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Resumo: Com o aumento populacional de pessoas idosas, torna se necessário que as 

atenções se voltem para estes pacientes, sendo eles grandes consumidores de diversos tipos 

de medicamentos onde alguns deles são com recomendações medicas e outros utilizados sem 

prescrição indicados e adquiridos por conta própria sobre influencia de algo ou alguém, 

medicamentos estes que podem trazer reações, interações entre sim ou com alimentos que ao 

proporcionar a este paciente algum desconforto este abandonara o tratamento se não tiver 

consigo um apoio de um profissional capacitado com todo o preparo para estar lhe 

orientando sobre estas possíveis causas e interações se utilizados de forma incorretos e 

evitando com isso que ocorra a desistência do tratamento. Foi realizada pesquisa 

bibliográfica descritiva no período de 03 de julho de 2017 a 03 de dezembro de 2017, com a 

finalidade de levantar produções científicas em periódicos nacionais e internacionais sobre 

como proporcionar uma melhor adesão do paciente idoso ao seu tratamento através de uma 

boa atenção farmacêutica. Essa revisão de literatura demonstrou que se cuidarmos de nossos 

idosos para que sigam corretamente seus tratamentos, iremos prevenir outra complicações 

futuras ocasionadas por um tratamento inacabado ou por outra patologia ocasionada devido 

uso inadequado ou indevido de algum medicamento. É mais fácil mais barato e mais cômodo 

prevenir a desistência do que futuramente este paciente estar acondicionado a ter que usar 

muito mais tipos de medicamentos ou ter se agravado a doença a ponto do medicamento não 

mais fazer o efeito esperado e assim os custos com o tratamento serão mais elevados ou não 

mais surtirão efeitos. 
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Abstract: With the increasing population of elderly people, it becomes necessary to turn the 

attention to these patients, being great consumers of several types of medicines where some of 

them are with medical recommendations and others used without prescription indicated and 

acquired on their own on influence of Something or someone, medications that can bring 

reactions, interactions between yes or with food that when giving this patient some discomfort 

this will abandon the treatment if you do not have with you the support of a trained 

professional with all the preparation to be guiding you about these possible Causes and 

interactions if used incorrectly and thus avoiding the withdrawal of treatment. A descriptive 

                                                           
 

 

mailto:zeliagalvao@hotmail.com


  

 

 

bibliographic research was carried out in the period from July 3, 2017 to December 3, 2017, 

with the purpose of raising scientific productions in national and international journals on 

how to provide a better adhesion of the elderly patient to their treatment through good 

pharmaceutical care. This review of the literature has shown that if we take care of our 

elderly to correctly follow their treatments, we will prevent further complications caused by 

an unfinished treatment or other pathology caused due to improper or improper use of some 

medication. It is easier, cheaper and more convenient to prevent withdrawal than in the future 

this patient will be conditioned to have to use many more types of medicines or to have 

aggravated the disease to the point of the medication no longer having the expected effect and 

thus the costs with the treatment Will be higher or no longer will have effects. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente uma grande percentagem da população depara-se com a necessidade de consumir 

medicação face ao crescimento acentuado das doenças, necessitando medidas para as 

controlar e tratar. (FERNANDES, A.S. et al; 2012).  Conforme Vieira (2007), a Atenção 

Farmacêutica é essencial, pois propicia o desenvolvimento do perfil dos pacientes e os 

incentivos a usar corretamente os medicamentos sendo necessário orientar e estimular o uso 

correto dos medicamentos, salientando a importância de dar atenção farmacêutica no 

tratamento da doença. 

Entre os problemas que costumam ocorrer no uso de medicamentos em idosos, podemos citar 

os seguintes: escolha inadequada do medicamento, falha ao receber o medicamento, uso 

inadequado (esquecimento), dose sub-terapêutica, superdosagem, efeitos adversos, interações 

farmacológicas e automedicação (PERETTA; CICCIA, 2000). A baixa adesão ao tratamento 

compromete os esforços do sistema de saúde, causa complicações da doença e reduz a 

qualidade de vida dos doentes (International Council of Nursis, 2009) 

Com o envelhecimento podem aumentar as doenças crónico degenerativas com consequente 

aumento do consumo de fármacos. Os idosos são provavelmente o grupo mais medicalizado 

na sociedade (MOSEGUI et al., 1999). Eles podem apresentar comprometimento de mais de 

um órgão ou sistema, o que os faz candidatos da polifarmacoterapia, prática na qual podem 

surgir sinergismos e antagonismos não desejados, descumprimento das prescrições dos 

produtos essenciais na clínica e gastos excessivos com os de uso supérfluos (ROZENFELD, 

2003). 

