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RESUMO 

 

O trabalho apresenta como objetivo geral identificar as possibilidades de um 

farmacêutico, dentro de uma drogaria, identificar e corrigir as causas da baixa 

aceitação ao tratamento realizado por medicamentos. O farmacêutico como um 

profissional de saúde através da Assistência Farmacêutica pode identificar nas 

drogarias as causas da baixa aceitação ao tratamento realizado por medicamentos, 

e junto ao paciente trabalhar para que tenha mais qualidade de vida. O seguinte 

trabalho se classifica como uma pesquisa bibliográfica foi elaborada pela busca de 

livros e artigos científicos indexados nas seguintes bases de dados SciELO 

(Scientific Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino-americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde). Como resultado pode-se dizer a atenção 

farmacêutica significa uma prestação de serviço, na qual há uma assistência 

individualizada com o intuito de uma a avaliação da terapia através de 

medicamentos. A assistência farmacêutica tem um forte papel em relação à adesão 

ao tratamento, onde ampliar o acesso ao medicamento e promover o seu uso 

correto, são pontos chaves. O sucesso da adesão proporciona uma melhor 

qualidade de vida para os pacientes tornando-se imprescindível para a promoção à 

saúde. 

Palavras-chave: Drogarias; Farmacêutico; Assistência farmacêutica.  
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sheets. Graduation in Pharmacy – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 

Niterói, 2017. 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study is to identify the possibilities of a pharmacist, within a 

drugstore, to identify and correct the causes of low adherence to drug treatment. The 

pharmacist as a health professional through Pharmaceutical Assistance can identify 

the causes of low adherence to drug treatment in drugstores, and together with the 

patient work to improve their quality of life. The following work is classified as a 

bibliographical research defined by Fonseca (2002), like that done from the survey of 

theoretical references already analyzed and published. The research will be 

elaborated by the search of books and scientific articles indexed in the following 

databases SCIELO and LILACS with the following descriptors: pharmaceutical 

assistance, pharmaceutical care, adhesion, and drugstore, pharmaceutical. As a 

result it can be said that pharmaceutical care means a service delivery, in which 

there is an individualized assistance for the purpose of an evaluation of 

pharmacological therapy. Pharmaceutical care plays a strong role in adherence to 

treatment, where expanding access to drug and promoting its correct use are key 

issues. The success of adherence provides a better quality of life for patients making 

it imperative for health promotion. 

  

Key-words: Drugstores; Pharmaceutical; Pharmaceutical care. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 – Ciclo da assistência farmacêutica .......................................................... 14 

Figura 2 – Organograma do Modelo teórico de investigação dos efeitos das 

variáveis independentes sobre o nível de adesão .................................................... 21 

Figura 3 – Modelo teórico do processo de adesão...................................................23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

DAF Departamento de assistência farmacêutica 

CEAF         Componente Especializado da Assistência Farmacêutica  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

SUMÁRIO 
 

1       INTRODUÇÃO ................................................................................................... 8 

1.1    O PROBLEMA .................................................................................................... 9 

1.2     OBJETIVOS DO TRABALHO ............................................................................. 9 

1.2.1 Geral:.................................................................................................................. 9 

1.2.2 Específicos: ........................................................................................................ 9 

2       ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.................................................................... 10 

2.1    POLÍTICA PÚBLICA SOBRE ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA ..................... 10 

2.2    COMPONENTES ESTRATÉGICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ..... 11 

2.3    ATENÇÃO FARMACÊUTICA ........................................................................... 12 

3       A CAUSA DA NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO ........ 16 

4   A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E A RELAÇÃO COM A ADESÃO AO 

TRATAMENTO ......................................................................................................... 21 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 27 

 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 28 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a prática da atenção farmacêutica significa o principal elo de 

interação com o paciente, na qual apresenta como objetivo atender as necessidades 

de cada um, relacionados aos medicamentos. A atenção farmacêutica apresenta 

como propósito orientar e acompanhar através de um profissional farmacêutico ao 

paciente que utiliza o medicamento com a finalidade da cura dos sintomas que o 

indivíduo vem apresentando.   

Alguns lugares do país com serviços planejados e especializados têm 

capacitado para realizar a atenção farmacêutica. A adesão ao tratamento pode ser 

apresentada como um complexo de fenômenos que podem influenciar na decisão do 

paciente de seguir a prescrição médica e os procedimentos do tratamento. 

Diferentes métodos foram utilizados no estudo da aceitação, mas não foi 

encontrado um consenso sobre os conceitos de aceitação e não aceitação, pois não 

existem pacientes aderentes a tratamentos; existem pacientes que estão aderentes 

ao tratamento, pois a aceitação é um processo contínuo.  

Entretanto, a assistência farmacêutica vem se somar ao empenho dos outros 

profissionais da saúde com objetivo do aumento da qualidade de vida do paciente, 

estabelecendo vínculo do mesmo com o serviço, fazendo-o crer que os 

farmacêuticos estão trabalhando pelo sucesso do seu tratamento. 

