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Resumo: O público de maior idade, vivenciam quadros em que devem lhe dar com 

comorbidades relacionadas às alterações fisiológicas e funcionamento irregular do 

organismo, uma vez que com o envelhecimento o mesmo não se comporte com o 

melhor vigor que durante a juventude. Deste modo, esses pacientes sofrem de 

doenças associadas à idade, bem como hipertensão, Diabetes mellitus, problemas 

cardíacos, distúrbios cerebrais, limitações físicas e outros problemas de saúde. 

Associado a esses problemas, o paciente idoso realiza uma determinada 

farmacoterapia, no qual com a falta de acompanhamento e orientações necessárias, 

ocorre a descontinuidade da farmacoterapia, promovendo o agravo de comorbidades 

e o desenvolvimento de outras patologias oportunistas e/ou consequentes. Sendo 

assim, com o intuito de promover a qualidade na farmacoterapia e implantar medidas 

favoráveis, que vise garantir a efetividade e realização correta do tratamento, o 

profissional farmacêutico atua como elemento chave visando orientar, acompanhar, 

instruir, qualificar e promover saúde através da atenção farmacêutica com medidas 

que facilite a adesão ao tratamento medicamentoso desses pacientes. O farmacêutico 

possui habilidades fundamentais, no qual durante o acompanhamento 

farmacoterapêutico pode realizar alterações farmacológicas que favorecem melhor 

adesão à terapia, sugerindo formas farmacêuticas, ajuste de doses e redução de 

administrações ao longo do dia, favorecendo melhor adesão ao tratamento. Sendo 

assim, o auxílio do farmacêutico é fundamental tornando possível a promoção à saúde 

mediante o acompanhamento realizado, no qual favorece a aceitabilidade e adesão 

farmacoterapêutica entre o paciente idoso e o medicamento.    

Palavras-chave: Adesão à medicação. Atenção farmacêutica. Efetividade. Idoso. 

Tratamento farmacológico.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A definição de saúde possui ampla complexibilidade, no qual até atualmente é 

determinado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que o termo Saúde está 

atrelado ao bem-estar físico, mental e social (CONTI, 2018). Portanto, esse paradigma 

é quebrado devido a evolução de expectativa de vida da humanidade e 

envelhecimento, no qual o paciente idoso diariamente lida com doenças e/ou 

problemas fisiológicos causados pelo envelhecimento, tornando assim incapaz de 

alcançar o estado de saúde pleno (LEONARDI, 2018).  

 Devido ao envelhecimento, o público idoso possui diversas funções anatômicas 

reduzidas causando o desenvolvimento de patologias e comorbidades, nos quais se 

não manejadas, podem se agravar e evoluir para quadros clínicos mais graves. Deste 

modo, torna-se difícil a melhora do quadro clínico, uma vez que o paciente idoso tende 

a não responder com eficiência a farmacoterapias devido a insegurança, medo de 

efeitos adversos, incredulidade, culturas, religião e outros fatores que desfavorecem 

o tratamento, no qual acarretará com o agravo de comorbidades e surgimento de 

patologias oportunistas e consequentes associadas ao envelhecimento e não adesão 

farmacoterapêutica (HOLVAST et al., 2018; LORDI, 2018; CORNELISSEN, 2017). 

 O paciente idoso, tende a desenvolver problemas relacionados a audição, no 

qual dificulta a interpretação correta e compreensão auditiva de orientações verbais 

dos profissionais de saúde, resultando em mau desenvolvimento terapêutico futuro 

(BOWL, 2019). Dentre as comorbidades mais comuns e relevantes observadas em 

pacientes idosos são a hipertensão, Diabetes mellitus (DM) e problemas cardíacos, 

nos quais caso não tratados, podem causar sérios problemas de saúde (PERES et 

al., 2019).  

 Como método preventivo, entra a atuação do profissional farmacêutico, visando 

promover a melhoria no quadro clínico do paciente e favorecendo a adesão ao 

tratamento farmacoterapêutico, através de orientações e suporte sobre o tratamento 

do paciente (THIEM, 2018). O farmacêutico com suas habilidades pode auxiliar o 

paciente de várias formas, como: prevenir sobre interações medicamentosas, 

interações medicamento e alimento, manejar reações adversas e além de tudo 

realizar acompanhamento profissional efetivo, diretamente com o paciente, visando 

favorecer a adesão do paciente idoso ao tratamento e garantir a efetividade da 

farmacoterapia (CALDERÓN-LARRAÑAGA, 2019; RICHTER et al., 2020).  
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 Através de estudos analisados, foi possível interpretar a importância do 

profissional farmacêutico favorecendo e intervindo para melhorar a qualidade de vida, 

bem como a adesão farmacoterapêutica do paciente idoso em diversos setores de 

saúde (KOMAGAMINE et al., 2018). Com o avanço da saúde, foi possível a 

elaboração de diversos programas farmacêuticos que favorecem a adesão do 

tratamento a alcance da população desde cuidados paliativos e orientações em 

drogarias até intervenções medicamentosas e terapêuticas em hospitais (RANKIN et 

al., 2018). 