O Brasil passou de um perfil de mortalidade típico de uma população jovem para um quadro 

caracterizado por enfermidades crônicas e múltiplas, sobretudo nas faixas etárias mais 

avançadas, o que exige acompanhamento médico e farmacológico constante (GORDILHO et 

al., 2000; VERAS, 2003) O farmacêutico torna-se o profissional responsável pela orientação e 

educação dos pacientes sobre temas relacionados ao uso racional de medicamentos 

(VALENTINI & MADALOZZO, 2005), ações que são facilitadas pelo fácil acesso ao usuário 

de medicamentos e ao inegável conhecimento a respeito das diversas peculiaridades dos 

fármacos.  

Neste artigo discutiremos o quão valor tem uma atenção farmacêutica para que o paciente 

idoso tenha uma boa adesão ao tratamento sem haver desistência, erros de dosagens, 

interações medicamentosas, sabendo-se que o profissional farmacêutico hoje é um dos 



  

 

 

profissionais da saúde mais próximo à comunidade e que possui conhecimentos suficientes 

para dar a este paciente idoso uma qualidade de vida melhor.  

 

2 ATENÇÃO FARMACEUTICA 

Atenção Farmacêutica de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) é a prática 

profissional em que o paciente é o principal beneficiário do farmacêutico. É um compendio de 

atividades, comportamentos, compromissos, inquietudes, responsabilidades do farmacêutico 

na prestação na prestação na prestação da farmacoterapia, com o objetivo de alcançar 

resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente. Esta requer três 

funções distintas que são: iniciação, monitoramento e administração da Atenção 

Farmacêutica.  
Ao farmacêutico moderno é essencial: conhecimentos, atitudes e habilidade que permitam ao 

mesmo integrar-se à equipe de saúde e interagir mais com o paciente e a comunidade, 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, em especial, no que se refere à otimização 

da farmacoterapia e o uso racional de medicamentos (MARIN , 2002) 

O envolvimento do farmacêutico no processo de atenção à saúde é fundamental para a 

prevenção dos danos causados pelo uso irracional de medicamentos (BATES,1995) 

Faz-se necessário definir e adotar um modelo de prática da Atenção Farmacêutica, de acordo 

com o sistema de Saúde do país, pois assim os profissionais, docentes e pesquisadores da área 

de Farmácia e os órgãos reguladores poderão promover a Atenção Farmacêutica de forma 

sinérgica e harmônica e de acordo com o (Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, 

2002) isso poderá contribuir para que os profissionais envolvidos adotem um conjunto de 

novas condutas em suas práticas diárias, baseadas nas diretrizes comuns, possibilitando a 

troca de experiências e avaliação dos resultados alcançados com esta nova prática. 

Já no que se refere à oferta de serviços de atenção farmacêutica por estabelecimentos de 

saúde, o Brasil possui 82 mil farmácias e drogarias, as quais não oferecem este tipo de 

atendimento porque os farmacêuticos atuantes como responsáveis técnicos tem uma carga de 

trabalho excessiva relacionada a atividades burocráticas, além de faltar infraestrutura física no 

estabelecimento para o atendimento privativo dos pacientes e haver deficiência na formação 

profissional para o exercício da atenção farmacêutica (ARAÚJO et al., 2006; OLIVEIRA et 

al., 2005; PENAFORTE et al., 2007; YOKAICHIYA et al., 2007). Além destes fatores, deve-

se considerar também a falta de motivação por parte dos proprietários e gerentes dos 

estabelecimentos, que não veem retorno econômico e, possivelmente, até uma redução nos 

lucros com a implantação do serviço (OLIVEIRA et al., 2005) 

 

 

 

3 IDOSO E O USO DA MEDICAÇÃO 

A baixa adesão ao tratamento compromete os esforços do sistema de saúde, causa 

complicações da doença e reduz a qualidade de vida dos doentes (International Council of 

Nursis, 2009). A automedicação pode acarretar diversas consequências como resistência 

bacteriana, dependência e aumento do risco para determinadas neoplasias (RIBEIRO et al., 

2010). 

