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RESUMO 
 
Introdução: A utilização de medicamentos para tratamento das doenças crônicas 
durante a senilidade, requer tratamentos prolongados e muitas vezes o consumo de 
vários medicamentos. Este trabalho objetivou implantar estratégias de adesão 
medicamentosa na Instituição Filantrópica Remanso da Paz de Quixadá-CE. 
Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo, explicativo 
consistindo em uma abordagem quali-quantitativa, durante os meses de setembro a 
outubro de 2018 em Quixadá-CE. A avaliação da adesão ao medicamento foi feita pelo 
Brief Medication Questionaire e as interações medicamentosas através do Micromedex 
Drug Interactions® ambos inseridos nos programas Microsoft Excel® e SPSS®. 
Resultados: Dos entrevistados 57,7% eram mulheres com a faixa etária de 60 a 89 
anos de idade, 34,7% casados, 53,9% tem o fundamental incompleto e 61,5% possuem 
casa própria. Os medicamentos utilizados pertencem às classes de Anti-hipertensivos 
26,9% e 11,5% Diuréticos de Alça e Tiazídicos. Com relação a adesão 50,1% 
apresentaram três ou mais respostas positivas entre os domínios avaliados pelo BMQ. 
Conclusão: Considera-se que foi possível mensurar através BMQ as dificuldades dos 
idosos diante aos tratamentos e que o serviço de atenção farmacêutica prestado aos 
pacientes teve boa aceitação, pois foi visto a real necessidade de cada um e através 
dos instrumentos disponibilizados. 
 
Palavras-chave: Atenção Farmacêutica. Adesão à Medicação. Saúde do Idoso. Uso de 
Medicamentos. 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The use of medications to treat chronic diseases during senility requires 
prolonged treatments and often the consumption of various medications. This work 
aimed at implanting strategies of drug adherence in the Philanthropic Institution 
Remanso da Paz de Quixadá-CE. Methodology: This is a cross-sectional, descriptive, 
explanatory study consisting of a qualitative-quantitative approach, during the months of 
September to October 2018 in Quixadá-CE. The evaluation of drug adherence was 
made by the Brief Medication Questionnaire and the drug interactions through 
Micromedex Drug Interactions® both inserted in Microsoft Excel® and SPSS® programs. 
Results: Of the interviewed women, 57.7% were women aged between 60 and 89 years, 
34.7% were married, 53.9% were incomplete and 61.5% had their own homes. The 
drugs used belong to the classes of Antihypertensives 26.9% and 11.5% Diuretics of 
Strain and Thiazide. With regard to adherence, 50.1% had three or more positive 
responses among the domains evaluated by the BMQ. Conclusion: It was considered 
that it was possible to measure BMQ the difficulties of the elderly in relation to the 
treatments and that the pharmaceutical care service provided to the patients was well 
accepted, since it was seen the real need of each one and through the instruments 
available. 
Keywords: Drug Utilization. Health of the Elderly. Medication Adherence. 
Pharmaceutical Services. 
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INTRODUÇÃO 
 
A utilização de medicamentos para tratamento das doenças crônicas durante a 
senilidade, requer tratamentos prolongados e muitas vezes o consumo de vários 
medicamentos concomitantes, caracterizando-os como pacientes polimedicados 
com predisposição a interações medicamentosas e efeitos adversos ampliando a 
incidência de complicações como dificuldade de raciocínio, perturbações do 
equilíbrio e quedas frequentes (ARRUDA et al., 2015). 
As propostas terapêuticas que empregam o uso simultâneo de vários medicamentos 
tornam-se cada vez mais inapropriadas, devido às alterações no metabolismo 
produzidas pelo avanço da idade que podem interferir na farmacocinética e 
farmacodinâmica dos medicamentos utilizados (OLIVEIRA, 2013). 
A não adesão ao regime terapêutico prejudica o resultado dos tratamentos e o 
aparecimento de outras enfermidades e caso o doente não venha cumprir o 
tratamento irá necessitar de mais internamentos, ocasionando despesas para o 
sistema de saúde. Vale ressaltar que esses fatores podem estar relacionados a 
diversas situações como a inadequação da forma farmacêutica, não aceitação da 
doença, condições financeiras, esquecimento e polifarmácia (DIAS et al., 2019; 
SOUSA et al., 2011). 
Dentre as estratégias que facilitam a adesão do tratamento farmacológico podem ser 
empregados a contagem de comprimidos e questionários aplicados diretamente ao 
paciente, tendo em vista o seu baixo custo e facilidade, além das atividades de 
educação em saúde e controle sério dos fármacos na corrente sanguínea ou urina 
para obter maior precisão nos resultados (ROCHA, 2008). 
Levando em consideração as dificuldades de adesão que influenciam na terapia dos 
idoso, como por exemplo: o contexto social, econômico e cultural tem-se a 
necessidade de estudar e desenvolver medidas estratégicas de adesão para que os 
idosos conciliem o uso dos medicamentos as atividades diárias. Diante disso, este 
trabalho teve como objetivo implantar estratégias de adesão medicamentosa na 
Instituição Filantrópica Remanso da Paz de Quixadá-CE minimizando os fatores 
interferentes ao tratamento farmacológico entre os idosos através de instrumentos 
de conduta para adesão ao tratamento. 
 