Deste modo, nota-se a importância do profissional farmacêutico visando atribuir 

qualidade e efetividade na adesão e realização farmacoterapêutica do idoso 

(BUTTERWORTH et al., 2019). Além de orientar o mesmo, o profissional desempenha 

a importante atuação no acompanhamento e avaliação de resultados, fornecendo ao 

paciente maior confiança e aceitabilidade da farmacoterapia, permitindo melhores 

resultados através das intervenções farmacêuticas em pacientes polimedicados e com 

multimorbidades como os idosos (CROSS et al., 2020).  

O farmacêutico pode atuar juntamente com a equipe multidisciplinar, 

promovendo melhoria na adesão terapêutica desses pacientes e assegurar a 

qualidade de vida, através de procedimentos e protocolos assertivos em saúde com 

ênfase ao paciente idoso (KINDSTEDT et al., 2020). Portando a não adesão ao 

tratamento farmacológico dar-se devido a inefetividade de interpretação e 

aceitabilidade da orientação da farmacoterapia, no qual pode ser solucionada 

mediante as orientações e atenção farmacêutica, de modo efetivo e seguro (DALVI, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 Enfatizar a importância do profissional farmacêutico na efetividade da 

farmacoterapia em pacientes idosos com dificuldade de adesão ao tratamento 

farmacológico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Elucidar alguns aspectos importantes sobre a dificuldade de adesão 

terapêutica do idoso; 

 Comentar sobre os índices epidemiológicos das principais comorbidades 

relacionadas ao envelhecimento; 

 Abordar sobre a atuação do farmacêutico frente ao favorecimento da melhoria 

do quadro clínico do paciente; 

 Estabelecer a atuação do farmacêutico como indispensável no cuidado com 

manejo de pacientes polimedicados e portadores de multimorbidades; 

 Destacar o papel do farmacêutico na atuação frente a adesão medicamentosa 

do paciente idoso. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A problemática do envelhecimento 

O envelhecimento é um fenômeno incontrolável que está relacionado com a 

renovação celular e fatores envolvidos no funcionamento do organismo, no qual visa 

promover a manutenção do corpo através da produção de proteínas e componentes 

essenciais para alcançar a homeostase, porém pacientes idosos tendem a 

desenvolver doenças relacionadas a idade, devido ao funcionamento incorreto dessas 

proteínas, causando possíveis problemas de saúde e desencadeando o 

desenvolvimento de comorbidades relacionadas a idade (KRISKO, 2019). 

Além de doenças relacionadas a idades, o envelhecimento acarreta na redução 

do sistema imunológico do paciente idoso, promovendo porta de entrada para 

patologias oportunistas e comorbidades que agregam déficit do funcionamento correto 

de órgãos e estruturas, assim como o processo de inflamação, no qual é realizado 
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através da utilização de citocinas essenciais no processo, visando promover a reação 

imunológica e desempenhar o seu papel do mecanismo inflamatório (LUO et al., 

2020). Sendo assim, com mau funcionamento de células de defesa do organismo, 

pode predispor o paciente a desenvolver patologias como: aterosclerose, DM, doença 

de Parkinson, doença de Alzheimer (DA), doenças relacionadas a degeneração 

muscular e entre diversas outras patologias, inclusive vir a desenvolver o câncer (REA 

et al., 2018). 

Diversas comorbidades relacionadas a idade podem ser desenvolvidas ao 

longo do envelhecimento, porém existem fatores como obesidade, estilo de vida, 

alcoolismo, tabagismo, drogas e outras substâncias que podem agregar e/ou propiciar 

o desenvolvimento dessas comorbidades (WOOLLEY et al., 2019).  

 

3.2 Epidemiologia de doenças relacionadas ao envelhecimento 

 

3.2.1 A relação envelhecimento x comorbidade 

Dentre os problemas cardiovasculares mais comuns em pessoas idosas, 

muitas delas estão relacionadas com a hipertensão, DM, lipemias, tabagismo, 

sedentarismo, problemas sociais e econômicos, solidão e doenças cerebrais, nos 

quais dentre a faixa etária mais acometida estão os idosos com idade entre 60 a 75 

anos de idade (NOALE, 2020). O público idoso, possui essa predisposição ao 

desenvolvimento de patologias cardiovasculares devido ao comprometimento 

cardíaco causado pelo envelhecimento dos tecidos, órgãos e consequentemente 

diversos sistemas fisiológicos bem como o circulatório (HEIDARI, 2017). 

No meio de tantas comorbidades, destaca-se a hipertensão como a mais 

comum e prevalente, alcança entre 60% a 80% do público maior de 65 anos de idade, 

relacionando-se a fatores que possam contribuir para possíveis complicações, assim 

como fraqueza muscular, pacientes polimedicados, interações medicamentosas e 

outros fatores menos comuns (ÇAKAN, 2017). Segundo a OMS, estimasse que de um 

total superior a 1,13 bilhão de indivíduos distribuídos pelo mundo, menos do que 1 em 

cada 5 possuem a doença sob controle, no que está relacionado a problemas sociais 

principalmente em países de baixa e média renda além de alimentação não 

apropriada com altos índices de elementos como sódio (WHO, 2021). 

