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RESUMO 
  

Protocolo de Consulta Farmacêutica 
Adesão à profilaxia na Hemofilia. 

 
Bezerra, J.R.P.

1
; Silva, M.V.S.

2
; Azevedo, C.H.M.

3
 

 
1

 Serviço de farmácia do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação Hemopa. 
2,3 

Programa de 
Pós-graduação em Assistência Farmacêutica . Instituto de Ciências da Saúde. Universidade Federal do Pará. 
  
 

RESUMO 
 
A atuação clínica do farmacêutico, devido à importância no sistema de saúde, tem importância no processo 

de gerenciamento da terapia do paciente e cuidado em saúde. Em que por meio de suas consultas ele atua 

buscando a melhoria do processo de uso de medicamentos, educação do paciente, exames de saúde em 

atraso. Diversas são as atividades a serem trabalhadas durante o processo de educação em saúde, como: 

mudanças de hábito e estilo de vida; adesão ao tratamento; uso e descarte correto de medicamentos; objetivos 

do tratamento; informações sobre doenças, fatores de risco e condições de saúde. Após a análise da atuação 

clínica do Farmacêutico viu-se a necessidade de informações básicas nesta área, e buscando atender com 

qualidade, foi elaborado e estabelecido Protocolo. Este instrumento de orientações técnicas tem como 

objetivo aperfeiçoar e direcionar a consulta do farmacêutico e contribuir para a qualificação das ações da 

Assistência Farmacêutica na fundação Hemopa.  

 

 
Palavras-chave: Adesão ao tratamento. Hemofilia. Assistência Farmacêutica. Consulta Farmacêutica. 
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Introdução 

A hemofilia é um distúrbio de sangramento hereditário causado pela deficiência de fator 

de coagulação do sangue VIII ou IX, sendo denominada de hemofilia A ou B respectivamente. 

Na condição de hemofilia grave – dosagem de fator menor que 1% de atividade normal - a 

deficiência pode causar sangramento interno espontâneo. A profilaxia consiste em várias 

injeções intravenosas de concentrado de fator de coagulação de forma freqüente e 

programadas. Há boas evidências de que a profilaxia reduz a hemorragia, melhorando 

também a qualidade de vida. 

A apresentação clínica da hemofilia, dependendo da concentração destes fatores ativos 

numa pessoa, cursa com diversas manifestações hemorrágicas, que podem ocorrer 

espontaneamente ou após um ligeiro trauma, como: hematomas, equimoses, hemorragias da 

mucosa, hemorragias intracranianas, articulares, musculares, retroperitoneais, pós-cirúrgicas 

e as hemorragias após extração dentária. Dentre elas as mais comuns e incapacitantes são 

as hemartroses (hemorragias intra-articulares) que causam dor, edema e imobilidade. Com a 

reincidência, desenvolve-se a artropatia hemofílica, caracterizada por perda da mobilidade 

articular,  contraturas em  flexão  e  atrofia  muscular. Esta maior susceptibilidade do 

hemofílico a hemorragias musculoesqueléticas é uma causa conhecida para o 

desenvolvimento de “articulações-alvo”. 

As modalidades de tratamento de reposição com concentrado de fatores de coagulação 

são: tratamento sobdemanda e tratamento profilático. O tratamento sobdemanda compreende 

a infusão do concentrado do fator de coagulação após o episódio hemorrágico ter se 

estabelecido. O tratamento profilático visa à manutenção da concentração do concentrado de 

fator de coagulação no organismo, a fim de prevenir sangramentos. A profilaxia deve ser a 

terapia padrão de tratamento para todas as pessoas com hemofilia grave e sangramento 

clínico, independente da idade e dano articular prévio.  

Com o advento da profilaxia houve uma grande mudança na vida das pessoas 

portadoras de hemofilia, pois a terapia profilática permite prevenir as hemorragias 

beneficiando as pessoas com hemofilia – PCH - grave, cuja concentração de fator é inferior a 

1%, possibilitando assim uma melhor qualidade de vida. 
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Quantificar a real adesão do paciente e relacionar ao desfecho clínico é de fundamental 

importância para acompanhar os benefícios advindos com o tratamento.  

A atuação clínica do farmacêutico, devido à importância no sistema de saúde, tem 

importância no processo de gerenciamento da terapia do paciente e cuidado em saúde. Em 

que por meio de suas consultas ele atua buscando a melhoria do processo de uso de 

medicamentos, educação do paciente, exames de saúde em atraso. Diversas são as 

atividades a serem trabalhadas durante o processo de educação em saúde, como: mudanças 

de hábito e estilo de vida; adesão ao tratamento; uso e descarte correto de medicamentos; 

objetivos do tratamento; informações sobre doenças, fatores de risco e condições de saúde. 

