
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( X )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

Atenção farmacêutica domiciliar junto à idosos de uma zona rural 

 

Tamires Leal Wosgerau (tamireswosgerau@gmail.com)1 

Danielle Bordin (daniellebordin@hotmail.com )2 

Luciane Patrícia Andreani Cabral (luciane.pacabral@gmail.com)3 

Clóris Regina Blanski Grden (reginablanski@hotmail.com)4 

 
Resumo: A transição demográfica no Brasil traz consigo uma maior utilização nos serviços de saúde. A 

população idosa apresenta um padrão de doenças crônicas, com alta frequência de polipatologias e polifarmácia. 

Nesse cenário, a atenção farmacêutica compreende promoção e recuperação da saúde. Por meio da atuação da 

residência multidisciplinar em saúde do idoso em atendimentos domiciliares, se observou a necessidade de 

realizar atenção farmacêutica aos idosos da região de Itaiacoca. As ações são desenvolvidas pelo farmacêutico da 

equipe objetivando a melhora da qualidade de vida do paciente. A metodologia inclui a coleta de dados, 

identificação de dificuldades e problemas, produção de um plano de cuidado e acompanhamento do idoso. A 

atenção farmacêutica durante as consultas da equipe multidisciplinar garantiu aos idosos maior acesso a 

informação, identificação de problemas e prioridades em saúde. Os pacientes se mostraram receptivos às 

orientações, que englobam uma explicação acessível sobre sua patologia e ações do fármaco, e esclarecimento de 

dúvidas sobre o medicamento. A presença do farmacêutico na equipe multiprofissional permite oferecer um 

atendimento diferenciado ao idoso com a prática da atenção farmacêutica, com ações que visam uma melhora em 

sua qualidade de vida. 
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PÚBLICO-ALVO  

Idosos residentes na zona rural de Itaiacoca, distrito do município de Ponta Grossa/PR. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa/PR. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

São realizados atendimentos domiciliares junto ao CRUTAC (Centro Rural de 

Treinamento e Ação Comunitária), localizado na região de Itaiacoca, distrito de Ponta Grossa, 

Paraná, Brasil. 

JUSTIFICATIVA 

A população idosa apresenta um padrão de doenças crônicas e múltiplas, que 

demandam maior acompanhamento nos serviços de saúde, autocuidado e o uso contínuo de 

medicamentos (VERAS, OLIVEIRA, 2016). Alguns fatores podem influenciar no acesso aos 

serviços de saúde. Tais como o acesso ao transporte, tempo e distância necessários para os 

deslocamentos para aquisição de bens e serviços. Esses fatores externos impactam de maneira 

diferente sobre idosos da zona rural e urbana (TAVARES, 2012).  

A alta frequência de idosos com polipatologias resulta em um aumento expressivo da 

polifarmácia geriátrica. Define-se polifarmácia como o uso de cinco ou mais medicamentos, o 

que propicia seu uso inadequado e está associado ao aumento do risco e gravidade de reações 

adversas a medicamentos, redução da adesão ao tratamento e aumento da morbimortalidade 

(RAMOS et al., 2016; CADOGAN; RYAN; HUGHES, 2016). A polifarmácia é uma 

realidade na população atendida pelo SUS e nesse caso, o principal objetivo é garantir que a 

prescrição e o uso de múltiplos medicamentos sejam apropriados e seguros (NASCIMENTO 

et al., 2015). Nesse contexto, se insere a atenção farmacêutica. 

A atenção farmacêutica para a população idosa é de grande importância para sanar 

dúvidas e suprir a carência de informação sobre medicamentos. Nessa prática, o paciente é 

ouvido, compreendido e motivado a ser co-responsável sobre seu tratamento (MENESES, SÁ, 

2010).  

Neste contexto que o projeto de extensão intitulado Atuação da residência 

multidisciplinar em saúde do idoso no Programa Centro Rural de Treinamento e Ação 

Comunitária (CRUTAC), visualizou a importância de prestar atenção à saúde a população 
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idosa da zona rural de Itaiacoca, com ênfase na identificação de deficiências dessa população 

quanto à compreensão de suas patologias e a carência de informações sobre sua 

farmacoterapia.  

OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo relatar as ações desenvolvidas pelo farmacêutico 

integrante da equipe de residentes multiprofissionais em saúde do idoso no referido projeto de 

extensão junto aos idosos da comunidade rural. 

METODOLOGIA 

Mediante as ações desenvolvidas em âmbito domiciliar pela equipe multiprofissional 

dos residentes em saúde do idoso na zona rural de Itaiacoca, identificam-se os pacientes que 

utilizam medicamentos de uso contínuo (n=60). Esse fato, independente da quantidade de 

medicamentos utilizados, caracteriza a necessidade da atuação do profissional farmacêutico 

no que concerne a atenção farmacêutica. 

 Inicialmente procura-se entender e detalhar, quando possível, sobre quais as patologias 

do paciente, suas queixas recentes, qual seu nível de instrução e quais medicamentos utiliza. É 

solicitado para que o idoso reúna e apresente todos os medicamentos utilizados, prescrições 

médicas, registro de dispensação de medicamentos pela Unidade de Saúde e resultados de 

exames quando houver. Após a identificação desses dados, realiza-se o registro em formulário 

dos medicamentos e posologias utilizados e resultados de exames pertinentes ao 

acompanhamento farmacoterapêutico. 