Além da hipertensão, outra comorbidade relacionado a idade do paciente no 

qual também está atrelado ao sedentarismo e elevação do Índice de Massa Corporal 
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(IMC), é a DM, no que representa mais de 422 milhões de indivíduos do mundo todo, 

no qual estimasse que até o ano de 2045 alcance o número de 700 milhões de 

indivíduos diabéticos pelo mundo. Devido a predisposição de desenvolvimento e/ou 

agravo em pacientes obesos não saudáveis, pesquisas realizadas com pacientes 

internados, apontam que uma maior incidência de casos de DM ocorra em pacientes 

do sexo feminino (FINGERET, 2018; WHO, 2021). 

Devido ao envelhecimento, diversos órgãos começam a perder a 

funcionalidade efetiva e a desenvolver distúrbios ou doenças adulterarias, assim como 

a DA, no qual ocorre a neurodegeneração do cérebro de forma gradativa ao decorrer 

do tempo com sintomas clinicamente visíveis após evolução da patologia, levando a 

perda de memórias recentes e não recentes (REISS et al., 2020). 

Estudos conduzidos nos Estados Unidos, reportaram incidência maior da 

patologia em mulheres, com acentuação as de idade superior a 85 anos, além de 

pessoas afro-americanos com maior tendência do que os brancos. Segundo os 

estudos, estimasse que devido a redução da mortalidade em países não 

metropolitanos, o índice de pessoas mais velhas com demência e DA passe de 58% 

para 71% da população de renda média à baixa até o ano de 2050 (LOPEZ, 2019). A 

DA possui características que podem ser prevenidas através de tratamentos, 

favorecendo o retardamento da doença visando permitir melhor tempo de vida sem os 

sinais clínicos aparentes da patologia, contudo muitas vezes não é realizado o devido 

tratamento (VEITCH et al., 2018).  

 

3.2.2 As dificuldades devido a não adesão ao tratamento 

 O envelhecimento é um fenômeno progressivo, no qual com o decorrer do 

tempo podem surgir diversas patologias e comorbidades devido ao não 

funcionamento correto gradual dos órgãos do paciente idoso, além de lesões 

ocasionadas no decorrer da longevidade (PERKOWSKA-PTASINSKA, 2018). O não 

supervisionamento desse processo pode acarretar com diversas complicações futuras 

e causar ou desenvolver um envelhecimento problemático e predisposto a 

desenvolver diversas doenças relacionadas a idade, no qual podem ser prevenidas 

por terapias farmacológicas e não farmacológicas, visando melhorar a qualidade de 

vida do mesmo (FULOP et al., 2019).  

 Medicamentos são produtos produzidos, com a finalidade de promover a saúde 

e/ou manejar alguma patologia, sinais e/ou sintomas clínicos de determinado 
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paciente, no qual pode-se alterar aspectos como farmacocinética, farmacodinâmica, 

taxa de absorção, taxa de excreção e outros mecanismos fisiológicos, no qual são 

divergentes a depender do metabolismo e sistema fisiológico individualmente, ou seja, 

a efetividade do tratamento deve ser avaliada quanto ao paciente em questão 

(HÖCHEL, 2019). 

O tratamento do paciente é de essencial importância, no qual visa prolongar a 

longevidade do paciente seja através de medidas farmacológicas ou não 

farmacológicas, contudo diversas barreiras são capazes de dificultar a não adesão ao 

tratamento pelo paciente, possibilitando o surgimento de outras patologias associadas 

ao envelhecimento, comorbidades não tratadas e agravo de patologias (DALVI, 2018). 

 Os idosos, são uma população que possuem dificuldades e limitações no 

desenvolvimento de atividades diárias, sendo necessário o auxílio de um responsável 

ou parente que possa administrar seus medicamentos e instruí-los sobre os efeitos 

desejáveis e indesejáveis do tratamento, contudo esse aspecto se torna um empecilho 

dificultoso na adesão ao tratamento (NIENKE et al., 2017). A falta de orientação e 

cuidado com o paciente, torna fatigante para o paciente em questão de falta de 

compreensão ao tratamento, levando o mesmo a não desenvolver corretamente ou 

não desenvolver a terapia, acarretando no agravo da doença e consequentemente, 

evolução da comorbidade (DRUMMOND, 2020). 

 

3.2.3 Fatores que influenciam a não adesão farmacoterapêutica 

 Diversos fatores podem contribuir para a não adesão medicamentosa, assim 

como fatores socioeconômicos, medicamentos desnecessários, falta de orientação, 

medicamentos com finalidades duplicadas, efeitos colaterais, reações adversas, 

medicamentos caros, medicamentos sem eficácia contra os sintomas, vias de 

administração dificultada nos quais podem ser manejados pelo profissional 

farmacêutico, visando contribuir com a melhor adesão e efetividade terapêutica do 

tratamento ao idoso (BLÖNDAL et al., 2017).  

 Um dos principais motivos para a não adesão no público idoso, é a quantidade 

excessiva de medicamentos administrados durante o dia, no qual dificulta a 

compreensão, identificação, horários de administração, quantidade e outras etapas 

que dificultam o processo de realização correta do tratamento (YILDIRIM, 2017). O 

paciente idoso, é um indivíduo no qual apresenta fragilidade em diversos aspectos, 

necessitando um cuidado especial quando se trata de polifarmácia, visando 
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implementar uma farmacoterapia segura e eficiente, além de prevenir riscos 

associados ao funcionamento incomum dos órgãos do mesmo, no que implica com a 

observação dobrada e conservação da segurança do paciente (HILMER, 2019). 