O uso de medicamentos é a principal forma de tratamento para diversas 

patologias. A adesão do paciente ao tratamento é fundamental para a sua 

sobrevivência e melhor qualidade de vida. O farmacêutico é considerado um 

profissional de saúde que através da Atenção Farmacêutica pode identificar as 

causas da baixa adesão ao tratamento, e junto ao paciente trabalhar para melhorar 

a sua qualidade de vida. O seu papel é de atingir a meta de sensibilizar o paciente 

que é essencial ter a responsabilidade do autocuidado.  

O seguinte trabalho se classifica como uma pesquisa bibliográfica que 

constituiu um importante instrumento investigativo, incitando-se à habilidade de 

leitura, de interpretação e de análise crítica da pesquisadora, proporcionando à 

mesma, a apreensão de informações necessárias ao êxito de pesquisa.  

A pesquisa será elaborada pela busca de livros e artigos científicos 

indexados nas seguintes bases de dados SciELO (Scientific Electronic Library 
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Online) e LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 

com os seguintes descritores: assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, 

adesão, drogaria, farmacêutico publicados nos últimos 10 anos. 

 

1.1 O PROBLEMA  

 

O farmacêutico como um profissional de saúde através da Assistência 

Farmacêutica pode identificar nas drogarias as causas da baixa aceitação ao 

tratamento medicamentoso, e junto ao paciente trabalhar com a intenção de 

promover melhoras qualidade de vida? 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.2.1 Geral: 

 

Discernir as possibilidades de um farmacêutico, dentro de uma drogaria, 

identificar e corrigir as causas da baixa aceitação ao tratamento realizado por uso de 

medicamentos. 

 

1.2.2 Específicos: 

 

- Descrever a importância da assistência farmacêutica;  

- Levantar as causas da não adesão ao tratamento medicamentoso; 

- Abordar a importância da atenção farmacêutica na adesão ao tratamento. 
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2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

 

A Assistência Farmacêutica está inserida no sistema de saúde através do 

artigo 6º da Lei Orgânica da saúde, Lei n.º 8.080, que afirma como deve ser a 

assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

2.1 POLÍTICA PÚBLICA SOBRE ASSINTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

O medicamento deve ser encarado como um meio, uma estratégia para o 

processo de cura ou reabilitação de um paciente (DUQUE, 2006). O medicamento 

não pode ser tido como uma mercadoria qualquer, à disposição dos consumidores e 

sujeito às leis do mercado. Ele é, antes de tudo, um instrumento do conjunto de 

ações e medidas utilizadas para a promoção e recuperação da saúde (RECH, 1996). 

A Politica Nacional de Medicamentos como instrumento norteador de todas as 

ações no campo da política de medicamentos no país é definida como: grupo de 

atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde 

demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em 

todas e cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de 

qualidade, a segurança e eficácia terapêutica dos medicamentos, o 

acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação 

sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do 

paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos 

(BRASIL, 2002 apud BRASIL 2007). 

Para tanto, desempenha, entre outras, as seguintes funções/atividades: 

planeja, coordena, executa, acompanha e avalia as ações; elabora normas e 

procedimentos técnicos e administrativos; elabora instrumentos de controle e 

avaliação; seleciona e estima as necessidades de medicamentos; gerencia o 

processo de aquisição de medicamentos; garante condições adequadas para o 

armazenamento de medicamentos; promove a gestão dos estoques; distribui e 

dispensa medicamentos; organiza e estrutura os serviços; desenvolve sistema de 

informação e comunicação; desenvolve e capacita recursos humanos; participa de 

comissões técnicas; promove o uso racional de medicamentos e presta cooperação 

técnica (BRASIL, 2004). 
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2.2 COMPONENTES ESTRATÉGICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

 O Componente Estratégico tem como proposta a realização de ações 

financiadas pelo Ministério da Saúde voltadas para a Assistência Farmacêutica, com 

o objetivo de solucionar problemas de saúde pública que coloca em risco a 

coletividade. A responsabilidade do Ministério da Saúde é a de financiar e fornecer 

medicamentos a Secretaria de Saúde, que posteriormente é disponibilizado a 

população através da rede pública estadual e municipal. Os medicamentos 

contemplados pelo Componente Estratégico abrangem aqueles utilizados para 

tratamento de doenças que tenham impacto socioeconômico e perfil endêmico. São 

medicamentos que tem controle e tratamento por meio de normas estabelecidas e 

protocolos atendidos. Entram neste componente, por exemplo, o controle da 

tuberculose, da Hanseníase, o Lupus Eritematoso e DST/AIDS (BRASIL, 2010) 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) tem por 

objetivo dispensar certos grupos de medicamentos, destinados a tratamento de 

doenças especificas, que atingem uma parte da população, e devem fazer uso 

desses por um tempo prolongado, além de garantir a integralidade do tratamento 

medicamentoso em nível ambulatorial. O componente é uma estratégia de acesso a 

medicamentos pelo SUS, regulamentada pela Portaria GM/MS n° 2.981 de 26 de 

novembro de 2009, e foi aprovado com intuído de aprimorar e substituir o 

componente de medicamento de Dispensação Excepcional, que abrange os 

medicamentos de alto custo (CAIAFA; AMORIM et al., 2010). 

Os medicamentos que fazem parte do CEAF visam garantir tratamento ao 

paciente em toda a fase evolutiva da doença, cujas sequências de cuidados estão 

descritas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (BRASIL, 2009).  

O Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional, originalmente 

financiado pelo governo federal passou também a ser co-financiado pelas 

Secretarias 33 Estaduais de Saúde (SES), independente da existência de pactuação 

formal para tal atividade. O programa tem causado grande preocupação entre os 

gestores, não somente pelo crescente número de pacientes e pelo alto valor unitário 

dos medicamentos, caracterizando um incremento necessário aos recursos 

financeiros destinados ao programa, porém incompatíveis com o orçamento 

disponível, como também pela diversidade e grandeza das ações e serviços 
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envolvidos no mesmo (BRASIL, 2004). Pode citar, que entre os usuários desse 

tratamento medicamentoso estão: transplantados, portadores de insuficiência renal 

crônica, esclerose múltipla, hepatite viral crônica B e C, epilepsia e esquizofrenia 

refratária, doenças genéticas como fibrose cística, doença de Gaucher, entre muitos 

outros (BRASIL, 2004). 

A assistência farmacêutica divide-se em componentes que são denominados 

Componente Básico, Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e 

Componente Especializado. O componente especializado teve sua aprovação 

através da Portaria nº 2981 de 26 de novembro de 2009, na qual apresenta como 

objetivo a garantia do tratamento integral através da entrega de medicamentos para 

o tratamento de doenças consideradas, como por exemplo, a artrite reumatoide 

(BRASIL, 2009). Esses tipos de medicamentos devem apresentar princípios da 

medicina baseada em evidências, onde o remédio deve demonstrar eficácia 

(BRASIL, 2004).  

O componente estratégico apresenta como finalidade prevenir o tratamento 

de doenças ligadas a questão endêmica, como por exemplo, a tuberculose, a 

malária, a doenças de chagas, o HIV/AIDS, cólera, meningite outras doenças.  O 

Ministério da Saúde que é responsável por financiar esses medicamentos, sendo 

que para ter acesso a eles se faz necessário se cadastrar em programas existentes 

na Unidade de Saúde de cada região (BRASIL, 2009). 

O componente especializado está ligado a questão do tratamento com 

medicamentos de doenças de baixa prevalência ou doenças crônicas. Também o 

financiamento é de responsabilidade do Ministério da Saúde e da Secretaria 

Estadual de Saúde, sendo necessário que um Processo Administrativo seja 

instaurado do preenchimento realizado pelo médico do documento LME (Laudo para 

Solicitação de Medicamento Especializado) e também do Formulário Cadastro de 

Usuários (BRASIL, 2009). 

 

2.3 ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

 

A atenção farmacêutica é o componente da prática profissional onde o 

farmacêutico interage diretamente com o paciente para atender suas necessidades 

relacionadas aos medicamentos (PERETTA; CICCIA, 1998). Está baseada na 
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dispensa responsável da farmacoterapia com objetivo de alcançar resultados que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida do paciente, reduzindo assim a 

morbilidade e a mortalidade associada ao uso de medicamentos. Sendo o conceito 

de Atenção Farmacêutica mais aceito e citado pelos pesquisadores (PEREIRA; 

FREITAS, 2008). 

Para a OMS (1993) a Atenção Farmacêutica é fundamental para reduzir os 

gastos dos governos com a saúde pública, para desafogar a assistência médica, 

para melhorar a compreensão do uso adequado de drogas por parte dos pacientes. 

Num sentido amplo, envolve ações e serviços de saúde, abrangendo vários 

profissionais da saúde, com a finalidade de assegurar a assistência integral, 

promoção, proteção e recuperação da saúde em unidades públicas ou privadas 

(BRASIL, s.d).  

Na Atenção Farmacêutica, o paciente é o principal beneficiário, quando o 

farmacêutico utiliza-se de todas as atribuições necessárias, tendo como objetivo a 

melhora da qualidade de vida do paciente (PEREIRA; FREITAS, 2008). O tipo de 

atendimento que o paciente recebe influi de forma decisiva na utilização ou não do 

medicamento (DUQUE, 2006).  

Portanto, para que a farmácia seja considerada uma atividade de 

estabelecimento de saúde, se faz necessário que a sua função social seja revista, 

na qual o farmacêutico passa a se tornar um líder, sendo preciso ter o investimento 

na formação para que possa haver uma maior segurança do atendimento ao 

paciente, sabendo qual medicamento deve se receitado e, devido a este fato 

teremos uma maior conscientização dos indivíduos para o uso correto dos 

medicamentos. Sendo assim, o farmacêutico precisa possuir o conhecimento teórico 

sobre a medicação, juntamente com o fator que se chama habilidade de 

comunicação (CHAUD; GREMIÃO; FREITAS, 2004). 

Hoje em dia, OMS considera que a Atenção Farmacêutica é a atividade 

diretamente ligada ao farmacêutico, onde o mesmo deve considerar como prioridade 

para o exercício de sua profissão (CHAUD; GREMIÃO; FREITAS, 2004). 

A partir dessa definição, é importante que se compreenda que a Atenção 

Farmacêutica é ampla, sendo assim a sua importância está muito inserida no 

contexto da Assistência Farmacêutica. (CHAUD; GREMIÃO; FREITAS, 2004). Na 
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Figura 1, essa visualização torna-se mais evidente quando se observa o ciclo da 

Assistência Farmacêutica. 

