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RESUMO 

De maneira semelhante à população mundial, a brasileira vem envelhecendo rapidamente em função 

da queda da taxa de fecundidade e do aumento da expectativa de vida. É fato que a epidemia 

mundial de doenças crônicas está fortemente ligada ao envelhecimento populacional; distúrbios com 

uma forte relação idade-dependente aumentam em prevalência paralelamente aos números de 

idosos com idade igual ou acima de 60 anos. Devido à idade avançada frequentemente apresentam 

múltiplas enfermidades e necessitam usar mais de um medicamento, estando assim, sujeitos a 

interações medicamentosas que podem resultar em eventos adversos e ineficiência da terapêutica. 

Torna-se, portanto, relevante a elaboração de estratégia que permita melhor disseminação de 

educação em saúde, visando uma maior adesão e eficiência do plano terapêutico. O presente estudo 

é uma revisão de literatura que trata acerca das dificuldades enfrentadas pelos idosos ao uso 

adequado de seus fármacos, apresentando como medida de intervenção na comunidade, um projeto 

sobre a conscientização do uso contínuo e correto das medicações crônicas, sobretudo em usuários 

portadores de múltiplas comorbidades. O conhecimento sobre o envelhecimento e a consciência de 

suas implicações para a vida do indivíduo e da sociedade são fundamentais à implantação de 

medidas de promoção da saúde. 

Descritores: Educação em saúde; idosos; doenças crônicas 

 

ABSTRACT 

Similar to the world population, the Brazilian population has been aging rapidly due to the fall in the 
fertility rate and the increase in life expectancy. It is a fact that the global epidemic of chronic diseases 
is strongly linked to population aging; disorders with a strong age-dependent relationship increase in 
prevalence parallel to the numbers of elderly people aged 60 years or over. Due to advanced age, 
they often have multiple illnesses and need to use more than one medication, thus being subject to 
drug interactions that can result in adverse events and inefficiency of therapy. It is, therefore, relevant 
to develop a strategy that allows better dissemination of health education, aiming at greater adherence 
and efficiency of the therapeutic plan. The present study is a literature review that deals with the 
difficulties faced by the elderly in the proper use of their drugs, presenting as a measure of 
intervention in the community, a project on the awareness of the continuous and correct use of chronic 
medications, especially in users with multiple comorbidities. Knowledge about aging and awareness of 
its implications for the life of the individual and society are fundamental to the implementation of health 
promotion measures. 
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1 INTRODUÇÃO 

A epidemia mundial de doenças crônicas é fortemente ligada ao 

envelhecimento populacional. Distúrbios com uma forte relação idade-dependente 

aumentam em prevalência em paralelo com os números absolutos e relativos 

(relativos ao tamanho total da população), de idosos com idade igual ou acima de 60 

anos (Perkin et. al, 2015). 

De acordo com o IBGE (2016), assim como a população mundial, a 

brasileira vem envelhecendo rapidamente em função da queda da taxa de 

fecundidade e do aumento da expectativa de vida. Entre 2005 e 2015, enquanto 

houve diminuição no percentual de crianças e adolescentes até 14 anos e também 

no de jovens, aumentou o percentual de pessoas com 60 anos ou mais de idade. 

Neste período os idosos passaram de 9,8% para 14,3% da população brasileira; 

este crescimento se deu em todos os grupos etários de idosos (de 60 a 64 anos, de 

65 a 69 anos, de 70 a 74 anos, de 75 a 79 anos e de 80 anos ou mais). 

A Pesquisa Nacional de Saúde - PNS 2013, do IBGE, por sua vez, 

apresentou indicadores que corroboram a afirmação de que os idosos são 

proporcionalmente a parcela de população que mais faz uso dos serviços de saúde. 

No caso brasileiro, uma particularidade pode contribuir para o status mais vulnerável 

dos idosos, qual seja, o fato de serem o grupo etário a partir de 15 anos de idade 

com a menor média de anos de estudo entre a população ocupada. De fato, entre as 

pessoas ocupadas de 15 a 29 anos de idade, a média de anos de estudo era de 

10,1, entre as de 30 a 59 anos, 8,9, e entre as pessoas ocupadas de 60 anos ou 

mais, 5,7. 