 Além dos abordados anteriormente, outro fator bastante relevante para a não 

adesão ao tratamento medicamentoso é a fraca interação/relação entre o paciente e 

o provedor do medicamento, tornando uma relação não confortável e confiante por 

parte do paciente (VAN-DER-LAAN et al., 2017). Devido ao mesmo, também pode 

haver uma dificuldade de adesão, uma vez que o mesmo possui a necessidade da 

terapia, mas não realiza da forma correta por não ter preocupação suficiente para 

realizar os devidos cuidados, bem como o contrário também ocorre em pacientes 

céticos nos quais por motivos culturais não realizam o tratamento de modo correto 

(PARK et al., 2018). 

 Muitas vezes, ocorre do paciente observar a melhora durante um período do 

tratamento, no qual após o término dos medicamentos e momento de realizar novas 

consultas, o mesmo deixa de realizar a farmacoterapia abandonando o tratamento e 

sem realizar novas consultas, sendo assim outro fator no qual influencia diretamente 

na efetividade do tratamento e adesão, causando a necessidade de readmissão 

desses medicamentos que implicará com o reinício de toda a farmacoterapia 

causando insatisfação por parte do paciente (BURNIER, 2020). Essas readmissões à 

farmacoterapia, causa muitas vezes a relação desconfortável entre o prescritor e 

paciente, desfavorecendo os resultados do diálogo informativo e orientador 

acarretando na não adesão medicamentosa futura (VICENTE-SÁNCHEZ et al., 2018). 

 

3.3 O farmacêutico e sua importância na adesão ao tratamento 

 

3.3.1 O papel do farmacêutico frente aos cuidados ao paciente idoso 

O farmacêutico é um profissional que está apto para o desenvolvimento de 

estratégias que visam garantir a efetividade da farmacoterapia do paciente, buscando 

garantir sempre o conforto, segurança e aceitabilidade do mesmo (CHRISTIAN et al., 

2020). Mediante casos envolvidos com pacientes idosos, o profissional estará 

prontamente capacitado para realizar a atenção farmacêutica para buscar solucionar 

possíveis problemas relacionados a não adesão do paciente ao tratamento 

medicamentoso, seja realizando orientações sobre o medicamento, instruindo sobre 

efeitos colaterais e adversos, auxiliando sobre a via de administração, elucidando 
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mecanismo de ação e simplificando processos de distribuição de administrações ao 

longo do tratamento (ULLEY et al., 2019). 

O paciente idoso, tende a realizar a administração de diversos medicamentos, 

sendo conhecido como pacientes polimedicados, nos quais possuem dificuldades em 

realizar as administração de tantos remédios durante o dia causando difícil adesão ao 

tratamento, no qual pode ser manejado pelo profissional através da orientação 

farmacêutica e também sendo possível realizar tal procedimento em farmácias e 

drogarias a fim de contribuir com a melhora do quadro clínico do paciente e favorecer 

a adesão medicamentosa (DOHERTY et al., 2020). Além de atuar mediante 

orientação sobre os medicamentos, existem diversos programas de atuação 

farmacêutica e programas de farmácias que visam facilitar a aquisição de 

medicamentos, bem como acompanhamento profissional e farmacoterapêutico (KIM 

et al., 2020). 

 

3.3.2 Atribuições do farmacêutico em prol da saúde do idoso 

 As atribuições do farmacêutico estão relacionadas a ação e desenvolvimento 

de serviços e atividades que visam benefícios ao paciente, sendo assim um conjunto 

de ações voltadas a promoção de saúde do paciente através de suas intervenções, 

orientações e competências cabíveis ao profissional priorizando a vida do paciente 

em primeiro lugar (ERSTAD, 2019). Deste modo, o profissional busca orientar o 

paciente idoso de modo a conquistar a confiança do paciente idoso e conseguir o 

consentimento e aceitação do mesmo sob o uso dos medicamentos e 

desenvolvimento da farmacoterapia (JOMAA et al., 2018). 

 Descrito na Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) de nº 585 de agosto de 

2013, no qual regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico, a mesma aborda 

sobre a crescente morbimortalidade relacionada a doenças e o agravo das mesmas 

de forma não transmissíveis relacionadas a farmacoterapia causou o destaque e 

enfoque da necessidade de uma nova atribuição do profissional farmacêutico, visando 

pôr em prática suas competências e qualidades clínicas, atuando diretamente com o 

paciente exercendo suas atribuições (CFF, 2021). 

 Deste modo, o farmacêutico pode contribuir para a adesão ao tratamento do 

idoso de forma direta instruindo, orientando e educando o paciente sob o manejo 

correto do medicamento, garantindo maior aceitabilidade da terapia (KINSEY, 2017). 

O farmacêutico por possuir atividades multidisciplinares, também pode atuar em 
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setores públicos de saúde, bem como na promoção do uso racional de medicamentos 

através do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais públicos e também orientando 

sobre a importância de métodos profiláticos como a vacinação periódica (MELO, 2017; 

PETRELLI et al., 2019). Juntamente com apoio multidisciplinar como o de 

nutricionistas, o farmacêutico também pode desenvolver um plano nutricional para o 

paciente (MEDHAT, 2020). 

 Sendo assim, observa-se a importância do papel do farmacêutico no sistema 

de saúde dentro de um contexto de aplicabilidade em diversos setores da área da 

saúde, visando promover a segurança e efetividade medicamentosa do paciente 

(KHAN et al., 2020).  