Em geral, os idosos aderem melhor ao tratamento do que os indivíduos jovens, porém muitos 

fatores podem levar a uma baixa adesão, resultando em falhas na terapêutica. Estes fatores 

podem ser intencionais: não gosta de tomar comprimidos, não gosta do sabor do 



  

 

 

medicamento, acredita que medicamentos são “química” (não tolera bem os efeitos do 

medicamento) ou não-intencionais (diminuição da memória, da visão, da audição, da 

capacidade mental, dificuldade em deglutir os comprimidos, polifarmácia, esquemas 

terapêuticos complicados, ausência de auxilio de familiares e deficiência física)   

Segundo Relvas (2006) os riscos de interações medicamentosas em idosos podem ser 

minimizados com a correção de alguns erros de automedicação clássica, ao nível da dosagem, 

do cumprimento da prescrição, da descontinuidade ou continuidade necessária. 

Essa atenção promovida por parte do Farmacêutico tem como objetivo orientar, esclarecer e 

acompanhar o indivíduo, buscando efetivar de forma correta e contínua a terapia 

medicamentosa e minimizando o máximo de efeitos adversos possíveis, visto que a população 

idosa se encontra na classe de grupos especiais, sendo uma das mais vulneráveis com relação 

a problemas com o medicamento. Com a orientação e cuidados corretos, pode-se proporcionar 

ao idoso a melhora de sua qualidade de vida e, por conseguinte o aumento de sua expectativa 

de vida (FIDÊNCIO; YAMACITA, 2011). 

 

 

4. FARMACÊUTICO E A CONSCIENTIZAÇÃO DO PACIENTE IDOSO PARA A 

CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. 

“Dispensação é o ato profissional farmacêutico, que consiste em proporcionar um ou mais 

medicamentos, em resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional 

autorizado.” (BRASIL, 2006).  

No ato da dispensação o paciente é informado e orientado quanto à utilização adequada do 

medicamento. Considera-se essa ferramenta como uma brecha que o farmacêutico adquire, 

para expandir o uso racional, já que estando próximos do paciente fica fácil ver a necessidade 

do mesmo e com isso aconselhar sobre os medicamentos. Fica claro que é importante 

diminuir barreiras na comunicação do farmacêutico com o paciente, principalmente sendo ele 

um idoso onde deve-se dar atenção maior em relação as doses prescritas, ao potencial risco de 

interação medicamentosa da prescrição com os que já toma, como também os riscos de 

alterações de estado de saúde destes pacientes. Sendo assim o idoso deve ser orientado pelo 

farmacêutico, quanto ao horário correto de administração de seus medicamentos, adequando o 

horário de tomada dos prescritos em questão com os que eles já estão tomando rotineiramente. 

(BRASÍLIA, 2009). 

Segundo, Sugawara ele afirma que o farmacêutico que atua em farmácias e drogarias precisa 

estar atento às atualizações. “Idealmente, deveriam ser implantados os consultórios 

farmacêuticos para garantir o atendimento à população. O atendimento de um paciente requer 

o estabelecimento de um vínculo terapêutico, com o qual se garanta sigilo das informações 

prestadas e um diálogo de forma a evitar barreiras psíquicas, linguísticas e ambientais que 

passe confiabilidade ao paciente, é fundamental para criar reforço terapêutico e permitir que o 

paciente revele suas queixas de saúde, especialmente pacientes idosos que podem se encontrar 

em situação de vulnerabilidade. 

Segundo a farmacêutica professora do ICTQ, Ana Alice Dias “O farmacêutico deve ser 

profissional acessível e disponível para ouvir, esclarecer dúvidas, levantar questionamentos, 

realizar acompanhamento farmacoterapêutico, quando necessário, e, principalmente, ser 



  

 

 

resolutivo. Essas ações são essenciais para reduzir reações adversas e otimizar a 

farmacoterapia em uso”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto neste artigo com o envelhecimento o idoso aumenta o consumo de 

medicação e acaba desistindo do uso ou mesmo utilizando de forma inadequada, seja por 

duvidas, falta de estimulo, dificuldades com posologia, compreensão inadequada e diversos 

outros fatores e o profissional farmacêutico presente na vida deste paciente ira reduzir esses 

erros e melhorar sua qualidade de vida. 

Concluo também, que, diante dos argumentos expostos o profissional farmacêutico tem todo o 

aparato e conhecimento para auxiliar este paciente de forma que o atendimento e a 

dispensação do medicamento não seja meramente uma troca de mercadoria e dinheiro visando 

apenas lucros. 
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