cuidador é o
próprio idoso; as mulheres, em sua grande maioria, são eles que cuidam de seus parceiros
principalmente ao que diz respeito a administração da terapêutica medicamentosa.
Outro aspecto estudado diz respeito à ocupação dos pacientes. Tipicamente, os idosos
participantes da pesquisa, em sua maioria, eram aposentados (as) (57,5%) e recebiam de 1 a 3
salários mínimos (55,0%).
Dados semelhante a esses resultados acerca da ocupação dos idosos foram encontrados
por Fernandes e colaboradores (2010). No processo de envelhecimento, a realidade
econômica dos idosos com a aposentadoria é bastante preocupante, uma vez que as
desvantagens sociais e as condições econômicas precárias constituem, de forma geral, um
risco para depressão com favorecimento ao falecimento por qualquer causa, havendo, assim,
uma nítida associação entre aposentadoria e invalidez.
Nesse sentido, as informações do farmacêutico durante a consulta pode contribuir em
relação a real necessidade do uso de medicamentos de venda livre e evitar o consumo
desnecessário e a automedicação inadequada. Apesar de estarem relacionados diretamente
com a farmacoterapia, os problemas relacionados com medicamentos (PRM) também
promove o aumento de custo dos serviços de saúde através dos gastos com medicamentos,
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aumento do número de internações, tratamento de reações adversas e de toxicidade
(AMARANTE et al., 2010; BORGES et al., 2011; NETO et al., 2011).
Sabe-se que, com o acompanhamento farmacoterapêutico adequado é possível evitar
grande parte dos PRM. A consulta Farmacêutica torna-se uma ferramenta primordial para
otimização do cuidado, através da avaliação da eficácia e segurança, e na minimização dos
gastos em saúde dos idosos (AMARANTE et al., 2010; BORGES et al. 2010; BORGES et al.,
2011; NETO et al., 2011; PLASTER et al., 2012; SANTOS et al., 2010).
Outra questão a ser considerada é quando se tratar de idoso com algum tipo de
limitação ou que more sozinho. Nesse contexto, a consulta farmacêutica é uma oportunidade
para o farmacêutico rever a medicação em uso, checar todas as prescrições do idoso,
esclarecer dúvidas, conhecer as dificuldades enfrentadas pelo idoso e oferecer métodos e
maneiras que facilite a administração da medicação.
O ideal é que os medicamentos sejam mantidos em suas embalagens originais, pois
assim é mais fácil controlar a data de validade dos mesmos e evitar que se misturem com
outros medicamentos. Mas, também é possível colocar os medicamentos nas chamadas caixas
porta-medicação, elas facilitam a administração dos medicamentos, principalmente quando o
idoso está fora de casa. Uma agenda, um despertador ou um telefone também pode colaborar
para que o idoso não esqueça os horários do uso de seus medicamentos.
Outra opção são os quadros com o resumo dos medicamentos onde conste a
quantidade a ser utilizada e o horário de cada um. No caso do idoso não saber ler, elaborar
desenhos, como sol e lua, indicando o dia e a noite no esquema posológico de medicamentos,
pode ser de grande ajuda. (BORJA-OLIVEIRA, 2013; LIBERATO et al., 2014).
Sempre que possível ou necessário, o idoso deve comparecer a consulta acompanhado
de um familiar ou cuidador, para assim tomarem ciência da situação do idoso e as
recomendações em relação a sua farmacoterapia (BORJA-OLIVEIRA, 2013).
Em relação à escolaridade e a renda familiar, pesquisadores relatam que ambas tem
um grande impacto sobre a situação de saúde, principalmente da população idosa (CLARES,
2011). Em outro estudo sobre os “Fatores sociodemográficos e de saúde associados à
fragilidade em idosos”, Mello e colaboradores (2014) afirmam que a renda e a escolaridade
não atuam diretamente na fisiopatologia da fragilidade, mas interferem diretamente no estilo e
na qualidade de vida do indivíduo e, consequentemente, nos fatores que variam com a
condição socioeconômica, inclusive sexo e idade, os quais podem ter influência sobre o
processo de fragilização.