 

Figura 1 – Ciclo da assistência farmacêutica 

 

Fonte: Marin et al. (2003, p. 45) 

 

Para que haja uma boa Assistência Farmacêutica é preciso que siga 

corretamente as etapas do ciclo, tais como: seleção dos medicamentos, 

programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação e 

utilização dos medicamentos (CASTRO E CORRER, 2007 apud FARINA; ROMANO- 

LIEBER, 2009). Portanto, observa que a Atenção Farmacêutica está presente na 

etapa final da Assistência Farmacêutica, ou seja, na etapa da dispensação e 

utilização dos medicamentos (ARAÚJO; UETA; FREITAS, 2005).  

Algumas décadas atrás, era tradição no país o farmacêutico não ter uma 

atuação importante referente a utilização dos remédios, na prevenção e promoção 
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da saúde. Assim, a sua atividade nas farmácias e drogarias consistia na 

dispensação de medicamentos (CASTRO; CORRER, 2007 apud FARINA; 

ROMANO- LIEBER, 2009). 

Hoje em dia, observa que o conceito de atenção farmacêutica teve mudanças 

na atuação do farmacêutico, onde observa que foram criadas duas áreas: a área da 

tecnologia de gestão, que apresenta como finalidade garantir o abastecimento e o 

acesso aos medicamentos e a área da tecnologia do uso do medicamento, onde a 

sua finalidade é o uso correto e efetivo dos medicamentos (ARAÚJO; UETA; 

FREITAS, 2005). 

Para uma implementação eficaz da Atenção Farmacêutica, é necessário que 

certos atos sejam realizados, como por exemplo, a criação da ficha de 

seguimento/acompanhamento do paciente, o uso da informática como forma para 

coletar de dados e a criação do termo de consentimento por escrito do paciente 

solicitando a Atenção Farmacêutica. Estes atos têm como objetivo a criação de um 

banco de dados (documentos) onde a Atenção Farmacêutica é necessário durante o 

tratamento farmacológico com a intenção da melhoria da saúde dos pacientes 

(MARTÍNEZ-ROMERO, 1996). 
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3 A CAUSA DA NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 

 

A adesão é o uso de medicamentos que são prescritos pelo menos 80% de 

seu total, obedecendo a horários, doses, tempo de tratamento (LEITE; 

VASCONCELOS, 2003). Pode-se dizer que fatores da não adesão ou abandono do 

tratamento não estão ligados somente ao ato de não tomar o medicamento, e sim 

também na questão dos erros onde não há o cumprimento do esquema terapêutico, 

tais como redução da dose ou ingestão excessiva (VALLE et al., 2000). 

Considera adesão ao tratamento quando existe uma ligação entre a 

concordância e o comportamento do indivíduo, que devem seguir as orientações 

médicas. A causa da não adesão ou abandono é considerada universal, onde 

observa-se tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos. Entretanto, 

pode-se dizer que a OMS (2003), afirma que aproximadamente 50 a 70% dos 

pacientes não aderem ao tratamento prescrito. Também afirma que nos países 

subdesenvolvidos existe um problema de saúde pública que denomina pela não 

adesão ao tratamento, gerado assim graves consequências Organização Mundial de 

Saúde (OMS, 2003).  

Muitos fatores que são explicados para que o tratamento medicamentoso seja 

dificultado, são considerados falta de acesso aos serviços de saúde e também para 

adquirir os medicamentos. O baixo grau de adesão afeta de modo negativo a melhora 

do paciente (evolução clínica do mesmo), trazendo grandes consequências sociais e 

pessoais.  Vários motivos influenciam a questão da adesão à terapêutica, estando 

ligado ao paciente através dos fatores intrínsecos, como também, questões que estão 

ligadas a questão da patologia, ou estando relacionados com fatores determinantes 

do paciente e os profissionais de saúde. Muitas barreiras existem em relação a 

adesão, principalmente quando estão relacionadas a pacientes idosos (VALLE et al., 

2000). 

Também, fatores socioeconômicos; características da doença; a forma da 

terapia da doença e o relacionamento com o médico ou farmacêutico podem 

influenciar no comportamento do paciente e na escolha de usar os medicamentos. O 

fator da baixa adesão está relacionado com o sucesso que terá a terapia 

medicamentosa. Muitas internações e emergências podem ser evitadas quando 
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ocorre a adesão do tratamento, passando o paciente a seguir as orientações 

prescritas pelo médico (VALLE et al., 2000). 

Relacionando com os pacientes idosos pode-se considerar que o 

envelhecimento está associado a um processo biológico de declínio das capacidades 

físicas, relacionado a novas fragilidades psicológicas e comportamentais. Então, o 

estar saudável deixa de ser relacionado à idade cronológica e passa a ser entendido 

como a capacidade do organismo de responder às necessidades da vida cotidiana, a 

capacidade e a motivação física e psicológica para continuar a busca de objetivos e 

novas conquistas pessoais e familiares e com isso, muitos fatores estão ligados a 

condição da doença que muitos pacientes enfrentam em relação a adesão ao 

tratamento, na qual pode enumerar a gravidade dos sintomas, a questão da 

severidade da patologia e como está disponível o tratamento (AQUINO et al., 2001). 

