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Resumo

terapêutico e atuar na promoção do uso racional de
medicamentos, por meio da detecção, resolução e

A Atenção Farmacêutica visa identificar, pre-

prevenção dos PRM e RNM.

venir e resolver todos os desvios que provocam o não
alcance do objetivo terapêutico, avaliando os problemas de saúde dos pacientes a partir da perspectiva

1 Introdução

da necessidade, efetividade e segurança dos medicamentos. Os problemas relacionados com medicamen-

Na atualidade, o número de medicamentos

tos (PRM) são ainda maiores em idosos, devido ao

disponíveis à população é muito alto, fazendo com

seu alto consumo. Objetivo: descrever o perfil dos

que haja cada vez mais a preocupação de serem se-

pacientes idosos que são atendidos na consulta de

guros, eficazes e de qualidade, o que os tornam as

Atenção Farmacêutica. Metodologia: Estudo trans-

estratégias terapêuticas mais utilizadas para manter a

versal, de 50 pacientes idosos, que foram atendidos

saúde dos pacientes. Todavia, nem sempre a utiliza-

em consulta de Atenção Farmacêutica entre novem-

ção de um medicamento produz um resultado positivo

bro e dezembro 2008. Os dados foram coletados por

esperado, seja porque apareçam efeitos tóxicos, ou

meio do formulário de critério de encaminhamento

porque não se consegue atingir os objetivos terapêuti-

para a Atenção Farmacêutica preenchidos pelos pro-

cos buscados (2008) 1. A terapêutica farmacológica

fissionais de saúde. Para a classificação dos PRM e

envolve riscos e benefícios, uma vez que, os medica-

os Resultados Negativos associados ao Medicamento

mentos são considerados substâncias potencialmente

(RNM), foi utilizado o Terceiro Consenso de Granada.

perigosas, mas é principalmente devido o modo de

Resultado: A maior prevalência foi do sexo feminino

uso dos medicamentos e não simplesmente a compo-

74,2%, idade média de 72 anos. O setor que mais

sição química destes, que oferece perigos e riscos ao

encaminhou foi a equipe médica 54,8%, sendo o car-

paciente (2006) 2.

diologista o mais prevalente 48,3%. O principal critério de encaminhamento foi a não adesão 48,4% e

Nesse contexto, a Atenção Farmacêutica

Reação Adversa a Medicamento (RAM) 25,8%. O

nasce da necessidade de que não existam problemas

PRM mais prevalente foi o idoso confuso. Entre os

de saúde suscetíveis de serem tratados com interven-

Resultados Negativos associados ao Medicamento,

ções terapêuticas e que todos os tratamentos sejam

os mais prevalentes foram efetividade 38,4%, seguido

efetivos e seguros, assim como, promover estratégias

da segurança 36,8%. Considerações finais: o far-

que proporcionem boa saúde e previnam doenças.

macêutico está inserido na equipe multiprofissional,

Desta forma, o objetivo principal da Atenção Farma-

com o papel de contribuir com o tratamento fármaco-

cêutica é identificar, prevenir e resolver todos os des-
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vios que provocam o não alcance do objetivo terapêu-

por duas farmacêuticas.

tico, avaliando os problemas de saúde dos pacientes

Para a coleta desses dados, foi utilizado o

a partir da perspectiva da necessidade, efetividade e

formulário de critério de encaminhamento para a

segurança dos medicamentos (2006, 2006)2,3.

Atenção Farmacêutica (ANEXO I), preenchidos pelos

As doenças crônicas degenerativas decorren-

profissionais de saúde. Para a classificação dos Pro-

tes do envelhecimento levam a uma maior demanda

blemas Relacionados a Medicamentos e os Resulta-

por medicamentos (2002)

4

. Nos Estados Unidos,

dos Negativos associados ao Medicamento, foram

, verificaram que 81% da po-

utilizados o Terceiro Consenso de Granada e o Méto-

pulação idosa tomava pelo menos um medicamento.

do Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico (GIAF)

Kaufman et al (2002)

5

6

(2007) 7.

Carvalho (2007) , na cidade de São Paulo, verificou
dados semelhantes, sendo a

frequência de 81,1%

O formulário de critério de encaminhamento

dos idosos em uso de medicamentos. O uso de

para a Atenção Farmacêutica contém as seguintes

medicamentos em idosos pode desencadear os Pro-

variáveis:

blemas Relacionados a Medicamentos (PRM), sendo

2.1 Sexo: masculino e feminino;

eles definidos como aquelas situações que no proces-

2.2 Idade: classificada de 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74,

so de uso de medicamentos, causam ou podem cau-

75 a 79, 80 e mais;

sar o aparecimento de um Resultado Negativo Asso-

2.3 Encaminhado por: nesse campo o profissional

ciado ao Medicamento (2007) 7.

que encaminha, preenche seu nome;

Os Resultados Negativos associados ao Medicamento (RNM) são resultados em saúde do paci-

2.4 Setor: nesse campo o profissional que encami-

ente não adequados ao objetivo da farmacoterapia e

nha, preenche sua profissão ou setor no qual tra-

associados ao uso ou falha no uso dos medicamentos

balha;

(2007) 7.