METODOLOGIA 

 
Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo, explicativo consistindo em uma 
abordagem quali-quantitativa, desempenhado durante os meses de setembro a 
outubro de 2018, em uma casa de acolhida para idosos Remanso da Paz, no 
município de Quixadá-CE. 
Com a intenção de selecionar os participantes foram incluídos idosos com idade 
acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e que 
estivessem fazendo o uso de dois ou mais medicamentos de uso contínuo há pelo 
menos seis meses, aptos e conscientes para responder as questões contidas no 
formulário mediante a conformidade para participação na pesquisa. E excluídos 
aqueles com alguma limitação física, mental e/ou psicológica para arguir as 
perguntas contidas nos formulários.  
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Para coleta de dados foi realizado no primeiro momento, a aplicação de um 
formulário composto por linguagem adaptada aos idosos durante a entrevista, com a 
finalidade de buscar informações relacionadas ao perfil sociodemográfico dos 
participantes e também sobre a forma de aquisição dos medicamentos. Para avaliar 
a adesão ao tratamento medicamentoso na perspectiva do paciente foi utilizado na 
segunda etapa da pesquisa o Brief Medication Questionaire (BMQ). Este 
instrumento identifica barreiras à adesão em três domínios: 1) regime, 2) crenças e 
3) recordação.  
Na terceira e última etapa foi realizado o acompanhamento farmacoterapêutico dos 
idosos utilizando os instrumentos elaborados no decorrer da pesquisa a fim de 
melhorar a adesão dos pacientes, como tabela com os horários e medicamentos 
utilizados, pillbox, quadro de vacinas e tabela para monitorização dos parâmetros 
altura/peso, pressão arterial e glicemia, além de avaliar prováveis interações 
medicamentosas potenciais a partir da base de dados online Micromedex Drug 
Interactions®. 
Os dados foram inseridos no banco de dados do Software Microsoft Excel® para 
viabilizar o processamento e análise das respostas obtidas, onde a tabulação foi 
feita pelo método de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e a 
significância estatística dos dados foi estipulada em 5% (p< 0,05). O presente estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Católica de Quixadá com 
o parecer de nº 2.876.099, através da Plataforma Brasil (BRASIL, 2012). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foi realizado uma entrevista com todos os idosos que estavam presentes na 
instituição no momento da pesquisa. Dos 26 pacientes entrevistados 57,7% (n=15) 
eram mulheres e 42,3% (n=11) homens com a faixa etária de 60 a 89 anos de idade, 
destes 46,1% (n=12) eram viúvos e 61,5% (n=16) habitavam em casa própria. 
Dados semelhantes foram encontrados no estudo de Dias et al. (2019), onde a faixa 
etária dos idosos estudados pertence ao intervalo de 60 a 89 anos, cuja prevalência 
se encontra entre 60 a 64 anos de idade, destes 60,42% (n=29) eram mulheres e 
39,58% (n=19) homens, ambos alfabetizados 91,67% (n=44), já no presente estudo 
pelo menos 53,9% (n=14) tinha o ensino fundamental incompleto. 
Quando indagado sobre as doenças crônicas existentes 80,8% (n=21) relataram a 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e um terço da população idosa entrevistada se 
referiu a doenças articulares como Diabetes Mellitus (DM) 34,7% (n=7) e Artrose 
30,8% (n=8). 
Com relação aos medicamentos utilizados entre os entrevistados do presente 
estudo, foram prescritos um total de 64 medicamentos, uma média de 3 por idoso, 
ambos distribuídos nas seguintes classes terapêuticas: Anti-hipertensivos 26,9% 
(n=7), Diuréticos de Alça e Tiazídicos 11,5% (n=3), Ansiolíticos e Hipnóticos 7,7% 
(n=2), Antiácido e Inibidores de Secreção Gástrica 7,7% (n=2), Antidiabéticos orais 
7,7% (n=2), Antiagregantes Plaquetários e Antitrombóticos 3,9% (n=1), 
Antidepressivos 3,9% (n=1), Antilipêmico 3,9% (n=1), Hormônio Tireoidiano 3,9% 
(n=1), Glicocorticoides sistêmicos 3,9% (n=1). Vale ressaltar que não foram 
encontrados nenhuma interação medicamentosa na prescrição dos mesmos. 
Com relação a aquisição dos medicamentos foi questionado aos idosos o local de 
retirada da medicação, 65,3% (n=17) relataram a Farmácia Comercial como primeira 
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escolha, seguido das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 34,7% (n=9). Vale ressaltar 
que mais da metade 53,9% (n=14) afirmaram ter condições financeiras para comprar 
os medicamentos. 
Para avaliar a adesão medicamentosa entre os idosos do presente estudo foi 
realizado a aplicação do questionário Brief Medication Questionnarie (BMQ), com a 
finalidade de saber sobre os medicamentos utilizados nas duas últimas semanas 
diante a percepção de cada paciente, conforme as perguntas sobre o nome do 
medicamento, dosagem, quantidade de dias e comprimidos tomados, esquecimento 
e problemas com a medicação. Logo, foi possível observar no presente estudo que 
metade dos idosos mostraram-se mais prejudicados com relação a adesão ao 
tratamento medicamentoso, isto é, 50,1% (n=13) apresentaram três ou mais 
respostas positivas entre os domínios avaliados, já na pesquisa de Remondi et al. 
(2014) a prevalência de não aderentes foi de 63,5% (n=848). 
Entre os principais aspectos abordados nos domínios do BMQ, destacaram-se falha 
de dias ou de doses 53,9% (n=14), listar espontaneamente os medicamentos 
prescritos no relato inicial das questões 46,1% (n=12) aspectos esses avaliados pelo 
domínio regime (DR) do tratamento prescrito. No domínio que avaliou a crença (DC) 
apenas 11,5% (n=03) relatou que algum dos medicamentos “não funcionou bem” e 
no aspecto que identifica problemas em relação a recordação em tomar os 
medicamentos 30,8% (n=8) apresentaram dificuldades 
Dados semelhantes foram encontrados no estudo de Tavares et al. (2013) onde 
59,8% (n=742) relataram falha de dias e 37,6% (n=466) de doses no tratamento, 
aspectos esses relacionados ao DR. Com relação ao DC 5,2% dos pacientes 
relataram que o medicamento “não funcionava” e 16,1% (n=199) alegaram 
dificuldade para se lembrar de tomar os medicamentos. 
As ações educativas e orientações sobre o regime terapêutico traz grandes 
benefícios à saúde do paciente e ao processo de promoção da saúde, onde as 
orientações devem ser destinadas tanto para o paciente, quanto ao seu 
acompanhante e/ou familiar e até mesmo aos profissionais da saúde envolvidos 
(MENESES; SÁ, 2010).  
 