Também se faz necessário salientar que várias razões são referentes a 

instituição assistencial e profissional de saúde, fatores socioeconômicos e 

demográficos, situação familiar e o tratamento terapêutico estão ligadas com a 

questão da não adesão ao tratamento, ou seja, abandono do tratamento terapêutico. 

Esse abandono ao tratamento é influenciado pelo o intervalo longo entre as 

consultas; dificuldade para conseguir a consulta, não satisfação com a assistência 

oferecida pelo médico, entre outros (FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015). 

Os pacientes idosos são mais propensos à adesão, na qual os jovens se 

preocupam com a questão da doença. Os idosos se preocupam e se apegam ao 

tratamento como forma de prolongar da vida (AQUINO et al., 2001). Também a 

questão da escolaridade influi quando há necessidade de entender as orientações 

acerca da doença; onde a falta da escolaridade se torna difícil compreender o 

diagnóstico e os esquemas posológicos (FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015). Para 

que haja melhoria nesse aspecto citado acima precisa que o serviço e a serviço de 

saúde e assistência oferecida pela equipe multiprofissional seja repensado (LEITE; 

VASCONCELOS, 2003). 

Outro fator que dificulta a adesão ao tratamento é a questão da prescrição ou 

receita médica, que é um instrumento essencial para que ocorra o uso correto do 

remédio, pois sem essas informações pode causar a não adesão ao tratamento pelo 

paciente.  Na prescrição tem informações essenciais sobre o medicamento como a 
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via de administração, a posologia, data da prescrição, tempo do tratamento, 

quantidade de medicamentos e a validade (LEITE; VASCONCELOS, 2003). 

A prescrição é considerada uma ordem médica representada por escrito, 

permitindo ao paciente obter auxílio em caso de dúvida em relação ao medicamento 

(CARLINI, 1996; RECH,1996a; PERETTA; CICCCIA, 1998). As principais causas de 

erros sobre a medicação, se relaciona com a má qualidade da escrita médica, onde 

pode ocorrer a falta de comunicação do com o paciente, tendo como consequência a 

não adesão ao tratamento ((MENEZES, 2000). 

As prescrições devem ser escritas de forma legíveis, e, também, devem ser 

datadas e assinadas com a finalidade de facilitar a comunicação entre o profissional 

e o farmacêutico (MENEZES, 2000). A receita deve possuir também informações 

necessárias e claras onde permite que o farmacêutico possa ajudar o individuo como 

deve ser administrado a medicação (CARLINI, 1996; RECH, 1996; PERETTA; 

CICCCIA, 1998).  

O farmacêutico é o profissional que tem a função de orientar e instruir o 

paciente auxiliando em todos os aspectos que a medicação apresenta, sendo assim 

através do novo modelo assistencial é de suma importância na atenção primária à 

saúde. Ele tem um papel respeitável perante às prescrições médicas, onde é 

considerado como peça chave para garantir a qualidade do cuidado médico 

(FARINA; ROMANO-LIEBER, 2009). 

O farmacêutico tem a última oportunidade de identificar, corrigir e reduzir 

possíveis erros associados à terapêutica. Também pode ajudar o paciente no 

processo de adesão, tendo a responsabilidade do bem-estar do paciente, buscando 

sempre melhorar a qualidade de vida. O mesmo tem como finalidade se preocupar 

com o bem-estar do indivíduo, assumindo um papel essencial no que se refere a 

promoção de saúde (FARINA; ROMANO-LIEBER, 2009). 

No país, o farmacêutico no âmbito da farmácia tem trabalhado na área técnica 

pouco dirigida aos pacientes, o que faz com que a sua profissão fique pouco 

reconhecida. Entretanto, a indústria farmacêutica torna-se capaz de exercer um 

“poder generalizado” sobre o ser humano. Esse “poder generalizado” é considerado 

quando o indivíduo utiliza uma postura que expressa a força repressora (FARINA; 

ROMANO-LIEBER, 2009).  
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O controle social é realizado através do processo de socialização, na qual o 

método utilizado induz o indivíduo a corresponder às expectativas de uma sociedade 

(MENEZES, 2000). 

 Em relação a indústria farmacêutica pode-se dizer que o marketing, 

propagandas e publicidade oferecem medicamentos de última geração. A 

propaganda de medicamentos é considerada um estímulo ao indivíduo, levando-o a 

comprar os produtos anunciados. Ela induz muitos indivíduos a comprar sem haver a 

necessidade, gerando lucro para a farmácia e para a indústria farmacêutica 

(FARINA; ROMANO-LIEBER, 2009).  

A condição para que o tratamento se torne eficaz está relacionada a   

qualidade da orientação que é fornecida para que utilize corretamente o 

medicamento.  A ausência desta orientação é considerada uma das causas mais 

frequentes de retorno de pacientes ao médico. É importante salientar que o papel do 

farmacêutico está relacionado com a questão da orientação, sobre o uso correto do 

medicamento, esclarecendo dúvidas e favorecendo o sucesso do tratamento (DE 

BERNARDI; BIEBERBACH; THOMÉ, 2006). 