2.5 Critério de encaminhamento: foram classificadas
em quatro categorias: 1 – Polifarmácia, 2 – Não

O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil
de um grupo de pacientes idosos atendidos na con-

Adesão, 3- Farmácia Notificadora, 4 – Outros.

sulta de Atenção Farmacêutica do Instituto Paulista

2.5.1 Polifarmácia: sendo esta classificada como o

de Geriatria e Gerontologia “José Ermírio de Moraes”.

uso de quatro ou mais medicamentos

Os objetivos específicos foram: verificar quais são os

2.5.2 Não adesão, que foi dividida nas categorias:

profissionais de saúde que encaminham à Atenção

não sabe tomar o medicamento, esquece de

Farmacêutica; os critérios de encaminhamento; Pro-

tomar o medicamento, o medicamento custa

blemas Relacionados a Medicamento e Resultados

muito caro, não quer ou não gosta de tomar o

Negativos associados ao Medicamento.

medicamento, confuso por não saber qual o
medicamento é o correto, desorientado por ser
analfabeto, deficiente visual, auditivo, memória,
outros, perdeu a receita.

2 Metodologia

2.5.3 Farmácia notificadora, dividida nas categorias:

Estudo transversal, sendo realizado uma

tomou o medicamento e está fazendo mal

análise do perfil dos pacientes idosos, que foram

(suspeita de reação adversa), o medicamento

atendidos em consulta de Atenção Farmacêutica, no

está com uma aparência estranha (queixa técni-

período de novembro de 2008 a dezembro de 2008,

ca).
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2.5.4 Outros: pergunta aberta, com campo para deta-

Dos 31 encaminhamentos para a Atenção

lhamento.

Farmacêutica, 64,5% obtiveram Problema Relaciona-

Foram excluídos os pacientes que não apre-

do a Medicamento (PRM), sendo que 19% correspon-

sentaram o formulário de critério de encaminhamento

deram aos idosos que apresentaram mais que uma

totalmente preenchido e que faltaram na primeira con-

queixa, totalizando 41 PRM.

sulta de Atenção Farmacêutica.

O PRM mais prevalente foi o idoso confuso,

Para a análise descritiva dos dados referentes

ou seja, não sabia tomar o medicamento corretamen-

à distribuição, freqüência e média foi utilizado o paco-

te, esse PRM foi diagnosticado em três diferentes Re-

te estatístico STATA versão 9.1 para Windows.

sultados

Negativos

associado

ao

Medicamento

(RNM), sendo eles referente à inefetividade quantitativa (12%), insegurança não quantitativa (2,5%) e insegurança quantitativa (12%) . O segundo PRM mais
prevalente, está relacionado ao próprio idoso não

3 Resultados

querer tomar o medicamento, correspondendo a ineO total de idosos atendidos na consulta de

fetividade quantitativa (9,1%). (Tabela 2)

Atenção Farmacêutica, no período de novembro a

Dentre os Resultados Negativos associados

dezembro de 2008, foi de 50 idosos. Porém, houve

ao Medicamento, os mais prevalentes foram efetivida-

uma perda de 19 idosos, sendo que 13 foram por mo-

de (38,4%), seguido da segurança (36,8%). Em rela-

tivo de falta na primeira consulta e 6 devido ao formu-

ção ao RNM – necessidade 24,8%, o problema de

lário de critério de encaminhamento não estar total-

saúde não tratado, foi o mais prevalente (19,8%), prin-

mente preenchido. Portanto a população total corres-

cipalmente devido ao custo (7%) e pelo estresse do

pondeu a 31 idosos.

cuidador (5%). (Tabela 2)

Dos idosos atendidos, a maior prevalência foi
do sexo feminino 74,2% (Tabela 1), sendo que a média da idade foi de 72 anos, com idade mínima de 62
e a máxima de 85 anos.

Tabela 1: Distribuição de frequência e porcenta-

O setor que mais encaminhou foi a equipe

gem das variáveis contidas no formulário de crité-

médica correspondendo a 54,8% dos encaminhamen-

rio de encaminhamento, novembro a dezembro

tos, sendo o cardiologista o mais prevalente 48,3%. O

2008, IPGG.