 

4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO  

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada através de 

revisão bibliográfica com base em artigos científicos de maior relevância sobre o tema, 

disponíveis em sites e revistas como: Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Portal Capes, CFF, site do Ministério da Saúde e 

Anvisa, Google acadêmico etc., entre os anos de 2017 a 2021. Utilizado as seguintes 

palavras e expressões chaves: não adesão, idosos, assistência farmacêutica, 

promoção a saúde do idoso, intervenção farmacêutica. Sem restrição de idiomas. O 

estudo foi conduzido no primeiro semestre de 2021. Como critério de inclusão foram 

utilizados artigos com abordagem sobre a importância da assistência farmacêutica e 

suas intervenções, e como critério de exclusão artigos duplicados e os que não 

estavam em consonância com o tema. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Origem Título do trabalho Objetivos Metodologia Resultados 

RANKIN et al., 

2018. 

Interventions to 

improve the 

appropriate use of 

polypharmacy for 

older people 

(Review) 

Determinar quais 

intervenções são 

eficazes no uso 

apropriado da 

polifarmácia em 

pacientes idosos 

Revisão de vários estudos 

randomizados, no qual foram 

utilizados para a abordagem no 

trabalho, periódicos que 

retratassem a importância da 

intervenção para pacientes 

polimedicados com idade igual 

ou superior a 65 anos de idade. 

Foi observado a importância em 

diversos aspectos da intervenção 

farmacêutica, bem como 

prevenindo omissões de 

prescrições potencialmente 

inadequadas, além de assegurar 

a efetividade e segurança em 

pacientes polimedicados. 

KINDSTEDT et 

al., 2020. 

Investigating the 

effect of clinical 

pharmacist 

intervention in 

transitions of care 

on drug-related 

hospital 

readmissions 

among the elderly: 

study protocol for a 

Investigar a 

redução de 

readmissão 

hospitalar não 

planejada 

mediante 

intervenção 

medicamentosa 

durante os 

primeiros 180 

Estudo randomizado com total de 

700 pessoas igual ou maiores de 

75 anos submetidos a cuidados 

ou intervenções de controle após 

alta hospitalar visando observar 

problemas relacionados ao 

medicamento, bem como a 

prevalência dos casos. 

Após conclusão, ficou 

evidenciado a importância da 

intervenção farmacêutica 

totalizando redução de risco 

relativo de 40% dos casos até 

então, no qual a pesquisa ainda 

se apresenta em aberta visando 

coletar mais informações 

referentes as intervenções e 

efetividade da mesma. 
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randomised 

controlled trial 

dias após alta 

hospitalar 

COLLADO-

BORRELL et al., 

2020. 

Novel mobile 

application for 

direct 

communication 

between 

pharmacists and 

patients treated 

with oral 

antineoplastic 

agents. 

Observar a 

experiencia inicial 

do aplicativo no 

monitoramento e 

comunicação com 

os pacientes 

oncológicos que 

fazem uso de 

antineoplásicos 

orais. 

A pesquisa deu-se através da 

implantação de uma ferramenta 

através de smartphones para 

monitorar pacientes oncológicos 

em realização de tratamento com 

antineoplásicos orais, bem como 

realizar possíveis orientações e 

instruções. 

Durante o período de junho a 

novembro de 2017 da pesquisa, 

observou-se que 58% dos 37 

pacientes que utilizaram o 

aplicativo e registraram ao 

menos 1 efeito adverso, com 

tempo médio de resposta ao 

farmacêutico 8 dias após início 

do tratamento, possibilitando a 

intervenção precoce e mais 

efetiva. 

NOGUEIRA et 

al., 2020. 

Pharmaceutical 

care-based 

intervention in type 

2 diabetes mellitus: 

a systematic review 

and meta-analysis 

of randomized 

clinical trials. 

Avaliar o impacto 

da intervenção 

farmacêutica no 

controle da 

glicemia em 

pacientes com 

DM tipo 2 e outras 

comorbidades.  

Revisão sistemática de ensaios 

clínicos randomizados 

controlados visando investigar o 

impacto da intervenção 

farmacêutica na gestão de DM 

tipo 2, além de outras 

comorbidades. 

A adesão ao tratamento 

medicamentoso foi um desfecho 

alarmante, classificado como 

adesão alta de acordo com a 

Escala de Adesão a 

Medicamentos de Morisky 

(MMAS-8 e MMAS4). 
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BLÖNDAL et al., 

2017. 

Pharmaceutical 

Care at the primary 

care clinic in 

Garðabær – 

number and type of 

drug therapy 

problems identified 

among elderly 

clients. 

Investigar o 

número 

 e a natureza dos 

problemas 

relacionados com 

medicamentos 

em indivíduos 

idosos, utilizando 

métodos de 

cuidados 

farmacológicos 

em colaboração 

com os clínicos 

médicos do 

hospital 

Foram selecionados por médicos 

clínicos 100 pacientes com 65 ou 

mais anos de idade para serem 

mantidos sob assistência 

farmacêutica através de 

procedimentos pré-definidos e 

observado os resultados ao final 

da pesquisa. 