60

O estudo mostrou, ainda, que a maior parte dos participantes não tinha conhecimento
acerca do local adequado para armazenar seus medicamentos e guardavam na copa ou na
cozinha (42,5%), locais com diferenças bruscas de temperatura e umidade, não sendo
indicado para tal.
Semelhantes resultados são apontados no estudo de Silveira (2012), no qual 101
indivíduos foram avaliados, e verificou-se que os locais mais comuns de armazenamento
domiciliar foram na cozinha (72,3%) e no quarto (19,8%), expondo os medicamentos em uso
à luz, à umidade e ao calor. Conforme também os achados do estudo no município de XangriLá, no Rio Grande do Sul, onde os moradores do bairro Figueirinha armazenavam seus
medicamentos inadequadamente na cozinha (58%) (FIGUEIREDO et al., 2013).
Todo medicamento possui propriedades físicas, químicas e condições microbiológicas
específicas de acordo com a via em que é administrado. A manutenção das propriedades dos
medicamentos depende da estabilidade, que pode ser alterada devido a fatores intrínsecos e
extrínsecos. Fatores como temperatura, oxigênio, luz solar, radiação e umidade, podem
possibilitar a diminuição ou a perda da estabilidade (DE SOUZA BALK, et al, 2015).
Logo, a falta de conhecimento sobre o local adequado e os cuidados com a
conservação e a manutenção da qualidade dos medicamentos justifica a necessidade da
consulta farmacêutica para promover orientações adequadas acerca do armazenamento dos
medicamentos nas residências.
No que se refere ao número de medicamentos, o estudo aponta maior frequência entre
5 e 16 medicamentos, sendo 8 a média de medicamentos utilizados por cada idoso. Cabe
ressaltar que um dos critérios de inclusão do idoso no estudo foi ser caracterizado com
polifarmácia. O estudo revelou ainda que o número de medicamentos também não estava
associado com a idade do participante.
Os achados sobre a incidência da polifarmácia na velhice expõe o idoso a uma
terapêutica farmacológica mais complexa, exigindo do farmacêutico uma maior cautela para o
acompanhamento e a organização perante os horários de administração dos medicamentos.
Grande parte dos idosos apresenta pelo menos uma patologia crônica, necessitando de
tratamento farmacológico e uso regular de medicamentos. Tais fatores submetem o idoso a
terapias complexas com uso de vários medicamentos com a finalidade de sanar ou manter as
condições clínicas dos pacientes. A polifarmácia pode significar um idoso ativo e a sua
permanência no mercado de trabalho depende, em parte, de saúde, a qual pode ser mantida,
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entre outros fatores, pelo uso de medicamentos que controlem seus sintomas ou suas doenças
(OLIVEIRA; SANTOS, 2016).
Se o uso racional do medicamento é um fator essencial para a atenção farmacêutica,
para o paciente polimedicado torna-se extremamente relevante como estratégia para evitar
agravos na saúde do idoso. A atuação do farmacêutico na consulta proporciona o acolhimento
aos idosos e contribui para identificação de reações adversas, interações significativas
(SECOLI, 2010).
Atualmente os farmacêuticos estão cada vez mais aperfeiçoando suas habilidades de
educação e de cuidado à população, a partir da observação e aprendizagem da prática
realizada por outros profissionais.