De acordo com Santos (2013), o envelhecimento da população implica 

em uma mudança no perfil epidemiológico. PERKIN et. al (2015), cita que as 

enfermidades mais prevalentes na população idosa são: doenças cardíacas 

isquêmicas; acidente vascular encefálico; doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC); diabetes; lombalgia; câncer de traqueia, brônquios ou pulmão; quedas; 

distúrbios visuais; demência; tuberculose; doença cardíaca hipertensiva; câncer de 

estômago; perda de audição; osteoartrite; e transtorno depressivo maior. 

 



Devido à idade avançada os idosos frequentemente apresentam múltiplas 

patologias e necessitam fazer uso de mais de um medicamento, estando 

assim, sujeitos a interações medicamentosas indesejadas que podem 

resultar em eventos adversos e ineficiência do tratamento medicamentoso. 

A idade avançada não implica, necessariamente, em diminuição na 

condição de saúde. Porém, observa-se um número maior de indivíduos com 

fragilidades e vulnerabilidades nesse estrato da população do que nos 

indivíduos adultos. Tal fato pode ser explicado pela diminuição nas reservas 

fisiológicas, redução da homeostase, alterações nos mecanismos 

inflamatórios e imunológicos, presença de comorbidades e utilização de 

muitos medicamentos (Frederico, 2012). 

O índice de analfabetismo da população adstrita é grande, sobretudo 

naqueles acima dos 60 anos de idade, e muitos não apresentam uma saúde 

adequada porque não foram instruídos sobre as doenças que possuem, tampouco 

sobre a necessidade do uso regular de seus fármacos. Acabam por não dar 

seguimento clínico pela perda de confiança na relação com o profissional, pois algo 

aparentemente simplório como não compreender uma receita médica, acaba 

comprometendo toda uma terapêutica. 

Como agravo, frequentes são os casos de idosos fragilizados – 

categorizados assim em razão do uso de múltiplas medicações e ou presença de 

déficit intelectual – que necessitam de maior atenção para que compreendam as 

diversificadas informações inerentes ao seu atual estado de saúde. 

Desta forma, torna-se relevante a elaboração de estratégia que permita a 

melhor disseminação de educação em saúde, visando uma maior adesão e 

eficiência do plano terapêutico de cada idoso atendido. 

Como medida de intervenção na comunidade, é proposto um projeto 

sobre a conscientização do uso contínuo e correto das medicações crônicas, 

sobretudo em pacientes idosos portadores de múltiplas comorbidades e de baixa 

escolaridade. O título do trabalho será: “Conscientização sobre uso correto de 

fármacos em idosos com múltiplas enfermidades crônicas na Unidade Básica de 

Saúde “Tranqueira” em Altos-PI.” 

A estratégia implicará em capacitação de toda a equipe da ESF sobre 

orientações a serem fornecidas aos usuários, tendo como foco os idosos. 

Instituiremos palestras quinzenais com temas pertinentes, explicando didaticamente 



sobre cada um, porém, dando maior ênfase sobre a relevância do seguimento 

clínico-terapêutico, dos potenciais riscos do uso irregular e ou incorreto das 

medicações envolvidas, assim como dispor de um momento para discussão aberta, 

permitindo um diálogo com o usuário. 

O foco não será uma explicação aprofundada sobre a doença ao 

paciente. É almejado que este compreenda, à sua maneira, o que se passa no seu 

organismo e quais são as implicações de não realizar o tratamento adequado, tendo 

uma melhor adesão por este como consequência da intervenção.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Conscientizar os idosos portadores de múltiplas doenças crônicas que 

compõem o território de atuação da Equipe de Saúde “PS da Tranqueira I” no 

município de Altos-PI, sobre o uso correto das medicações. 