Figura 01 – Atividade de educação em saúde e material educativo 
disponibilizados aos idosos com os idosos da casa de acolhida, Remanso da 
Paz em Quixadá, CE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendo em vista isso e após a realização da análise dos fatores interferentes na 
adesão dos idosos ao tratamento medicamentoso, prosseguiu-se para a implantação 
de estratégias para a melhoria de adesão (Figura 01). Dessa maneira, a primeira 



 

_____________________________________________________________ 
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  
CNPJ:14.378.615/0001-60  
Registro: ISSN 2594-522X 
 

intervenção foi desenvolvida por meio atividades de educação em saúde na forma 
de palestras com a intenção de orientar aos idosos sobre a importância da utilização 
dos medicamentos de acordo com a prescrição médica e a mudança dos hábitos de 
vida, sendo realizado o acompanhamento farmacoterapêutico e disponibilizado um 
kit desenvolvido com a intenção de facilitar o uso e adesão dos medicamentos de 
acordo com o tratamento empregado, além de tabelas para controle de outros 
parâmetros como níveis pressóricos, glicêmicos, nutricionais e de vacinação. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diante do exposto, foi possível observar que para avaliar a adesão aos 
medicamentos, deve-se levar em consideração todo o contexto social, cultural e 
econômico no qual o paciente está inserido, pois cada indivíduo traz consigo 
dimensões diferenciadas. Dessa forma, além de avaliar a queixa ou problema 
principal, deve-se ter uma percepção mais ampliada e integral da visão do paciente, 
onde foi possível mensurar através Brief Medication Questionaire as dificuldades dos 
idosos diante a adesão aos seus tratamentos. Nesse contexto, é possível afirmar 
que o serviço de atenção farmacêutica prestado aos pacientes teve boa aceitação, 
pois foi visto a real necessidade de cada um e através dos instrumentos 
disponibilizados os mesmos terão mais facilidade para aderir ao tratamento. 
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