Dentre os 100 pacientes, 44 

homens e 56 mulheres, no qual 

uma média de 2 problemas na 

farmacoterapia foram 

observados por paciente, no qual 

mais de 30% dos casos 

representavam abandono da 

adesão, cerca de 26% alegaram 

reação adversas e pouco mais 

de 18% foram classificados com 

terapias desnecessárias, no qual 

após intervenções realizadas, 

90,3% delas foram aceitas pelos 

clínicos responsáveis. 

KARAMPATAKIS 

et al., 2021. 

Patients’ 

experiences of 

pharmacists in 

general practice: an 

exploratory 

qualitative study 

O estudo teve 

como intuito 

explorar as 

experiências dos 

pacientes 

mediante atuação 

Farmacêuticos clínicos realizam 

o convite a pacientes para 

participarem da pesquisa de 

satisfação através de entrevistas 

e consultas nos quais são 

observados resultados 

Os resultados após pesquisa 

indicaram a satisfação dos 

pacientes atendidos por 

farmacêuticos além de 

abordarem sobre a boa relação e 

comunicação com o profissional 
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do farmacêutico 

na prática geral. 

relevantes quanto ao nível de 

satisfação dos pacientes 

atendidos. 

garantindo melhor adesão, 

acessibilidade e farmacoterapia. 

CHEVALIER et 

al., 2017. 

Hospital 

pharmacists’ and 

patients’ views 

about what 

constitutes 

effective 

communication 

between 

pharmacists and 

patients 

A finalidade da 

pesquisa foi 

explorar opiniões 

dos 

farmacêuticos e 

pacientes quanto 

a relação e troca 

de comunicação 

eficiente por 

ambas partes 

durante o 

acompanhamento 

A metodologia abordada na 

pesquisa foi através da 

distribuição de 48 pacientes para 

4 farmacêutico, no qual cada 

profissional acompanhou 4 

pacientes informando cada 

especificação de seus casos, 

obtendo resultados relevantes 

quanto a importância da 

interação do paciente com o 

farmacêutico. 

As informações obtidas durante o 

acompanhamento farmacêutico 

foram de grande relevância, uma 

vez que os pacientes abordaram 

possuir uma relação aprimorada, 

além de acompanhamento 

efetivo e melhor engajamento, 

relacionamento e 

empoderamento estabelecido 

entre o paciente e o 

farmacêutico.  

RICHTER et al., 

2020. 

Pharmaceutical 

management of 

elderly high-risk 

patients in 

perioperative 

settings 

O objetivo deste 

estudo foi 

examinar o 

impacto da 

intervenção 

farmacêutica em 

O total de 140 pacientes foram 

selecionados para o estudo, no 

qual possuíam 65 ou mais anos 

de idade, no qual faziam uso 

crônico de medicamentos 

Como desfecho principal da 

pesquisa, foram as complicações 

pós-operatórias intervidas, bem 

como a incidência e frequência 

de interações medicamentosas e 

prevenção de administração de 
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(PHAROS): 

protocol of a pilot 

sequential 

intervention study 

pacientes idosos 

polimedicados. 

polimedicados de alguma 

comorbidade ou multimorbidades 

medicamentos potencialmente 

perigosos para idosos.  

VICENTE-

SÁNCHEZ et al., 

2018. 

Treatment 

adherence in 

patients more than 

65 years who 

experience early 

readmissions. 

Analisar fatores 

de abandono de 

farmacoterapia 

em pacientes 

readmitidos 

precocemente, 

bem como 

verificar a 

frequência do 

ocorrido. 

Estudo observacional durante 

março, abril e maio de 2014, no 

qual pacientes com idade igual 

ou superior a 65 anos que 

receberam alta hospitalar e 

tiveram readmissões entre o 3º 

ao 30º dia após alta devido a 

alguma dificuldade durante a 

farmacoterapêutica, no qual 

foram identificados resultados de 

prioridade através do teste de 

Morisky-Green e Haynes-

Sackett. 

Como resposta aos resultados 

da pesquisa foi identificado que 

57% dos pacientes não aderiram 

corretamente ao tratamento, 

23% tiveram dificuldade de 

administração, 86% possuíam 

comorbidades (hipertensão e/ou 

diabetes) e 86% dos pacientes 

eram polimedicados possuindo 

relação entre a falta de adesão e 

dificuldade de administração, 

bem como a presença de 

comorbidade e polimedicação. 

BURNIER, 2020. Hypertension and 

Drug Adherence in 

the Elderly 

O estudo 

realizado teve 

como objetivo 

principal avaliar 

A metodologia utilizada para este 

estudo foi realizada uma análise 

de 123 exames nacionais de 

saúde entre o ano de 1976 a 

Os resultados obtidos após 

conclusão da pesquisa foram a 

identificação na carência de 

informação, favorecendo a não 
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os aspectos 

relacionados ao 

agravo de 

comorbidades em 

pessoas idosas 

acima dos 65 

anos de idade, 

bem como fatore 

desfavoráveis 

causados pela 

não adesão 

terapêutica. 

2017, com critério de inclusão 

pessoas com idade entre 40 a 79 

anos de idade de diversos países 

de alta renda totalizando 12, 

identificando prevalência de 

hipertensão de 60% a 75% nos 

pacientes com mais de 60 anos, 

além do desenvolvimento de 

outras comorbidades a serem 

analisadas. 

adesão à farmacoterapia, 

principalmente em pacientes 

mais velhos, limitando a 

efetividade da terapia 

medicamentosa e propiciando o 

agravo e desenvolvimento de 

novas comorbidades 

relacionadas a idade, nos quais 

podem ser prevenidas com 

orientações e informações 

profissionais qualificada. 