2.2 Objetivos Específicos 

Identificar os motivos pelos quais os idosos não seguem corretamente 

suas prescrições; 

Capacitar os profissionais da UBS à adequada difusão de educação em 

saúde; 

Fornecer orientações constantes sobre os benefícios do uso contínuo e 

correto das medicações na terapêutica das doenças crônicas; 

Consolidar a estratégia como uma medida permanente na ESF;  

 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho contempla uma revisão de literatura através de textos e artigos 

científicos disponibilizados em sites nacionais e internacionais de referência na área de medicina. 

 As pesquisas são alusivas aos idosos e sua qualidade de vida, objetivando relacionar as 

variáveis que influenciam no correto seguimento de seus planos terapêuticos, sobretudo no tocante à 

utilização adequada de fármacos. 



A estratégia envolve relacionar os usuários do território de atuação da Equipe de Saúde 

“PS da Tranqueira I” no município de Altos-PI que se enquadrem na linha de abordagem do plano 

operativo e assim executá-lo de maneira útil à resolução dos entraves existentes. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

Comenta Bloom et. al (2014), que as projeções demográficas sugerem 

que as populações de todos os países estão envelhecendo, o que terá amplo 

impacto social, econômico e na saúde destes. Estima-se que população mundial 

com 60 anos ou mais deve aumentar de 841 milhões (dados de 2013), para mais de 

2 bilhões em 2050. 

De acordo com a WHO (2011), se por um lado o envelhecimento 

populacional trouxe os benefícios de uma maior longevidade, por outro aumentou a 

ocorrência do perfil de morbimortalidade, caracterizado por um aumento de doenças 

crônico-degenerativas. 

Este crescimento na população idosa ocorre paralelamente ao aumento das 
desigualdades de renda, disparidades no acesso aos cuidados de saúde e 
apoio social, ampliando as lacunas de saúde como um resultado de 
complexos padrões de carga de doenças e globalização dos riscos em 
saúde. Na maioria dos países em desenvolvimento essas questões são 
agravadas por um estilo de vida repleto de fatores de risco ao adoecimento, 
associados à pobreza e um acesso inadequado aos cuidados em saúde 
(Chatterji et. al., 2014). 

Porciúncula et al. (2014), cita que em razão do crescimento do número de 

idosos no Brasil, observa-se um aumento de complicações na saúde desta 

população. Aqueles com 60 anos ou mais, que apresentam algum tipo de doença 

crônica não transmissível (DCNT), têm indicadores preocupantes, evidenciando 

progressão gradual de adoecimento e alto risco de sofrer com a redução de sua 

autonomia e independência. Isso se deve ao fato de que a própria velhice traz 

consigo a vulnerabilidade para o surgimento dessas incapacidades na saúde que, 

aliadas a um estilo de vida inadequado, tornam-se ainda mais prejudiciais. 

Segundo Crimms (2004), uma visão simplificada das mudanças na saúde 

da população progride pelas seguintes etapas: fatores de risco → doenças ou 

distúrbios → perda de função → incapacidade → morte. Freedman, Martin e 

Schoeni (2002), sugerem que a perda de funções e incapacidades aumentam com o 

envelhecer e que poderiam ser reduzidos com modificações no estilo de vida, com 



os avanços na medicina de reabilitação e na educação em saúde desde os estágios 

iniciais da vida. 

A OMS (2019), cita que as doenças crônicas não transmissíveis – como 

diabetes, câncer e doenças cardiovasculares – são responsáveis por mais de 70% 

de todas as mortes no mundo — o equivalente a 41 milhões de falecimentos. Isso 

inclui 15 milhões de pessoas que morrem prematuramente, ou seja, com idade entre 

30 e 69 anos. 

O Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (Elsi - Brasil), 
apontou que 75,3% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos 
serviços prestados no Sistema Único de Saúde, sendo que 83,1% 
realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Nesse 
período, foi identificado ainda que 10,2% dos idosos foram hospitalizados 
uma ou mais vezes. Quase 40% dos idosos possuem uma doença crônica e 
29,8% possuem duas ou mais como diabetes, hipertensão ou artrite. Ou 
seja, ao todo, cerca de 70% dos idosos possuem alguma doença crônica 
(LIMA-COSTA, 2019).  

