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RESUMO 

A doença pulmonar obstrutiva crônica caracteriza-se pela obstrução constante ao fluxo de ar das vias 
aéreas, causada principalmente pelo tabagismo. Atualmente, constitui a sexta causa mundial de 
mortalidade e estima-se que até 2030, seja a terceira principal causa de morte no mundo. O objetivo 
deste trabalho foi relatar as experiências de acompanhamento farmacoterapêutico destes pacientes, 
no contexto da prática da atenção farmacêutica e destacar a importância do profissional farmacêutico 
neste processo, através de pesquisa de artigos na Biblioteca Virtual em Saúde, livros de atenção 
farmacêutica e manuais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Estudos demonstraram 
que após a atuação do farmacêutico no processo de cuidado ao paciente, muitos apresentaram 
melhora na adesão ao tratamento, na técnica inalatória e na qualidade de vida. Há indícios das 
vantagens desta prática em vários países, pois o farmacêutico tem colaborado de forma admirável no 
acompanhamento clínico através de intervenções farmacêuticas e educação em saúde. Neste 
sentido, conclui-se que a intervenção farmacêutica e a educação sanitária são estratégias capazes de 
melhorar a qualidade de vida do paciente, em virtude do pleno conhecimento do manejo do problema 
de saúde e dos medicamentos utilizados, melhorando assim a adesão à farmacoterapia e 
consequentemente reduzindo o número de hospitalizações. 
Palavras-chave: DPOC, acompanhamento farmacoterapêutico, educação em saúde, adesão. 

 
ABSTRACT 

The chronic obstructive pulmonary disease is characterized by constant obstruction to airflow of the 
airway, mainly caused by smoking. Currently, it is the worldwide sixth cause of mortality and it is 
estimated that until 2030, will be the third leading cause of death worldwide. The objective of this study 
was to report the pharmacotherapeutic monitoring experiences of these patients in the context of the 
practice of pharmaceutical care and highlight the importance of the pharmacist in this process, through 
research of articles in the Virtual Health Library, pharmaceutical care books and manuals of the 
Brazilian Society of Pneumology and Phthisiology. Studies have shown that after the pharmacist's 
actuation in patient care process, many showed improved in adherence to treatment, in the inhalation 
technique and in quality of life. There is evidence of the advantages of this practice in several 
countries, because the pharmaceutical has collaborated of admirable form in the following through 
pharmaceutical interventions and education in health. In this sense, it is concluded that the 
pharmaceutical intervention and education in health are able strategies to improve the quality of life of 
patient, because of the knowledge of management of the health problem and of the medications used, 
thus improving adherence to pharmacotherapy and consequently reducing the number of 
hospitalizations. 
Keywords: COPD, pharmacotherapeutic follow-up, health education, adherence. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por uma 
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patologia crônica, associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões às 

substâncias inaladas, como gases nocivos e partículas, causada principalmente pelo 

tabagismo. É uma das doenças não transmissíveis mais reconhecidas no mundo e 
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sua prevalência aumentará de acordo com o envelhecimento da população mundial, 

considerando elevados índices de morbidade e mortalidade, constitui um grande 

problema de saúde pública mundial (CARDOSO, 2013; CAVALLI, 2015). 

É uma das doenças crônicas de maior crescimento, acarretando número 

expressivo de atendimentos de emergência, consultas médicas e internações. Está 

associada a uma perda expressiva na qualidade de vida de seus portadores, além 

de gerar um elevado risco de morte (GOLD, 2016; CAVALLI, 2015). 

Costa e Rufino (2013) afirmam que os sintomas mais cruciantes para os 

portadores de DPOC são dispneia, intolerância ao exercício, tosse crônica e 

incapacidade de realizar atividades rotineiras. 

Aproximadamente 90% de todas as mortes por DPOC são causadas pelo 

tabagismo e estudos afirmam que existem evidências satisfatórias para se concluir 

que há uma relação causal entre o tabagismo com a morbidade e mortalidade por 

DPOC. A exposição ocupacional a poluição ambiental e a poluentes também 

constituem fatores de risco, entretanto só representam de 10 a 15% dos casos 

registrados (MEIRELLES, 2009). 

A educação do paciente portador de DPOC auxilia na melhora das aptidões e 

na habilidade do entendimento da doença e/ou do fármaco. Esse é um caminho 

eficiente de conseguir o abandono do tabagismo, de começar discussões e 

orientações prévias, bem como melhorar as respostas às exacerbações agudas 

(SIMÕES, 2015). 

Baixos índices de aderência ao tratamento em pacientes com DPOC são 

comumente relatados, uma vez que a não aderência à terapia medicamentosa é 

considerada um dos principais problemas relacionados à saúde, principalmente no 

contexto a visitas a serviços de emergência e até mesmo hospitalizações (SANTOS, 

2010). 