ANOOPKUMAR-

DUKIE et al., 

2020. 

Non-prescription 

medicines may 

contribute to non-

adherence to 

prescription 

medicines in people 

living with chronic 

health conditions. 

Investigar a 

interferência de 

medicamentos 

não prescritos 

que possam 

desfavorecer a 

adesão 

terapêutica da 

Estudo realizado através dos 

Dados da Pesquisa de 2016 de 

uma amostra aleatória de 

residentes australianos, visando 

observar fatores associados a 

não adesão ao tratamento, no 

qual foi explorado informações 

dos pacientes buscando gatilhos 

para a não adesão ao tratamento 

Dentro de um total de 1217 

indivíduos que foram avaliados, 

foi identificado correlações 

estatisticamente relevantes, no 

qual relacionam condições de 

saúde crônica com idade, 

politerapia, automedicação e 

medicamentos não indicados 

para o tratamento principal. 
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população 

australiana. 

associado aos medicamentos 

não prescritos através de um 

resultado narrativo do relato dos 

pesquisadores. 

Concluindo ao fim da pesquisa 

que fatores como automedicação 

contribuem para a não adesão 

terapêutica devido 

principalmente ao número de 

medicamentos administrados e 

possíveis interações existentes. 

SUTHERLAND 

et al., 2018. 

Assessment of 

Patient Medication 

Adherence, 

Medical Record 

Accuracy, and 

Medication Blood 

Concentrations for 

Prescription and 

Over-the-Counter 

Medications. 

Avaliar a 

eficiência e 

segurança dos 

prontuários 

médicos e sua 

interferência na 

não adesão e 

alterações 

hematológicas do 

paciente. 

Estudo transversal de pacientes 

no qual foram coletados o soro e 

submetidos a ensaios de 

espectrometria de massa 

visando identificar alterações 

sanguíneas relacionadas a 

medicamentos e ajuste de doses 

para estes pacientes, bem como 

identificar alterações séricas e 

interações medicamentosas. 

Após análises e interpretação 

dos resultados obtidos do total de 

1346 pacientes avaliados, foi 

observado que o número de 

medicamentos afetava 

diretamente a adesão ao 

tratamento, além de promover 

riscos aos pacientes 

promovendo insegurança em 

casos de polifarmácia. 

EARL et al., 

2020. 

Using 

Deprescribing 

Practices and the 

Screening Tool of 

Realizar uma 

triagem em 

pacientes mais 

velhos acima de 

Após revisão sistemática, foi 

avaliado os resultados obtidos 

para observar efeitos adversos 

A utilização de ferramentas para 

intervenções possui sua 

eficiência comprovada, bem 

como prevenir riscos associados 
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Older Persons’ 

Potentially 

Inappropriate 

Prescriptions 

Criteria to Reduce 

Harm and 

Preventable 

Adverse Drug 

Events in Older 

Adults. 

65 anos, visando 

avaliar a 

intervenção de 

prescrição com 

finalidade de 

prevenir riscos 

associados ao 

medicamento. 

evitáveis após intervenção em 

pacientes idosos. 

a polifarmácia e uso inadequado 

de medicamentos 

potencialmente inadequados a 

idosos, contudo sendo 

necessário pesquisas mais 

profundas para avaliar melhorias 

clínicas com finalidade de buscar 

resultados mais precisos em 

relação as intervenções. 

BALA, 2019. Reducing 

Potentially 

Inappropriate 

Medications in 

Older Adults: A 

Way Forward. 

Abordar sobre as 

possíveis 

ferramentas de 

intervenção 

medicamentosa, 

bem como instruir 

sobre a 

deprescrição de 

PIMs 

Realizado uma pesquisa de 

revisão bibliográfica de 

manuscritos do idioma inglês, no 

qual possuíam informações 

relevantes quanto aos problemas 

relacionados a PIM 

(medicamentos potencialmente 

inadequados) para idosos 

classificados com o critério de 

Beers, visando sugerir a 

Embora os PIMs ainda seja um 

grande problema de saúde 

global, medidas preventivas 

podem ser aplicadas, bem como 

ferramentas de intervenção 

medicamentosa como os 

critérios de Beers e as 

ferramentas START e STOPP, 

contudo uma medida eficiente, 

porém desafiadora seria a 
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remoção da prescrição desses 

medicamentos inapropriados. 

remoção da prescrição desses 

medicamentos. 

BAUMGARTNER 

et al., 2019. 

Interventions to 

desprescribe 

potentially 

inappropriate 

medications in the 

elderly: Lost in 

translation? 

Realizar uma 

revisão narrativa 

da literatura 

empregada sob 

fatores de 

implementação 

identificados para 

uma boa 

intervenção e até 

onde foram 

analisadas. 

Através de revisões de arquivos 

do bando de dados do PubMed 

publicados entre o ano de 2000 a 

2019 utilizando-se de palavras-

chaves apropriadas. 