5.2

ANÁLISE DA ADESÃO

Com influências multifatoriais, a adesão à farmacoterapia requer que os pacientes
tenham condições de adaptar sua rotina ao esquema terapêutico que, por vezes, pode
significar o comprometimento da vida social, profissional ou, mesmo, emocional (FERREIRA
et al., 2011). O farmacêutico deve estar capacitado para dirimir as possíveis dúvidas e
fornecer as informações necessárias acerca da importância da terapia medicamentosa, uma
vez que são ferramentas fundamentais para promover a adesão à farmacoterapia.
A ampliação das atividades clínicas do farmacêutico ocorreu, em parte, como resposta
ao fenômeno da transição demográfica e epidemiológica observado na sociedade. Atualmente,
a importância da participação do farmacêutico vai além de questões relacionadas ao
medicamento e ao seu usuário, valoriza a atuação como educador na prevenção de doenças e
promoção da saúde (CFF, 2013).
A consulta farmacêutica prevista na Resolução CFF nº 585/13 tem a finalidade de
viabilizar o acompanhamento da eficácia e da efetividade dos tratamentos prescritos, além de
sanar dúvidas acerca do uso de medicamentos, reações adversas, precauções durante o uso e
outras. Dentre as atribuições do farmacêutico, em relação ao cuidado à saúde, destaca-se o
exercício da consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente
adequado, que garanta a privacidade do atendimento.
O estudo demonstrou que, no instrumento de avaliação da adesão BMQ, no Domínio
Regime (DR), não houve aumento do número de respostas positivas, isto é, nenhum
participante piorou o escore (0 = Adesão). Dos 40 pacientes, apenas 6 idosos permaneceram
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com a mesma avaliação (15%) e 34 pacientes (57,5%) apresentaram redução do número de
respostas positivas (melhoraram a adesão). Na primeira avaliação, após a primeira consulta,
nenhum paciente apresentava adesão ao tratamento (0=Adesão) e apenas 27% apresentava 1
resposta positiva em um domínio (provável adesão). Após as consultas, verificou-se que 40%
dos idosos passaram a apresentar adesão ao tratamento (0=Adesão), e que o índice de
provável adesão aumentou de 27% para 40%.
Vários fatores podem contribuir para a não adesão ao tratamento de idosos, dentre
eles, o regime terapêutico complexo e a comunicação inadequada sobre como utilizar o
medicamento, podem acarretar a piora na evolução da doença, a menor qualidade de vida e o
desperdício da medicação. No entanto, existem algumas formas que o farmacêutico pode
contribuir para melhorar a adesão dos idosos.
A consulta farmacêutica é o momento adequado para sanar dúvidas e educar os
pacientes sobre temas importantes como efeitos colaterais, reações adversas, interações
medicamentosas e demais tópicos que contribuam para o uso correto de medicamentos. Cabe
ao farmacêutico, durante as consultas, desenvolver junto com seus pacientes, métodos que
evitem ou amenizem o esquecimento do uso de medicamentos, como: alarmes, mensagens por
telefones, calendários de horários de tomada dos medicamentos, caixas com alarmes,
contagem de medicamentos, registro do uso e outros recursos que facilitem ou contribuam
para a adesão. Quando necessário, o farmacêutico deve propor ao prescritor regimes
terapêuticos mais simplificados de forma facilitar o uso da melhor forma para cada um dos
pacientes.
No presente estudo, através do instrumento de avaliação da adesão BMQ, no Domínio
Crença (DC), onde estão relacionados possíveis problemas que os medicamentos podem
causar, foi possível perceber que; não houve aumento do número de respostas positivas. Após
a segunda avaliação, 28 (70%) pacientes mantiveram o mesmo escore e 12 (30%) reduziram o
número de respostas positivas; que significa dizer que aumentaram a adesão ao tratamento.
Dos 70% que não apresentaram respostas positivas (0=Adesão), ou seja, pacientes que já
sinalizavam adesão à medicação, após as duas consultas, obtiveram um percentual de 90%; e
os 15% que na primeira aplicação do questionário tiveram resultado de provável adesão (2
respostas positivas), após as consultas, nenhum paciente manteve esse resultado.
No Domínio Recordação (DR), que relaciona os problemas que o paciente pode
apresentar, na primeira avaliação, apenas 2,5% dos participantes tiveram resultado de Adesão
(nenhuma resposta positiva), e 32% apresentavam uma Provável Baixa Adesão (2 respostas
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positivas). Após o atendimento nas duas consultas farmacêuticas, foi possível perceber que o
número de participantes que aderiram ao tratamento dobrou de 2,5% para 5,0%, e que apenas
7,5% mantiveram duas respostas positivas, isto é, tiveram como resultado uma Provável
Baixa de Adesão. A maior prevalência foi para o grupo de Provável Adesão (1 resposta
positiva). Essa evolução da primeira para a segunda aplicação do questionário após a consulta
é significativa sob o ponto de vista estatístico pelo Teste de McNemar.
Semelhante resultado obtido em relação ao Domínio Recordação (problemas que o
paciente pode ter), em um estudo realizado em Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil, para
avaliação da Adesão Medicamentosa de Pacientes Idosos Hipertensos em Uso de Polifarmácia
em indivíduos idosos, também constatou, por meio da aplicação do BMQ, que 33% da sua
amostra apresentaram baixa adesão ao tratamento, tendo melhorado após o acompanhamento
(TAVARES et al., 2016). Condizente com esta pesquisa, o estudo ressalta a relevância do
acompanhamento desses idosos de forma individual ou por meio dos grupos oferecidos nos
serviços de saúde, como o HiperDia, favorecendo o maior entendimento sobre a doença e a
adesão ao tratamento farmacológico.
A análise de consistência interna mostrou que o instrumento TMG tem boa
consistência na amostra observada. Para o instrumento BMQ, exclusivamente no “Domínio
Crenças” e na primeira avaliação foi verificada boa consistência. Ainda assim, observa-se, nas
análises do instrumento BMQ, alta frequência de melhora nos escores. Contudo, a análise de
significância dessa melhora verificada com o BMQ foi inconclusiva. Analisando o
instrumento TMG, foi possível observar alta frequência de melhora nos escores e, ainda,
constatar a significância dessa melhora de adesão à farmacoterapia depois das consultas
farmacêuticas.
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6

CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivos avaliar as influências das orientações realizadas
durante a consulta farmacêutica para a adesão da farmacoterapia de idosos polimedicados e
comparar a adesão à farmacoterapia em idosos polimedicados antes e após o
acompanhamento em consulta farmacêutica. Pode verificar que, se tratando de idosos
polimedicados, a consulta farmacêutica é um importante instrumento de educação. Isso
porque, através das orientações fornecidas pelos farmacêuticos, é possível minimizar a
preocupação do idoso acerca da sua farmacoterapia, contribuir para o autocuidado e para o
seu bem-estar. Esta afirmativa se fundamenta nos dados coletados e analisados pelas escalas
de BMQ e do TMG.
Pode-se também apontar que, o instrumento TMG foi mais sensível e apropriado para
verificar o efeito da consulta farmacêutica, e que a consulta farmacêutica foi efetiva para
melhorar a adesão à farmacoterapia dos idosos. Os pacientes desta amostra passaram por duas
consultas onde receberam informações e orientações farmacêuticas e a melhora em relação a
adesão da farmacoterapia pôde ser comprovada.
Os idosos foram acompanhados em consulta farmacêutica conforme periodicidade
delineada na metodologia e pode-se confirmar que existe influência da consulta farmacêutica
para a adesão à terapia medicamentosa de idosos polimedicados, mesmo com as limitações do
estudo no que diz respeito ao número de consultas com o profissional. Considera-se que
quanto mais o profissional farmacêutico assistir os idosos polimedicados em consulta
ambulatorial, maior será o comprometimento com os resultados positivos e consequente
aumento da adesão ao tratamento.
Como já pontuado, o estudo apresenta algumas limitações. Desse modo, o estudo mais
detalhado dos vários fatores que determinam a adesão à farmacoterapia, uma análise mais
precisa dos resultados e um período mais amplo de acompanhamento em consulta
farmacêutica são estratégias que devem ser implantadas para garantir a qualidade dos
resultados.
Diante do exposto, mudanças são necessárias e devem ser adequadas e baseadas nas
necessidades dos pacientes e na prática clínica do farmacêutico para estabelecer uma relação
de confiança e respeito mútuo, que permita a superação de barreiras que dificultam a relação
paciente-farmacêutico.
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Novas pesquisas são necessárias para avaliar o idoso nos diferentes aspectos sociais
em que ele se encontra, assim como buscar possíveis soluções para atender as suas
necessidades em relação à adesão à farmacoterapia. A partir do exposto acima, a pesquisa
atingiu os objetivos propostos e delineados.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1