Na pesquisa coordenada por Manso et. al (2015), seus resultados 

evidenciaram a presença de múltiplas DCNT na população idosa estudada, estando 

grande parcela classificada como de baixo nível de escolaridade. Dos idosos 

pesquisados, 2.225 (89%) referiram possuir mais de uma doença crônica e/ou fator 

de risco, sendo que 1.500 (60%) apresentaram quatro ou mais morbidades 

associadas. As associações mais comumente encontradas foram hipertensão 

arterial com dislipidemia (575-23%), hipertensão arterial com diabetes (225-9%) e 

diabetes com dislipidemia (75-3%). 

Ainda sobre o referido trabalho, em se tratando do grau de instrução, 68% 

(1.700) possuíam, no mínimo, a 5° série do ensino fundamental completa e a maioria 

(1.925-77%) era aposentada. Dentre as principais doenças e fatores de risco para 

doenças crônicas encontradas no grupo, destacam-se hipertensão arterial (1.450-

58%), dislipidemia (275-11%), diabetes (175-7%) e hipotireoidismo (125-5%). 

Os resultados encontrados em um estudo conduzido por Bastos-Barbosa 

et al. (2012), sobre avaliação do uso de medicamentos em idosos, mostraram uma 

série de obstáculos ao correto seguimento clínico, concluindo que a baixa adesão 

obtida neste foi maior nos pacientes que utilizavam mais de quatro medicamentos, 

tinham baixos rendimentos e relatavam efeitos adversos. Reforçou que quanto maior 

o número de fármacos prescritos, maior o risco de potenciais interações perigosas e 

efeitos adversos, resultando em baixa adesão ao tratamento. 



Complementando o estudo supracitado, dados revelaram que 42% dos 

idosos estudados não tinham ciência do caráter crônico da hipertensão; Quarenta e 

oito por cento informou que frequentemente esqueciam-se de tomar uma das 

medicações prescritas. Em se tratando da prescrição, 78% dos voluntários 

comentaram não compreender a caligrafia do médico e quase a metade dos 

indivíduos relatou esquecer a ingestão de medicamentos e ter efeitos adversos.  

Baseado nos achados de um estudo sobre hipertensão arterial sistêmica 

em idosos conduzidos por Pucci (2012), o mesmo sugeriu que os usuários podem 

deixar de aderir à terapia anti-hipertensiva prescrita por vários motivos, como a 

ausência de sintomas associados à doença, complexidade do esquema de dosagem 

de medicação ou custo.  

Outra explicação para a elevada taxa de não adesão é que muitos 
pacientes não compreendem sua doença e sua medicação. O curso 
assintomático da hipertensão contribui para essa falta de entendimento e 
assim muitos pacientes acabam acreditando que a hipertensão é 
intermitente e pode ser tratada com terapias não farmacológicas, como 
alívio do estresse ou remédios caseiros (Pucci, 2012). 

O ponto principal é que populações em todo o mundo continuam a viver 

mais; permanecerão elas em boa saúde com os anos adicionais? A saúde de um 

indivíduo, independentemente de ter uma doença crônica, é definida como a 

capacidade de realizar uma série de ações e tarefas diárias. Executá-las com o 

mínimo de dificuldade possível define boa saúde. 

Além disso, Steptoe, Deaton e Stone (2014) mencionam em seu trabalho 

que a relação entre saúde e o bem-estar subjetivo é bidirecional. Adultos mais 

velhos com doenças crônicas estão mais sujeitos a terem seu bem-estar diminuído; 

este, portanto, é preditor de maior sobrevida. Bloom et. Al (2014), enfatizam em seus 

estudos que os fatores econômicos, sociais e políticas do sistema de saúde, 

juntamente com mudanças do comportamento individual podem garantir um futuro 

bem-estar e boa saúde dos idosos.  