O tipo de atendimento que é recebido pelo indivíduo influi decisivamente na 

utilização ou não do medicamento, pois depende da orientação recebida. Entretanto, 

o farmacêutico passa a ter a responsabilidade em oferecer medicamentos de 

qualidade, sendo que a farmácia é considerada o primeiro estabelecimento que o 

indivíduo busca auxílio para aliviar seus sintomas, sendo necessário enfatizar a 

necessidade de ter o farmacêutico no seu local de trabalho (MENEZES, 2000).  

O uso incorreto de medicamentos é considerado um grave problema de 

saúde, na qual se faz a necessidade de considerar a contribuição do farmacêutico, 

juntando a equipes de saúde com a finalidade de garantir a melhoria da utilização 

dos medicamentos, tentando a diminuição dos riscos de morbimortalidade 

(MENEZES, 2000). 

           Assim, pode-se dizer que as ações do farmacêutico são fundamentais para a 

busca de uma melhor qualidade de vida para o paciente. O farmacêutico deve está 

inserido no sistema de saúde, sendo capaz de selecionar os medicamentos eficazes 

e custo efetivos de acordo com as necessidades dos indivíduos (FREITAS; 

NIELSON; PORTO, 2015). 
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A não adesão ao tratamento é considerada um problema de ordem 

multidimensional, na qual apresenta como consequência a desistência do 

tratamento. O paciente decide não seguir mais às recomendações prescritas, 

ocorrendo o uso de medicamentos de forma inadequada administrando maior ou 

menor quantidade (FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015). 

A não adesão se relaciona com o comportamento do paciente na hora de 

usar os medicamentos prescritos, podendo ser classificada em intencional ou não 

intencional. A não intencional ocorre através de comportamentos como, por 

exemplo, o esquecimento de tomar os remédios ou o uso incorreto dos remédios. A 

intencional acontece quando o paciente decide não usar mais o tratamento prescrito, 

por achar que como os sintomas foram cessados a cura da enfermidade já ocorreu 

ou por não confiar que a medicação está fazendo efeito, uma vez que os sinais e 

sintomas após o início do tratamento não cessaram (DEWULF et al., 2006). 

Questões como pobreza, desemprego, preço alto das passagens de ônibus 

(transportes), falta de apoio familiar, e crenças sobre as doenças e seus tratamentos 

influenciam a adesão ao tratamento. Também é importante frisar que a falta de 

medicamentos nos postos de saúde, a falta de profissionais qualificados, a falta de 

treinar o paciente para que aconteça auto manejo da doença e falta de incentivo são 

fatores que atrapalham a adesão (DEWULF et al., 2006). 

O apoio familiar é essencial, pois pacientes que compartilham experiências 

com seus cônjuges e seus filhos e recebem apoio no tratamento consegue melhor 

adesão no tratamento. Portanto, o homem se diferencia da mulher porque não tem o 

hábito de procurar os serviços de atenção básica, sendo assim, conclui que os 

tratamentos crônicos ou de longa duração apresenta uma diminuição da adesão, na 

qual os tratamentos exigem empenho do paciente, que às vezes precisa mudar os 

seus hábitos para que seu tratamento seja eficaz (FREITAS; NELSON; PORTO, 

2015). 

É importante citar que ainda existe um enorme desafio para que a ocorra 

implementação de planos e programas multidisciplinares a fim de que os pacientes 

não abandonem o tratamento, pois o acompanhamento é primordial e não existem 

muitos incentivos do governo para os programas de acompanhamento domiciliar 

(BARRETO; MARCON, 2014). 
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4 A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E A RELAÇÃO COM A ADESÃO AO 

TRATAMENTO 

 

O termo adesão significa o grau de comportamento de um individuo 

relacionado com a questão do uso de medicamentos, na qual se faz necessário que 

se siga uma dieta ou mude os hábitos de vida seguindo as recomendações. A 

preocupação com a adesão ao tratamento é algo que não é atual, onde mostra que 

é importante a conscientização do paciente em relação a este fator, para que ele 

melhore se faz necessário que continue o tratamento (FREITAS; NIELSON; PORTO, 

2015). 

A adesão ao tratamento é realizada de formas distintas em grupos 

populacionais, devidos a fatores como as condições de saúde, os serviços 

assistenciais, entre outros (FREITAS; NIELSON; PORTO, 2015).  Na Figura 2 é 

importante observar as variáveis para que ocorra a adesão. 

 

Figura 2– Organograma do Modelo teórico de investigação dos efeitos das variáveis 

independentes sobre o nível de adesão 

 

Fonte: Aquino; Cruz; Silvério et al. (2017, p. 06) 
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A assistência farmacêutica se baseia através dos serviços relacionados com 

a atenção á saúde, onde a estratégia terapêutica com a finalidade da cura do 

paciente é realizada através do uso de medicamentos. O medicamento é 

indispensável para o sucesso no processo de atenção à saúde (PEREIRA; 

FREITAS, 2008). 

Ampliar o acesso e garantir o uso correto de medicamentos é o objetivo da 

Assistência Farmacêutica, juntamente com políticas referentes à saúde, através da 

capacitação dos recursos humanos para a implementação da Assistência 

Farmacêutica (ARAÚJO; UETA; FREITAS, 2005). 