Por meio dos encaminhamentos realizados à equipe multiprofissional o farmacêutico contribui 

diretamente para o aumento da procura de novas consultas a equipe de saúde. 

Objetivos 

Promover por meio da consulta farmacêutica a orientação e maior adesão ao protocolo de 

profilaxia pela PCH; 

Assegurar que as PCH sigam as recomendações prescritas de uso de medicamentos; 

Contribuir por meio do aumento da adesão com a melhoria da qualidade de vida das PCH.  

Abrangência 

Serviço de farmácia do hemocentro coordenador, hemonúcleos e hemocentros regionais da 

fundação Hemopa. 

Profissionais envolvidos 

O presente protocolo deverá ser aplicado pelos farmacêuticos e estagiários, atuantes no 

serviço de Farmácia da fundação Hemopa. 

Materiais 

Formulário semiestruturado (Anexo I): Trata-se de um formulário criado para coletar as 

informações sobre o perfil socioeconômico da PCH, história clínica e farmacoterapia; 
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Questionário Veritas-Pro (Anexo II): Trata - se de um breve questionário de auto - relato, 

desenvolvido para avaliar componentes específicos de adesão, bem como a aderência global 

para regimes profiláticos. Consiste numa escala que possui 24 questões, utilizando escala 

Likert de 5 pontos, divididas em seis subescalas: Rotina, Dosagem, Planejar, Lembrar, Ignorar 

e Comunicar. As pontuações em cada subescala variam de 4 a 20, e o escore total de 24 a 

120 pontos, com pontuações mais altas indicando pior adesão. A menor pontuação deve ser 

dada a resposta que representa a melhor adesão;  

Ficha de Análise de Consulta Farmacêutica Adesão a Profilaxia Hemofilia (Anexo III); 

Prontuário do paciente, Prancheta, Papel e Caneta. 

Descrição do procedimento 

Acolhimento 

O profissional farmacêutico deverá receber a pessoa com hemofilia, apresentar o propósito da 

consulta farmacêutica, apresentar a estrutura da consulta, Informar sobre o sigilo das 

informações e privacidade do paciente, criar uma relação de confiança com a PCH e conduzir 

a consulta em forma de diálogo com o mesmo. 

Coleta de dados 

O farmacêutico deverá aplicar de forma clara e objetiva o formulário semiestruturado e o 

questionário VERITAS – Pro; 

Análise situacional 

Realizar análise aprofundada do formulário semiestruturado e identificar possíveis problemas 

socioeconômicos, clínicos e farmacoterapêuticos; 

Realizar levantamento das pontuações por subescalas e total do questionário VERITAS – Pro; 

Analisar as pontuações de cada subescala e identificar as que comprometem para um baixo 

resultado da adesão a profilaxia da PCH; 
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Analisar a potuação global do questionário Veritas-Pro (O ponto de corte é 57 para uma boa 

adesão); 

Registrar os resultados das análises na ficha de análise de adesão a profilixia na hemofilia. 

Elaboração do plano de cuidado 

O farmacêutico deverá identificar os problemas que podem ocasionar resultados negativos 

relacionados à adesão a profilaxia.  

Ao analisar suas causas, o farmacêutico deverá fazer intervenções diretamente com a PCH 

ou com outros profissionais de saúde, devendo as mesmas ser documentadas, com o objetivo 

de resolver ou prevenir a ocorrência dos problemas. 

Após a realização da análise do formulário e questionário, as intervenções deverão ser 

realizadas, podendo estas ser acerca de assuntos relacionados a medicamentos prescritos, 

bem como outros temas relacionados à farmácia e/ou a equipe multidisciplinar. 

Encaminhamentos a equipe multidisciplinar 

De acordo com cada problema identificado, o farmacêutico deverá encaminhar a PCH e/ou 

conversar com o profissional da equipe multidisciplinar o qual problema esteja relacionado. 

Acompanhamento do paciente 

O farmacêutico deverá realizar o acompanhamento das doses, de concentrado de fator de 

coagulação, dispensadas mensalmente ao paciente; 

O farmacêutico deverá agendar consultas farmacêuticas de retorno, conforme a necessidade 

de cada problema de adesão identificados da PCH; 

O farmacêutico poderá realizar ligações telefônicas a fim de obter relatos da situação atual da 

PCH. 

Registro em prontuário 

 O farmacêutico deverá registrar no prontuário da PCH: data, local, intervenções e 

encaminhamentos realizados oriundos da consulta farmacêutica. 
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ANEXO I – Questionário Semiestruturado. 
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ANEXO II – Questionário de Adesão ao Tratamento – Veritas - PRO. 
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ANEXO III – Análise de Consulta Farmacêutica Adesão a Profilaxia Hemofilia 

 