Ressalta-se que com o incremento de anos de vida, deve-se também 

garantir que estes sejam usufruídos em boa saúde, tanto quanto possível, mantendo 



assim esta crescente porção da população saudável e com seu bem-estar 

preservado. 
 

5 PLANO OPERATIVO 

Desenvolvido através de tabela, o seguinte plano operativo contempla as situações 

problemas a serem contornadas pela equipe da saúde da família, assim como os objetivos, metas e 

prazos estipulados, ações e estratégias elencadas, e os responsáveis por desempenharem cada 

etapa.  

 
SITUAÇÃO 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
METAS/ 
PRAZOS 

 
AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

 
RESPONSÁVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IDOSOS 
PORTADORES 
DE MÚLTIPLAS 

DOENÇAS 
CRÔNICAS 

 
 
 
Identificar os 
usuários idosos 
com múltiplas 
doenças crônicas 

 
 
 
 
 
 

60 dias 

 
 
 

Realizar busca ativa 
através de consulta em 
prontuários eletrônicos e 
físicos; 
 
Catalogar todos os 
usuários que se 
enquadrem no plano de 
ação; 

 
 
 
 

 
Agentes 

Comunitários de 
Saúde (ACS) e 

Médico 

Capacitar toda a 
Equipe de Saúde à 
difusão de 
educação em 
saúde pertinente ao 
uso correto e 
contínuo dos 
fármacos; 

 
 

 
 

15 dias 

Realização de reuniões 
focadas no repasse de 
orientação sobre as 
prescrições médicas e 
formas de incentivar o 
usuário a seguir o plano 
terapêutico 
estabelecido; 

 
 
 

Enfermeira e 
Médico 

 
 
 
Convocação 
progressiva de 
todos usuários 
envolvidos no plano 
operacional e 
aperfeiçoamento 
contínuo da 
estratégia; 

 
 
 

 
 
 
 

180 dias 

Promoção de palestras 
periódicas que 
contemplem a 
exposição de 
informações aos 
pacientes; 
 
Estabelecer uma efetiva 
comunicação com o 
usuário visando 
identificar as razões do 
abandono ou não 
cumprimento da 
terapêutica. 
 
Consolidar a estratégia 
e aprimorá-la 

 
 
 
 

Agentes 
Comunitários de 
Saúde (ACS), 
Enfermeira, 
Técnica em 

Enfermagem, 
Atendentes 

Sociais e Médico 



reiteradamente; 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos estudos utilizados percebe-se a ênfase na mudança de padrões 

demográficos e os efeitos na saúde da população inerentes ao processo de envelhecimento. A 

vulnerabilidade ao adoecimento é ampliada com o avançar da idade e se torna ainda mais prejudicial 

quando aliada a um estilo de vida impróprio. 

As estatísticas apresentadas expressam que grande parcela dos idosos brasileiros é 

portadora de várias enfermidades crônicas e são usuários de múltiplos fármacos. Tal fato, em 

sinergia com um precário grau de conhecimento sobre sua doença implicam no comprometimento do 

autocuidado e adesão ao tratamento. 

Variadas são as justificativas dadas pelos pacientes ao não seguimento oportuno da 

terapia. Cabe aos profissionais, portanto, identificar os usuários e relacionar os obstáculos que a eles 

são impostos e que implicam no abandono do tratamento ou não cumprimento das orientações 

fornecidas. 

É relevante o desenvolvimento de ações na atenção básica em saúde que oportunizem a 

mudança no seguimento clínico destes pacientes. Elaborar estratégias de reconhecimento dos 

usuários necessitados, assim como fornecer um processo contínuo de cuidado em saúde que permita 

o autoconhecimento e crie alternativas factíveis à prevenção e promoção de saúde, são meios 

adequados ao enfrentamento das dificuldades. 

O conhecimento sobre o envelhecimento e a consciência de suas implicações para a 

vida do indivíduo e da sociedade são atribuições fundamentais à implantação de medidas de 



promoção da saúde do idoso. É preciso observar e avaliar os aspectos pertinentes à qualidade de 

vida deste, observando a possibilidade e limitação de cada plano individual e social. 
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