  O seu real significado baseia na inserção na atenção à saúde, exige dos 

gestores compromissos eficazes com a qualificação dos serviços farmacêuticos e 

sua necessária articulação multiprofissional. Assim, os farmacêuticos devem estar 

preparados para auxiliar nas necessidades do sistema de saúde com conhecimentos 

e competências necessários a implementação da Assistência Farmacêutica como 

uma política de saúde (IVAMA et al., 2002).  

 Conhecer os componentes do sistema de saúde é importante para que a 

gestão, o planejamento e a avaliação da Assistência Farmacêutica, sejam realizados 

com o objetivo de melhoria da saúde. Entretanto, a inserção do profissional 

farmacêutico passa a ser importante e o seu papel fundamental, responsável pelo 

uso racional e à saúde (STRAND, 1997 apud MIRANDA, 2011). 

O exercício profissional do farmacêutico deve está baseado na concepção 

clínica de sua atividade, juntamente em colaboração a equipe de saúde e o cuidado 

direto com o paciente. O farmacêutico precisa está consciente que a forma do 

exercício profissional, deve ser basear na melhora da qualidade de vida 

proporcionada ao paciente. E essa melhora deve ser realizada através dos 

medicamentos (ARAÚJO; UETA; FREITAS, 2005). 

Assistência Farmacêutica é considerada uma nova filosofia do exercício 

profissional farmacêutico, onde permite a cada farmacêutico a flexibilização para 

adaptar a prática da Atenção Farmacêutica à sua realidade (IVAMA et al., 2002). 

Portanto, a assistência farmacêutica estabelece uma relação farmacêutico-paciente 

com o objetivo onde farmacêutico realiza a função de controle do uso dos 

medicamentos, baseando buscar o interesse e a participação do paciente no 

tratamento medicamentoso. Assim, a assistência farmacêutica tem como 
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componentes importantes educação em saúde, a orientação farmacêutica, a 

dispensa, a entrevista e o seguimento/acompanhamento do uso dos medicamentos. 

Também tem a função de humanizar e ampliar a relação entre profissionais e 

pacientes, prevendo cuidados com o paciente (PEREIRA; FREITAS, 2008).  

A adesão ao tratamento é definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), como a forma que o comportamento de um indivíduo em relação à ao uso do 

medicamento. Outra forma de adesão se refere a questão do relacionamento do 

paciente com profissionais de saúde, na qual se for significativa pode ajudar para 

que ocorra a adesão. A adesão é muito importante para que ocorra o sucesso das 

terapias farmacológicas (ARAÚJO; UETA; FREITAS, 2005). É importante que se 

conheça o modelo de adesão, na qual facilita o entendimento do processo (Figura 

3). 

 

Figura 3 – Modelo teórico do processo de adesão. 

 

Fonte: Araújo; Garcia (2006, p. 08). 
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 Intervenções através da educação, programas relacionados a melhoria da 

oferta de medicamentos, protocolos de intervenção para profissionais de saúde, 

orientação do paciente, são formas inteligentes e eficazes para que ocorra a adesão 

(ARAÚJO; UETA; FREITAS, 2005).  

Nas doenças consideradas crônicas, a educação e o apoio essencial. 

Pacientes devem recebem educação e apoio em relação a própria doença sendo 

encorajados a resolver problemas mediante ao tratamento. A participação ativa do 

paciente relacionado com sua patologia contribui para o aumento da adesão e como 

consequência, melhoria dos resultados (ARAÚJO; UETA; FREITAS, 2005). 

Grandes esforços estão sendo feitos em relação a adesão, através de uma 

abordagem mais eficientes, com o intuito de ajudar o paciente na mudança do seu 

comportamento, facilitando assim a adesão ao tratamento (ARAÚJO; UETA; 

FREITAS, 2005).  Criadas estratégias efetivas com a finalidade de obter a promoção 

da saúde é a questão da mudança de comportamento, que foi citada acima, na qual 

o paciente através de uma entrevista motivacional recebe conselhos e auxílio nos eu 

tratamento (IVAMA et al., 2002). 

A eficácia do tratamento está relacionada com uma avaliação do 

comportamento do paciente em relação à adesão, na qual pode fornecer dados 

relacionados com a melhoria na saúde e qualidade de vida do paciente. O 

monitoramento eletrônico que é realizado através da presença de um dispositivo 

eletrônico (chip) na tampa de frascos dos remédios, onde informa informações 

referentes a datas e horários em que o frasco foi aberto pelo paciente. Entretanto, 

existem outras limitações que se refere ao monitoramento eletrônico que são o alto 

custo e a questão da limitação a determinadas formas farmacêuticas (STRAND, 

1997). 

A contagem de comprimidos é um método simples, porém a ausência de 

comprimidos não garante que o paciente usou o medicamento, uma vez que este 

pode ter sido perdido ou descartado pelo próprio paciente.  A avaliação dos horários 

do uso dos medicamentos também não é possível neste método (SILVA, 2014).  

Outra forma de adesão é o Programa farmácia popular, onde no país é uma 

iniciativa do Governo Federal realizando o cumprimento de algumas diretrizes 

relacionado a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (IVAMA et al., 2002). 