Foi observado falta de 

reconhecimento elevado sobre 

fatores importantes para uma 

boa implementação e elaboração 

de relatórios satisfatórios, bem 

como falta de compreensão e 

transmissão de informação 

correta nos laudos e prontuários 

de pacientes, no qual se diz 

“perdido na tradução” quando se 

trata de interpretação e 

elaboração desses documentos 

para uma boa intervenção 

medicamentosa. 
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Como pode ser observado na tabela, de acordo com os estudos realizados por 

RANKIN et al., 2018 foi observado a importância da intervenção e cuidados 

farmacêuticos implantados na área da saúde, visando contribuir com a evolução e 

melhoria do quadro clínico do paciente, se tornando um profissional indispensável e 

eficiente, além de contribuir com interpretação e elaboração melhorada de laudos 

técnicos e prontuários, assim como abordado na revisão de literatura de 

BAUMGARTNER et al., 2019, comprovando a efetividade do profissional em suas 

intervenções farmacêuticas através de diversos procedimentos, bem como a 

utilização de ferramentas tecnológicas, softwares e aplicativos de comunicação e 

assistência farmacêutica, assim como  a implementação realizada por COLLADO-

BORRELL et al., 2020. 

De acordo com KARAMPATAKIS et al., 2021, a comunicação paciente-

farmacêutico, contribui diretamente com a adesão e realização da farmacoterapia, 

uma vez que os pacientes, demonstraram satisfação nos cuidados realizados pelo 

profissional, assim como a pesquisa realizada por CHEVALIER et al., 2017, no qual 

foram distribuídos pacientes para os farmacêuticos questionarem os pacientes sobre 

seus casos e observarem a fluidez do diálogo, buscando avaliar a confiabilidade do 

paciente durante comunicação com o farmacêutico. Segundo estudos realizados por 

NOGUEIRA et al., 2020, essas intervenções realizadas possuem um grande impacto 

no qual, podem ser avaliadas através da escala de adesão a medicamentos de 

Morisky, obtendo um até MMAS4 na escala e esta ação pode resultar na redução de 

diversos riscos aos pacientes, assim como relatado no estudo realizado por 

KINDSTEDT et al., 2020. 

A efetividade da intervenção farmacêutica pode ser evidenciada, através dos 

estudos realizados por BLÖNDAL et al., 2017, no qual foi submetido por clínicos gerais 

a atuação do farmacêutico sob um determinado número de pacientes, no qual 

deveriam ser identificados e notificados possíveis problemas relacionados à 

farmacoterapia dos pacientes idosos com idade superior a 65 anos, nos quais foram 

realizadas as devidas intervenções e aceitas por mais de 90% dos clínicos gerais, 

confirmando assim, o impacto causado pela intervenção farmacêutica mencionado por 

RICHTER et al., 2020, no qual relata a efetividade do profissional nas intervenções 

realizadas em pacientes com mais de 65 anos de idade que foram submetidos a 

politerapia pós cirúrgica. 
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BURNIER, 2020 realizou estudo comparativo em diversos casos de pacientes 

publicados nos exames nacionais de saúde entre o ano de 1976 a 2017, visando 

avaliar casos de pacientes entre 40 a 79 anos de idade, no qual foi observado 

aspectos relacionados ao agravo de comorbidades em pessoas com mais de 65 anos 

de idade, causados por diversos fatores, no qual a princípio a falta de informação e 

carência de orientação contribuía diretamente e fortemente para o abandono do 

tratamento, além de polimedicação, automedicação e fatores socioeconômicos, que 

podem contribuir com a não adesão ao tratamento desses pacientes, assim 

concordando com a pesquisa realizada por ANOOPKUMAR-DUKIE et al., 2020, no 

qual afirma a dificuldade de adesão medicamentosa de pacientes idosos submetidos 

aos fatores citados acima. 

Problemas relacionados aos medicamentos são muitos comuns quando trata-

se de pacientes idosos polimedicados, contudo os mesmos podem ser prevenidos 

através da deprescrição de medicamentos realizadas por profissionais farmacêuticos 

segundo BALA, 2019. Contudo, a segurança e eficácia dos prontuários médicos de 

acordo com os estudos realizados por SUTHERLAND et al., 2018, demonstram 

favorecer na não adesão ao tratamento e a identificação de alterações hematológicas 

importantes e aspectos relacionados a prescrição de medicamentos, PRMs em 

pacientes mais velhos, seja através de dupla checagem de prontuários ou utilização 

de ferramentas que possam contribuir com a prescrição efetiva e prevenção de 

problemas medicamentosos em pacientes mais velhos, de acordo com EARL et al., 

2020. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base na pesquisa realizada, claramente observa-se a importância da 

atuação do profissional farmacêutico no acompanhamento farmacoterapêutico do 

idoso, uma vez que o profissional favoreça a adesão ao tratamento do paciente, 

através de medidas como intervenções medicamentosas, orientações sobre a terapia 

e acompanhamento da evolução clínica do indivíduo idoso, além de outras atribuições 

do farmacêutico realizados pela assistência farmacêutica. Sendo assim, o profissional 

quando atua no acompanhamento farmacoterapêutico, pode desempenhar um papel 

importante para os pacientes idosos, favorecendo a adesão ao tratamento desses 

pacientes, garantindo assim o prolongamento da vida e prevenção/tratamento de 

comorbidades relacionadas ao envelhecimento. 
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