 O idoso é questionado quanto à adesão ao tratamento, alergias a medicamentos, 

dificuldades na aquisição e tomada dos medicamentos. Procura-se escutar e entender suas 

limitações e, sempre que possível, motivá-lo a tornar-se co-responsável pela melhora de sua 

condição de saúde. Essa conversa tem como objetivo a identificação de Problemas 

Relacionados a Medicamentos (PRM), avaliando quando possível a necessidade, efetividade e 

segurança do tratamento.  

 A explicação sobre a patologia e as ações do fármaco se dá sempre que houver 

necessidade, sendo também esclarecidas dúvidas sobre a administração do medicamento, seus 

horários, interações medicamentosas, efeitos colaterais e o custo-benefício do uso. 
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 A visita domiciliar permite também que ocorra a visualização do local de 

armazenamento dos medicamentos, bem como a identificação de não conformidades dos 

mesmos. Nesse contexto observa-se a apresentação dos blísteres, sua data de validade e local 

de armazenamento. Quando necessário e caso permitido pelo paciente, é realizada a 

organização dos medicamentos e adequação do local de armazenamento. Essas ações ocorrem 

de forma dinâmica e individualizada, onde por fim reúne-se dados e são fornecidas 

informações e instruções adequadas quanto ao uso de medicamentos, evitando o excesso de 

uso e estimulando a adesão à farmacoterapia. Sendo realizado o acompanhamento 

farmacoterapêutico e encaminhamento a demais profissionais de saúde quando necessário. 

RESULTADOS 

Por meio dos atendimentos domiciliares, pôde-se observar a polifarmácia geriátrica, 

muitas vezes atrelada a condições de saúde descompensadas, baixa adesão ao tratamento, falta 

de entendimento sobre a indicação e o custo-benefício do fármaco, bem como o 

armazenamento incorreto dos medicamentos e medicamentos com não-conformidades, 

evidenciando a necessidade de atenção farmacêutica para esta população.  

A atenção farmacêutica domiciliar realizada juntamente ao atendimento da equipe 

multiprofissional permitiu maior acesso à informação aos idosos residentes na região de 

Itaiacoca. Pôde-se observar o uso de medicamentos por boa parte dos idosos atendidos, que 

demonstraram-se em sua maioria interessados e abertos a entender sobre sua farmacoterapia 

(Figura I). 

Figura I – Atenção farmacêutica para paciente idoso com polifarmácia junto a equipe multiprofissional 

 

Durante a visita da equipe multidisciplinar realizou-se uma consulta farmacêutica para idoso polimedicado 

residente na zona rural de Itaiacoca. 
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Uma das condições mais presentes entre os idosos em acompanhamento até o 

momento é a hipertensão arterial. Observou-se uma associação entre pacientes com 

hipertensão arterial descompensada e baixa adesão medicamentosa. A baixa adesão muitas 

vezes se dava por falta de informação sobre os efeitos do medicamento e a condição do 

paciente. Nesses casos, procurou-se explicar de uma maneira acessível sobre o que é a 

patologia, quais males pode causar caso esteja descompensada, como o medicamento atua e o 

motivo pelo qual deve ser administrado regularmente. Notou-se aqui alguns pacientes 

hipertensos com prescrição de múltiplos medicamentos para esta condição, que relatam não 

ter aderido ao tratamento inicial, nem ao tratamento atual. Provavelmente não sendo 

necessária a prescrição de múltiplos medicamentos para estes pacientes. Em situações como 

essa, caso não houvesse normalização da pressão arterial mesmo após o acompanhamento 

farmacoterapêutico, o caso era passado para a Agente Comunitária de Saúde (ACS) que 

acompanhava nossa equipe, para encaminhamento médico. 

A visita domiciliar permite também a visualização do local de armazenamento dos 

medicamentos, que se dava de forma correta na maioria dos domicílios, principalmente 

naqueles em que os idosos apresentavam uma boa adesão ao tratamento. Em contrapartida, foi 

deparado com situações em que grande parte dos medicamentos armazenados se encontravam 

com não conformidades, principalmente com vencimento do prazo de validade e blíster 

rompido com exposição do comprimido. Os medicamentos com não conformidades foram 

separados para serem posteriormente descartados em local apropriado após ciência da 

paciente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os idosos se mostraram em sua maioria receptivos e interessados sobre seus 

medicamentos e abertos as orientações farmacêuticas, que são essenciais para que ocorra o 

uso racional de medicamentos e a adesão ao tratamento medicamentoso. O contato com o 

paciente em ambiente domiciliar permite criar um maior vínculo profissional – paciente, que 

torna os relatos sobre o uso dos medicamentos e a história médica pregressa mais fidedignos. 

A escuta ativa dos relatos permite ao profissional detectar problemas relacionados a 

medicamentos e entender as limitações e particularidades do paciente.  
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A presença do farmacêutico na equipe multiprofissional permite oferecer um 

atendimento diferenciado ao idoso com a prática da atenção farmacêutica. A compreensão do 

uso adequado de seu medicamento e a motivação do paciente à ser co-responsável pela 

melhora de sua condição de saúde são ações que visam uma melhor qualidade de vida do 

paciente.  
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