Esse programa teve início com a criação da Lei nº 10.858, de 13 de abril de 2004, 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/17/Resolucao-338-06052004.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/fevereiro/26/lei10858.pdf
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que apresenta como objetivo a disponibilizar remédios. E o Decreto nº 5.090, de 20 

de maio de 2004, regulamentada pela Lei 10.858 cria o Programa Farmácia Popular 

do Brasil (SANTOS-PINTO; COSTA; CASTRO, 2011). 

 Portaria 491/2006 foi criada com a finalidade de apresentar os valores de 

referênciapara os remédios de hipertensão, como também, para o tratamento do 

diabetes. É realizado através do sistema de copagamento, onde o individuo paga até 

10% do valor de referência estabelecido pelo Ministério da Saúde (SILVA, 2014) 

A partir de 2011, esse programa teve os medicamentos indicados para o 

tratamento da hipertensão e do diabetes sem custos para o paciente. Na qual, essa 

campanha foi denominada “Saúde Não Tem Preço”, através da Portaria 184/2011.  

Também foi disponibilizado sem custo três remédios para o tratamento da asma, de 

forma gratuita, são eles: Brometo de Ipratrópio, Diproprionato de Beclometasona e 

Sulfato de Salbutamol (COSTA; FRANCISCO; BARROS, 2014). 

A criação do programa aumentou o acesso dos pacientes ao tratamento 

completo de determinadas enfermidades crônicas, onde seu tratamento na maioria 

das vezes era interrompido pelo alto custo do seu tratamento. Este programa faz 

com que o paciente que apresenta dificuldade para manter tratamento 

medicamentoso continue com a utilização, pois distribuição é periódica 

acompanhando o tratamento informado pelo médico. Tendo como consequência 

uma maior adesão aos medicamentos (COSTA; FRANCISCO; BARROS, 2014). 

Os medicamentos genéricos também é uma das formas de que ocorra a 

adesão ao medicamento, onde foi criado no ano de 1999 com o a finalidade da 

redução do preço assim melhorando a qualidade de vida do paciente. Lei nº 9.787, 

em 10 de fevereiro de 1999. A lei estabece que tem que ser ofertado medicamento 

similar sendo este um medicamento que contém o mesmo ou os mesmos princípios 

ativos. Deve apresentar a mesma concentração, via de administração, posologia e 

indicação. Vale ressaltar que com a criação dos medicamentos genéricos aumento a 

competitividade entre a indústria farmacêutica (SILVA, 2014). 

Essas políticas públicas, juntamente com a criação de programas de 

prevenção são eficazes se tiver a adesão por parte do paciente. Essa adesão e vista 

sob três fatores: consciência do problema que está enfrentando naquele momento, 

comprometimento com o tratamento, esclarecimentos dos profissionais de saúde e 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/fevereiro/26/decreto5090.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/347-sctie-raiz/daf-raiz/farmacia-popular/l2-farmacia-popular/9680-saude-nao-tem-preco
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/junho/18/portaria184.pdf
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acompanhamento do tratamento por uma equipe multidisciplinar (SANTOS-PINTO; 

COSTA; CASTRO, 2011). 

O método de avaliação da adesão ou não ao tratamento mais utilizado é 

realizado por questionários. Neste se faz necessário saber pontos importantes do dia 

a dia do paciente para fazer com que rotina medicamentosa interaja com a rotina do 

mesmo, sendo também importante neste questionário a avaliação do risco da não 

adesão. Com estas informações são traçadas a melhor estratégia para a adesão do 

tratamento (SANTOS-PINTO; COSTA; CASTRO, 2011).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foi possível observar através deste trabalho que a assistência farmacêutica 

está vinculada a um serviço relacionado com a atenção à saúde, visto que, a 

estratégia terapêutica apresenta o intuito de curar o paciente, sendo realizada pelo 

uso de medicamentos. O profissional farmacêutico, através da assistência 

farmacêutica pode analisar o estado de cada paciente, como também, as questões 

relacionadas aos medicamentos, obtendo objetivos farmacológicos, as interações 

necessárias e as intervenções corretas, na qual permite que o mesmo oriente e 

acompanhe, auxiliando com a finalidade de evitar complicações futuras. 

Entretanto, a não adesão ao tratamento é vista como um problema onde 

apresenta como consequência a desistência ou realização errada do tratamento. 

Desta forma o profissional farmacêutico torna-se imprescindível no esclarecimento e 

na conscientização do paciente, salientando a importância de seguir a prescrição 

médica, não interrupção do tratamento, seguir horários estipulados para cada 

tomada de medicação e transmitindo credibilidade nas informações passadas ao 

paciente, fazendo com que este crie um vínculo de confiança com o profissional 

farmacêutico revertendo-se para o sucesso do tratamento. 

A assistência farmacêutica tem um forte papel em relação à adesão ao 

tratamento, onde ampliar o acesso ao medicamento e promover o seu uso correto, 

são pontos chaves. É importante ter uma interação entre o profissional farmacêutico, 

o paciente com um fármaco que se integre ao seu dia a dia e um sistema de saúde 

eficaz facilitando assim o acesso e a adesão ao tratamento. O sucesso da adesão 

proporciona uma melhor qualidade de vida para os pacientes tornando-se 

imprescindível para a promoção à saúde. 
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