Prontuário do Paciente
2

CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO E SEU CUIDADOR
Av. Janssen de Melo, nº 174, Centro- Niterói/ RJ

Consulta farmacêutica
Número do prontuário:___________________Data da 1ª consulta:______/____/________
Origem: ________________________ Local de atendimento: [ ] Consultório [ ] Domicílio
Nome completo: _____________________________________________________________
Data de nascimento: ____/____/______

Sexo: [ ] M

[ ]F

Endereço:__________________________________________________________________
Telefone(s):______________________E-mail:_____________________________________
Nome, telefone ou outro tipo de contato do responsável/cuidador (se aplicável):
___________________________________________________________________________
Médico(s) do paciente (se houver):______________________________________________
Escolaridade:_________________________Ocupação____++_______________________
Limitação: [ ] Cognitiva [ ] Locomoção [ ] Visão [ ] Audição [ ] Outras: ________
Alergia:____________________________________________________________________
Telefone: ___________________________ Peso:________ Altura:_______ IMC:_______
Com quem mora?____________________________________________________________
Limitações:[ ] Nenhuma [ ] Locomoção [ ] Fala [ ] Visão [ ] Audição [ ] Outras:________
Autonomia na gestão dos medicamentos:
[ ] Toma medicamentos sem ajuda [ ] Necessita de lembretes [ ] Incapaz de tomar
Tem cuidador? [ ]Não [ ] Sim

Parentesco:_________________________________

Nome: _____________________________________ Telefone: _______________________
Locais de armazenamento dos medicamentos em casa:_____________________________
___________________________________________________________________________
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HISTÓRIA SOCIAL
Bebidas alcoólicas: [ ]Não [ ]Sim. Quantidade: ____Frequência: _____ Tempo:______
Tabaco (cigarro, charuto, narguilé): [ ] Não [ ] Fumava, mas parou há _____________
Quantidade/dia_________ Anos de uso ____________ Exercício físico: [ ] Não [ ] Sim.
Tipo de atividade: _______________________Duração:________ Frequência:_________
Hábitos alimentares (restrições, consumo de água e de alimentos):___________________
___________________________________________________________________________

ACESSO AOS MEDICAMENTOS
Gasto mensal com medicamentos? ___________ Dificuldades de acesso: [ ] Não [ ] Sim

PROBLEMAS DE SAÚDE/QUEIXAS
Problemas de

Registrar exames, sinais e sintomas do Estado clínico

saúde do paciente

paciente relativos a cada doença.

1.
2.
3.
4.
5.

LISTA DE MEDICAMENTOS:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Seguimento farmacoterapêutico (SOAP)
O prontuário para registrar a evolução do paciente será no modelo SOAP, de modo que as
informações das consultas serão anotadas em ordem cronológica (com a data da consulta e o
tempo) e de forma definida.

Data: 00/00/0000
S – Queixas e informações. Paciente refere... Nega problemas... Relata não fazer uso...
O – Dados objetivos como exames físicos.
A – Avaliação, identificação dos problemas da farmacoterapia.
P – Condutas, intervenções realizadas.
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APÊNDICE 2

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC
Coordenação Geral de Pós-Graduação em Enfermagem
Coordenação do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde –
MACCS
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
Projeto de Pesquisa: INFLUÊNCIAS DA CONSULTA FARMACÊUTICA NA ADESÃO
DA FARMACOTERAPIA DE IDOSOS POLIMEDICADOS.
Pesquisador Responsável: Ana Lucia Leitão Caldas. Telefone de contato (021) 2570-5450/
cel: (021) 99629-0524, sob a orientação da Professora Dra. Selma Petra Chaves Sá, contato
(21)- 2629-9619.
Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal
Fluminense. Telefone: (21) 2629-9414.