Pereira e Freitas (2008) afirmam que em grande parte dos países 

desenvolvidos, a atenção farmacêutica tem se demonstrado eficaz na diminuição de 

agravos, sobretudo em pacientes portadores de doenças crônicas e na redução de 

despesas para o sistema de saúde. 

A atenção farmacêutica tem como objetivo alcançar a farmacoterapia racional, 
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a prevenção de doenças e promoção da saúde, através da resolução de problemas 

voltados a utilização dos medicamentos, com a finalidade de melhorar a qualidade 

de vida do paciente, por meio de resultados terapêuticos concretos, envolvendo 
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diversas atividades do farmacêutico voltadas ao paciente, tais como: educação em 

saúde, orientação e indicação farmacêutica, dispensação, acompanhamento 

farmacoterapêutico, além do registro sistemático das atividades, como a 

mensuração e a avaliação destes resultados, a fim de contribuir para promoção do 

uso racional de medicamentos (ISRAEL, 2016; IVAMA et al., 2002). 

Neste sentido, o farmacêutico tem colaborado de forma significativa no 

acompanhamento de pacientes que possuem asma persistente e DPOC, 

contribuindo para melhorar a aderência ao tratamento medicamentoso, promover o 

uso correto dos medicamentos inalados, detectar possíveis problemas relacionados 

aos medicamentos, melhorar a qualidade de vida, e desta forma, 

consequentemente, reduzir o número de visitas aos serviços de emergência, bem 

como hospitalizações (SIMÕES, 2015). 

Deste forma, o objetivo deste trabalho foi relatar as experiências de 

acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes portadores de DPOC, no 

contexto da prática da atenção farmacêutica e destacar a importância do profissional 

farmacêutico neste processo. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho se desenvolveu no período de junho a outubro de 2016, através 

de levantamentos bibliográficos, utilizando-se como base de pesquisa livros de 

atenção farmacêutica, artigos da Biblioteca Virtual em Saúde, Pubmed, publicações 

dos Conselhos de Farmácia, manuais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e 

Tisiologia e documentos do Ministério da Saúde, para subsidiar a seleção de 

informações relevantes sobre atenção farmacêutica em portadores de DPOC, 

acompanhamento farmacoterapêutico e intervenções farmacêuticas. 

 
3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Atualmente a DPOC representa a sexta causa mundial de mortalidade. 

Estima-se que até o ano de 2030, seja a terceira principal causa de morte no mundo, 

sendo no Brasil, a terceira causa de morte dentre as doenças não transmissíveis. 

Segundo o Sistema Único de Saúde (SUS), em 2011, a DPOC foi responsável por 
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um custo de aproximadamente 103 milhões de reais o que gerou 142.635 

internações (PESSÔA; PESSÔA, 2009; RABAHI, 2013). 
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O estudo Platino (Projeto Latino-Americano de Investigação em Obstrução 

Pulmonar) avaliou a prevalência e o impacto da DPOC no município de São Paulo. A 

prevalência total foi de 15,8%, sendo maior em pessoas do sexo masculino (18%), 

de idade avançada (60 anos ou mais). O percentual tende a diminuir com o aumento 

da escolaridade e pessoas expostas à poluição, incluindo a poeira no local de 

trabalho por 10 anos ou mais, têm maior risco para a DPOC. Não foi observada uma 

associação clara entre exposição ao carvão e DPOC e entre exposição à lenha e 

DPOC, porém, esses indivíduos apresentam um risco maior de desenvolverem a 

doença (MENEZES; HALLAL, 2006). 

Pereira e Freitas (2008) afirmam que a atenção farmacêutica em conjunto 

com o acompanhamento farmacoterapêutico pode gerar melhor controle da doença 

dos pacientes, devido ao melhor conhecimento dos medicamentos utilizados e maior 

comunicação entre os profissionais de saúde, diminuindo assim, possíveis erros de 

medicação. 

A atenção farmacêutica no Brasil, sofreu uma grande influência tanto da 

Espanha quanto dos Estados Unidos. A escola americana descreve a atenção 

farmacêutica como uma nova filosofia de prática profissional, intensamente clínica, 

humanista e independente e a consulta farmacêutica apresenta-se generalista, 

desenvolvendo-se tanto para pacientes com doenças agudas quanto para aqueles 

portadores de doenças crônicas. Neste sentido, a atenção farmacêutica integra um 

novo modelo de prática, cujos princípios clínicos, filosóficos e éticos podem 

contribuir com o processo de ampliação dos serviços farmacêuticos (CORRER; 

OTUKI, 2013). 

Neste contexto, pode-se demonstrar que a atenção farmacêutica vem 

crescendo cada vez mais em nosso país, pois o farmacêutico vem atuando no 

controle e no tratamento de diversas doenças crônicas (SIMÕES, 2015; CONSELHO 

FEDERAL DE FARMÁCIA, 2015). 

