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Introdução: 

Tendo em vista que a população mundial está alcançando faixas etárias cada vez mais altas, as doenças
relacionadas à idade se mostram mais frequentes. O resultado é um aumento significativo na quantidade de
fármacos utilizados para manutenção da qualidade de vida. Nunes, 2015 demostra que mais de um quarto
dos medicamentos são prescritos para idosos, que representam aproximadamente 12% da população. Essa
população consome medicamentos em sua maioria de uso crônico, devido à coexistência de várias patologias
- cerca de três vezes mais medicamentos que os indivíduos jovens. Este uso concomitante é conhecido como
Polifarmácia, sendo associada às Reações Adversas aos Medicamentos (RAM) e Interações
Medicamentosas. Estudos demonstram que os riscos de Reações Adversas aos Medicamentos aumentam de
três a quatro vezes em pacientes submetidos à Polifarmácia, podendo imitar síndromes geriátricas ou
precipitar riscos aos pacientes (SECOLI, 2010). 

Grande parte dos Problemas Relacionados a Medicamentos poderiam ser prevenidos se houvesse um
acompanhamento adequado da terapia farmacológica. O Acompanhamento Farmacoterapêutico se faz
essencial para a promoção do uso correto dos medicamentos, bem como a diminuição dos RAM, buscando
maior efetividade na aplicação das medidas terapêuticas (JUNIOR, 2006).  A Atenção Farmacêutica tem
como objetivo uma prática clínica centrada no paciente, na qual as decisões e as responsabilidades são
compartilhadas com o paciente e a equipe de saúde. Os farmacêuticos são especialistas em medicamentos e,
portanto, são aptos a resolver problemas relacionados à farmacoterapia, com objetivo de promover seu uso
racional e assim garantir sua máxima efetividade e segurança (CORRER,2011).

O presente estudo se justifica devido ao fato que a Polifarmácia no idoso pode acarretar diversas Interações
Medicamentosas e as Reações Adversas ao Medicamento, entre outros problemas. Dessa forma, a detecção
dos problemas pode gerar intervenções farmacêuticas resultando em benefícios tanto no controle das doenças
como na qualidade de vida do paciente.

Objetivos:

Objetivo Geral: O objetivo do presente estudo será implantar o Acompanhamento Farmacoterapêutico em
pacientes idosos acompanhados pela Estratégia Saúde da Família submetidos à Polifarmácia.  

Objetivos Específicos:

1. Determinar os principais Resultados Negativos associados ao uso de Medicamentos e identificar as
principais causas relacionadas ao surgimento destes resultados negativos;

 2. Realizar Intervenção Farmacêutica no sentido de solucionar de problemas encontrados;

 3. Conscientizar sobre o uso racional dos medicamentos, visando qualidade de vida.

 4. Desenvolver ações de educação em saúde quanto aos principais aspectos da doença e do tratamento, além
de conceitos importantes relacionados a hábitos saudáveis, direcionados ao contexto do paciente. 

Método: 

Local: Unidades Básicas de Saúde da Família. Município de Santa Adélia-SP. 

Público-alvo: Idosos acompanhados pelas Equipes de Saúde da Família do município de Santa Adélia
submetidos a Polifarmácia.

Ações: 



Por meio de entrevistas, o farmacêutico deve conhecer a indicação, dose, via de administração, frequência e
duração do tratamento para cada medicamento em uso e deve reunir as informações clínicas necessárias para
avaliar a resposta do paciente, em termos de efetividade e segurança. Ainda durante a entrevista, o
farmacêutico deverá abordar a experiência do paciente com os medicamentos e conhecer como este os
organiza em sua rotina e qual o grau de cumprimento do regime posológico. Cabe lembrar que às vezes será
necessária mais de uma consulta a fim de se organizar toda informação necessária para a revisão da
farmacoterapia(CORRER; OTUKI, 2011). O foco do processo é avaliar de forma sistemática a necessidade,
efetividade e segurança de todos os medicamentos em uso pelo paciente a fim de identificar e resolver os
possíveis Resultados Negativos associados ao uso de Medicamentos (RNM). Após esta identificação e a
compreensão das possíveis causas (Problemas Relacionados a Medicamentos – PRMs), se realizam as
intervenções farmacêuticas necessárias para resolver os RNM e posteriormente se avaliam os resultados
obtidos. 

Avaliação / Monitoramento: Os dados coletados ao longo das entrevistas serão analisados para
determinação de RNM e causas associadas, a fim de direcionar a Intervenção Farmacêutica mais adequada.
Os resultados das Intervenções serão avaliados tendo em vista uma melhora das principais queixas da
paciente, e a resolução dos RNM encontrados. 

Resultados esperados: O presente estudo proporciona verificar a resolução dos resultados negativos
associados ao uso de medicamentos que tiverem sido identificados no Acompanhamento
Farmacoterapêutico, com mudança de hábitos que porventura estejam interferindo no controle da doença e
em sua qualidade de vida. 
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