auxiliar de farmácia foi o segundo profissional com
maior prevalência de encaminhamento 17,2%, seguido do nutricionista 13,9% (Tabela 1).
O principal critério de encaminhamento foi a
não adesão, com 48,4%, e Reação Adversa a Medicamento (RAM) com 25,8% (Tabela 1).
Entre a não adesão a maior frequência foi
confusão (44,4%), seguido de perda de receita
(22,2%) e não querer tomar o medicamento (11,1%).
Os encaminhamentos por reações adversas
foram significativos nesta população 25,8%, porém
apenas 7,3% obtiveram RAM confirmada.
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como consequência disso, o aparecimento de potenciais problemas farmacoterapêuticos (2007) 6.
Os principais motivos relatados quanto à
mulher consumir mais medicamentos do que os homens estão relacionados à maior prevalência de doenças crônicas no sexo feminino e a questão da mulher promover maior autocuidado e, consequentemente, procurar com maior frequência o
serviço de saúde (2003, 2006) 8,9.
O uso de medicamentos aumenta conforme o
avanço da idade. Loyola Filho et al. (2006)

10

, apon-

tam que a provável explicação para a associação positiva entre a idade e o consumo de medicamentos
reside na ocorrência de maior prevalência de probleTabela 2: Distribuição de frequência e porcenta-

mas de saúde, geralmente de longa duração com

gem segundo Resultado Negativo associado a Me-

maior gravidade.

dicamento (RNM) e Problema Relacionado a medicamento (PRM), novembro

Em relação aos encaminhamentos para a

a dezembro 2008,

Atenção Farmacêutica, a equipe médica se mostrou

IPGG.

mais prevalente, devido à integração dos profissionais
médico e farmacêutico, a fim de proporcionar à realização do seguimento farmacoterapêutico, e adequar
a terapia farmacológica aos pacientes que apresentam problemas com medicamentos e consequentemente colaborar na otimização da farmacoterapia do
idoso.
Das especialidades médicas, a cardiologia foi
a mais prevalente, o que se justifica pelo grande número de pacientes idosos acometidos por doenças
cardiovasculares (2006) 9.
O segundo setor com maior porcentagem de
encaminhamentos foi a farmácia, devido a este, ter
auxiliares de farmácia que desenvolvem um serviço
diferenciado no atendimento ao idoso, sendo que eles
foram capacitados para detectar potenciais pacientes
que necessitam da consulta com o farmacêutico, já
que muitas vezes, o problema com medicamento é

4 Discussão

sinalizado por eles no balcão de entrega do medicamento ou percebido pelos auxiliares através de suas

A maior parte dos pacientes atendidos na

queixas.

Atenção Farmacêutica foi do sexo feminino, com idade média de 72 anos, o que se justifica pelo grande

Além da equipe médica, outros profissionais

consumo de medicamentos por essa população e

da equipe de saúde encaminham pacientes para a A20

tenção Farmacêutica, como o serviço social, demons-

a duplicidade, interação e erro de administração.

trando que não apenas questões farmacológicas são

As suspeitas de reação adversa foram notifi-

abordadas no atendimento farmacêutico, mas tam-

cadas por meio do programa de Farmácias Notificado-

bém questões sociais que podem refletir na farmaco-

ras, que é uma parceria entre ANVISA, CVS-SP e

terapia do idoso (2005) 10.

CRF-SP (2006) 15.

Em relação aos RNM, os mais prevalentes
foram relacionados à efetividade e segurança. Entre
os resultados da efetividade o mais prevalente foi a
não adesão e entre a segurança, a Reação Adversa.

5 Considerações Finais

Sendo esses os principais motivos de encaminhamento para a Atenção Farmacêutica.
O problema da não adesão

O grupo de idosos que foram atendidos em
à prescrição, afeta

consulta de Atenção Farmacêutica foi caracterizado

pacientes de diversos grupos etários, no entanto, nos

por mulheres, com idade acima de 75 anos, tendo

idosos existem algumas circunstâncias que agravam

como principal Problema Relacionado a Medicamento

esse problema, como frequente associação de vários

(PRM), não adesão e reação adversa a medicamen-

tratamentos em consequência da presença de co-

tos, sendo que, esses problemas podem desencadear

11

morbidades (2003) .
Taylor et al (2007)

Resultados Negativos associados a Medicamento
12

, em seu estudo no Ala-

(RNM), principalmente os referentes à efetividade e a

bama, observaram que, as razões mais frequentes

segurança.

para a não adesão ao tratamento foram: esquecer
Em relação aos encaminhamentos, se verifica

como tomar o medicamento, custo, polifarmácia e

que o farmacêutico está inserido na equipe multipro-

dificuldade de ler a prescrição. Diaz (2002)13 cita ou-

fissional, com o papel de contribuir com o tratamento

tras razões, como os relacionados à apresentação

farmacoterapêutico e atuar

dos medicamentos, dificuldade de deglutição, quanti-

na

racional de medicamentos, por

dade diária de medicamento consumido, tipo e sabor

promoção

do uso

meio da detecção,

resolução e prevenção dos PRM e RNM.

do medicamento, ou ainda o paciente prefere não tomar o medicamento segundo o recomendado. Esses
dados foram semelhantes aos encontrados no presente estudo, sendo que a não adesão se referiam
aos PRM relacionados à

administração incorreta,
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