Em Curitiba, foi implantado o Projeto de Cuidado Farmacêutico na Atenção 

Básica, em parceria com o Ministério da Saúde, no qual são realizadas consultas 

farmacêuticas, onde os farmacêuticos atuam na atenção primária à saúde, 

identificando erros relacionados à prescrição, orientando sobre o uso correto dos 
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medicamentos e examinando se o medicamento prescrito é realmente necessário 

para o paciente (BRASIL, 2015; CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2015). 
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Um exemplo da prática da atenção farmacêutica foi demonstrado por Santos 

e colaboradores (2010) através dos resultados de um estudo prospectivo realizado 

no município de São Paulo, da avaliação da aderência ao tratamento e da técnica de 

utilização dos medicamentos inalatórios em pacientes portadores de asma 

persistente, concluindo que a orientação farmacêutica ao paciente foi formidável no 

auxílio da adequada prática da técnica inalatória. 

Hämmerlein et al. (2011) realizaram um estudo na Alemanha com pacientes 

portadores de DPOC e asma. Foram acompanhados por farmacêuticos 757 

pacientes em um período de três meses onde foi verificada a técnica inalatória por 

meio de um check-list composto por 21 itens. Cerca de 80% dos pacientes (597 

pacientes) após a avaliação farmacêutica, cometiam erros. Após o  

acompanhamento farmacoterapêutico, houve uma redução em 28,3% no número de 

erros na técnica inalatória. Ao término do estudo, pode-se concluir que todos os 

pacientes apresentaram benefícios com as intervenções farmacêuticas. 

Realizou-se na Jordânia, um estudo com o objetivo de avaliar o impacto da 

intervenção farmacêutica em pacientes portadores de DPOC. Foram realizadas 

consultas farmacêuticas durante seis meses, nas quais foram examinados o 

conhecimento do paciente à sua doença, a aderência ao tratamento medicamentoso 

e o número de visitas a emergências devido as exacerbações. Os resultados obtidos 

comprovaram que o grupo intervenção apresentou conhecimento sobre a doença, 

redução a não aderência aos medicamentos e redução do número de visitas ao 

hospital devido as exacerbações em relação ao grupo controle (JARAB et al., 2012). 

Armour e colaboradores (2007) relataram um estudo que randomizou 

cinquenta farmácias na Austrália. O grupo de farmácias que implantaram o  

programa de atenção farmacêutica em pacientes asmáticos apresentou resultados 

satisfatórios como diminuição da dose dos medicamentos de resgate, redução da 

gravidade da doença, adesão aos medicamentos, conhecimento melhor da doença e 

melhora expressiva na qualidade de vida dos pacientes quando comparado ao grupo 

controle. Assim, pode-se evidenciar a importância da orientação fornecida pelo 

farmacêutico ao paciente asmático. 

O grupo intervenção Schulz e colaboradores (2001) evidenciaram mais uma 
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atividade de atenção farmacêutica na Alemanha por meio dos resultados de um 

estudo da avaliação da eficácia das intervenções realizadas pelas farmácias 

comunitárias em pacientes asmáticos. O grupo intervenção recebeu orientações 
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sobre a doença, o uso dos dispositivos inalados e a farmacoterapia e obtiveram 

resultados aceitáveis na melhora da qualidade de vida, no pico de fluxo respiratório  

e na utilização dos dispositivos inalatórios. 

Tommelein e colaboradores (2014) realizaram um estudo com o objetivo de 

avaliar a importância da atenção farmacêutica em pacientes portadores de DPOC, o 

qual foram abordados os pacientes que chegavam na drogaria com receitas médicas 

contendo os medicamentos para o tratamento da DPOC. Foram feitos dois grupos, o 

grupo controle e o grupo intervenção, onde os pacientes foram acompanhados por 

três meses por farmacêuticos. Foram realizadas duas consultas farmacêuticas onde 

eram analisadas a aderência ao tratamento, a forma com o qual o paciente lidava 

com a doença e com o abandono do tabagismo e a técnica inalatória. Os resultados 

alcançados evidenciaram que o grupo intervenção obteve aumento na aderência 

medicamentosa e na técnica inalatória, e redução das internações devido as 

exacerbações. 

 
4. CONCLUSÃO 

Neste sentido, conclui-se que a intervenção farmacêutica e a educação 

sanitária constituem estratégias capazes de melhorar a qualidade de vida do 

paciente, em virtude do pleno conhecimento do manejo do problema de saúde e dos 

medicamentos utilizados, melhorando assim a adesão à farmacoterapia e 

consequentemente reduzindo o número de hospitalizações. 

Nesse contexto, evidencia-se que a inserção do farmacêutico no processo de 

cuidado ao paciente portador da DPOC, exerce um papel de extrema relevância 

para saúde pública, pois através das atividades de acompanhamento 

farmacoterapêutico destes pacientes, realiza a avaliação e identificação de 

problemas relacionados à farmacoterapia, contribuindo para promoção do uso 

correto dos dispositivos inalatórios e adesão ao tratamento farmacológico. 
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