Nome do voluntário_________________________________________________________
Idade: _____________ anos

R.G. __________________________ Responsável

legal (quando for o caso): _______________________________________ R.G. Responsável
legal: _________________________.

O (A) Sr.(a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado:
INFLUÊNCIAS

DA

FARMACOTERAPIA

CONSULTA
DE

IDOSOS

FARMACÊUTICA
POLIMEDICADOS,

NA
de

ADESÃO

responsabilidade

DA
da

pesquisadora Ana Lucia Leitão caldas, sob a orientação da Dra. Selma Petra Chaves Sá.

Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar as influências das orientações realizadas
durante a consulta farmacêutica para a adesão da farmacoterapia de idosos polimedicados e se
dará por meio de respostas a um teste e um questionário contendo algumas perguntas
referentes a sua terapia medicamentosa e duas perguntas a respeito da sua percepção sobre a
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consulta farmacêutica. Este estudo justifica-se pela importância de compreender as
dificuldades do idoso relacionadas ao uso correto de sua medicação.
A pesquisa apresenta riscos mínimos aos participantes, pois a entrevista realizada
durante a consulta farmacêutica pode desencadear danos de ordens psicológicas ao paciente
durante a entrevista, na qual a pesquisadora se compromete conduzir os encontros de modo
que não haja desconforto, risco moral ou psíquico aos participantes.
Os dados coletados serão anotados em seus respectivos protocolos/formulários e as
falas dos pacientes serão gravadas e ficarão em posse da pesquisadora que irá tratar a sua
identidade com padrões profissionais de sigilo sobre a sua participação, assegurando a sua
privacidade. Assim sendo, ficam assegurados o anonimato dos depoentes e a exclusividade de
uso das informações para fins científicos.
A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer
momento, sem prejuízo algum. Tendo tomado conhecimento das características de sua
participação e, caso esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior do
presente documento.
Os participantes da pesquisa e comunidade em geral poderão entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio
Pedro para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais
informações: E-mail: etica@vm.uff.br. Tel: (21) 2629-9189.

Eu,________________________________________, RG nº __________________
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa
acima descrito.
Niterói, _____ de ____________ de __________.

_________________________________________
Responsável por obter o consentimento

____________________________
Testemunha 1

___________________________
Testemunha 2
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APÊNDICE 3

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC
Coordenação Geral de Pós-Graduação em Enfermagem
Coordenação do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde –
MACCS
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO CASIC
ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO E SEUS CUIDADORES

Sr. Diretor do Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores – CASIC.
Venho por meio desta solicitar à V.S.ª a autorização para desenvolver o Projeto de Pesquisa
intitulado: INFLUÊNCIAS DA CONSULTA FARMACÊUTICA NA ADESÃO DA
FARMACOTERAPIA DE IDOSOS POLIMEDICADOS,
A presente pesquisa dará origem a uma dissertação de Mestrado do Programa de PósGraduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da
Universidade Federal Fluminense (UFF) – Curso de Mestrado Acadêmico em Ciências do
Cuidado em Saúde da linha de pesquisa: Cuidado Clínico, turma de 2015 / 1º semestre, que se
dará a partir da sua autorização pelo CEP do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).

Esta pesquisa tem como objetivo geral: avaliar as influências das orientações realizadas
durante a consulta farmacêutica para a adesão da farmacoterapia de idosos polimedicados e se
dará por meio de respostas a um teste e um questionário contendo algumas perguntas
referentes a sua terapia medicamentosa e duas perguntas a respeito da sua percepção sobre a
consulta farmacêutica. Este estudo justifica-se pela importância de compreender as
dificuldades do idoso polimedicado relacionadas ao uso correto de sua medicação. A pesquisa
apresenta riscos mínimos aos participantes, como exposição dos seus dados, no âmbito
coletivo, no qual a pesquisadora se compromete conduzir os encontros de modo que não haja
desconforto, risco moral ou psíquico aos participantes.
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A pesquisa terá como sujeitos os idosos em uso de cinco (5) ou mais medicamentos. Certa de
contar com o apoio de V.S.ª, coloco-me à disposição para esclarecimentos que forem
necessários.

Atenciosamente, _________________________________________________
Ana Lucia Leitão Caldas - Farmacêutica/Mestranda-MACCS
_________________________________________
Orientadora – Profa. Dra. Selma Petra Chaves de Sá
______________________________________________
Profa. Mirian da Costa Lindolpho
Vice coordenadora do Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores - CASIC.
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APÊNDICE 4

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC
Coordenação Geral de Pós-Graduação em Enfermagem
Coordenação do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde – MACCS

TERMO DE COMPROMISSO
Eu, Ana Lucia leitão Caldas, aluna do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em
Saúde, na linha de pesquisa de Cuidado Clínico, da Escola de Enfermagem Aurora de
Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, matrícula M064.115.001, CPF
000.940.157-16, comprometo-me, como pesquisadora responsável, a cumprir com os
princípios éticos da Resolução do CNS quanto à preservação dos sujeitos da pesquisa,
mantendo seu anonimato e suspendendo a pesquisa caso sejam identificados riscos
potenciais ou quaisquer danos aos sujeitos.

Niterói, ______ de _____________________________ de _______

__________________________________________________________
Ana Lucia Leitão Caldas
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ANEXOS
ANEXO 1
Questionário: Brief Medication Questionnaire (BMQ)
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ANEXO 2

Teste: Teste de Morisky Green (TMG)

O (a) senhor (a) já esqueceu alguma vez
de tomar os medicamentos?

□ Nunca □ QN □ Às vezes □ QS □ Sempre

O (a) senhor (a) já se descuidou do horário
de tomar os medicamentos?

□ Nunca □ QN □ Às vezes □ QS □ Sempre

Quando o (a) senhor (a) se sente bem,
deixa de tomar seus medicamentos?

□ Nunca □ QN □ Às vezes □ QS □ Sempre

Quando o (a) senhor (a) se sente mal,
deixa de tomar seus medicamentos?

□ Nunca □ QN □ Às vezes □ QS □ Sempre
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ANEXO 3

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO
Centro de Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores - CASIC.
Av. Jansem de Mello, 174, Centro, Niterói, RJ, CEP: 24.030-221,
Telefone: 2629-9619/ 2629-9464

À (AO):

Prezado (a) Doutor (a):

Encaminho o (a) paciente ___________________________________________________que
informa/apresenta os seguintes dados:_____________________________________________
_______________________________________________________________para avaliação.

À disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Niterói, _______de ________________de 2016.

_________________________
Ana Lucia Leitão Caldas
Farmacêutica, CRF/RJ-11877
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PLANILHA DE CUSTOS

ORÇAMENTO:
1-Materiais

Justificativa

Etapa

Quant

Valor
R$

Papel A4

Uso na pesquisa em geral.

Todas 40 Resmas 480,00

Pasta catálogo Arquivo de entrevistas e testes realizados.
A4 c/100 env

Todas

4 pastas

246,00

Pasta plástica Arquivo de formulários e material coletado.

Coleta

10 U

50,00

Agenda

Coleta

2U

55,00

Para agendamento da coleta de dados.

TOTAL ........................................................................................................... R$ 831,00

_________________________
Ana Lucia Leitão Caldas
Farmacêutica, CRF/RJ-11877
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APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE ÉTICA

