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RESUMO 

 
Introdução: Nos últimos anos, vivencia-se uma realidade marcada pelo aumento 
gradativo da longevidade da população, e com isso, maior prevalência de condições 
crônicas de saúde nos idosos, pois estes são mais vulneráveis às ocorrências de 
diversas patologias, dentre as quais se destacam a Hipertensão Arterial Sistêmica e 
o Diabetes Mellitus, doenças que desencadeiam diversas complicações, exigindo 
acompanhamento permanente, intervenções contínuas e uso de medicamentos. 
Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo realizar acompanhamento 
farmacoterapêutico em pacientes idosos atendidos pelo Programa Farmácia Popular 
do Brasil no município de Tobias Barreto/SE. Materiais e Métodos: Trata-se de um 
estudo piloto do tipo experimental, realizado entre março e abril de 2021. O tipo de 
amostragem foi não probabilístico e utilizou-se o questionário e entrevista para a 
coleta de dados. Resultados: Participaram da pesquisa idosos com prevalência do 
sexo feminino e faixa etária de 71 a 80 anos. Com relação às patologias, observou-se 
prevalência da HAS e DM. Quanto aos medicamentos utilizados pelos idosos, 
destacaram-se: Losartana Potássica 50mg, Hidroclorotiazida 25 mg, Atenolol 25mg, 
Captopril 25mg e Cloridrato de Metformina 850mg, Glibenclamida 5mg e Sinvastatina 
de 20mg. Conclusões: Constatou-se que no acompanhamento farmacoterapêutico, 
as intervenções desenvolvidas pelo farmacêutico a pacientes idosos contribuem para 
maior e melhor adesão ao tratamento medicamentoso da HAS e DM. Além disso, os 
cuidados farmacêuticos possibilitam ao paciente, informações sobre a doença, 
orientações quanto ao uso racional dos medicamentos, autocuidado e 
responsabilização com a saúde, como também, contribui na dispensação orientada, 
melhoria das prescrições, controle da possibilidade de reações adversas e maior 
segurança no tratamento. 
 
Palavras-chave: Cuidado Farmacêutico; Idosos; Programa Farmácia Popular do 
Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
Introduction: In recent years, the reality is marked by the gradual increase in the 
population's longevity and   greater prevalence of chronic health conditions in the 
elderly, because they are more vulnerable to the occurrence of pathologies as the  
Systemic Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus, diseases that trigger various 
complications, requiring permanent monitoring, continuous interventions and use of 
medication. In this context, this research aims to carry out pharmacotherapeutic follow-
up in elderly patients assisted by the Programa Farmácia Popular do Brasil in the city 
of Tobias Barreto/SE. Materials and Methods: This is an experimental pilot study, 
reakized  between March and April 2021. The sampling type was non-probabilistic and 
a questionnaire and interview were used for data collection. Results: Results: The 
survey participants were old-aged from 71 to 80 years,  with a prevalence of females. 
Regarding the pathologies, there was a prevalence of SAH and DM. The medications 
used by the elderly were: Losartan Potassium 50mg, Hydrochlorothiazide 25mg, 
Atenolol 25mg, Captopril 25mg and Metformin Hydrochloride 850mg, Glibenclamide 
5mg and Simvastatin 20mg. Conclusions: It was found that in the 
pharmacotherapeutic follow-up, interventions developed by the pharmacist for elderly 
patients contribute to greater and better adherence to drug treatment for SAH and DM. 
In addition, pharmaceutical care provides the patient with information about the 
disease, guidance on the rational use of medicines, self-care and responsibility for 
health, as well as contributing to guided dispensing, improving prescriptions, 
controlling the possibility of adverse reactions and greater safety in treatment. 
 

Keywords: Pharmaceutical Care; Seniors; Popular Pharmacy Program in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Estudos recentes revelam que o Brasil, por muito tempo, foi considerado um 

país jovem. Hoje apresenta uma realidade marcada por um aumento na expectativa 

de vida. Mas, aliada ao aumento gradativo da longevidade da população, verifica-se 

também maior prevalência de condições crônicas de saúde nos idosos (MARTINS, 

2017), pois estes são mais vulneráveis às ocorrências de diversas patologias, dentre 

as quais se destacam a hipertensão e diabetes (TAVARES et al., 2016). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) caracteriza-se como doença crônica 

multifatorial e de alta prevalência na população, especialmente entre idosos. Seus 

agravos possuem grandes impactos econômicos e sociais e respondem por 9,4 

milhões de mortes ao ano em todo mundo (AQUINO et al., 2017). As evidências 

científicas mostram uma variedade de complicações decorrentes da HAS, das quais 

incluem: Doença Cerebrovascular (DCV); doença arterial coronariana (DAC); 

Insuficiência Cardíaca (IC); Insuficiência Renal Crônica (IRC); Retinopatia; 

Insuficiência Vascular Periférica; e mesmo com a evolução das terapêuticas clínicas, 

farmacológica e intervencionistas, as complicações persistem e trazem danos à saúde 

do paciente idoso (ARRUDA et al., 2015). 

O Diabetes mellitus (DM), por sua vez, é um tipo de doença crônica 

degenerativa que possui multiplicidade de etiologia, estando intimamente associada à 

deficiência de insulina, e caracteriza-se, clinicamente, por produzir alterações 

metabólica, vascular e neuropática e, além da hiperglicemia, inclui também alterações 

no metabolismo dos lipídeos e proteínas (ROOS; BATISPTA; MIRANDA, 2015). 

O DM tem impacto cada vez maior na população, principalmente em idosos, 

pois à medida que a população envelhece aumenta o índice de casos de diabetes. A 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) observou que idosos com diabetes são 

vulneráveis a hipoglicemia. Assim, as terapias são personalizadas e visam evitar 

hipoglicemia e hiperglicemia grave (BALDONI et al., 2016; SBD, 2015). 

O uso concomitante de vários medicamentos pode contribuir para ampliar os 

efeitos benéficos da terapia, como também pode interferir farmacologicamente, 

alterando os efeitos desejados. Os possíveis problemas relacionados a 

medicamentos, como indicadores de necessidade, eficácia e segurança, podem ser 

identificados através dos serviços prestados pelos profissionais farmacêuticos durante 

o acompanhamento farmacoterapêutico (SILVA, 2015). 



   
11 

 

As intervenções farmacêuticas, sobretudo, as contribuições dos serviços de 

Cuidado Farmacêutico no Programa Farmácia Popular do Brasil (PPFP) para a 

comunidade idosa, proporcionam melhores desfechos para a saúde do paciente seja 

pela diminuição de reações adversas ou erros no uso de medicamentos, no cuidado 

efetivo no uso irracional e adequado de medicamentos, no acompanhamento e 

monitoramento das posologias corretas de medicamentos e melhoria da adesão ao 

tratamento (SOUZA, BORGES, 2016; MATIAS; MIRANDA, 2018). 

Além do exposto, os serviços de Cuidado Farmacêutico na farmácia 

comunitária trazem muitas contribuições à população, sobretudo, através da interação 

entre o paciente e o farmacêutico, quando é possível ao farmacêutico, identificar e 

atender às necessidades de saúde do paciente, despertando nele sentimentos de 

confiança e diminuindo a ansiedade com o uso do medicamento (PÁDULA et al., 

2014). 

Tendo em vista os aspectos descritos, esta pesquisa se justifica pela 

necessidade de conhecer o perfil da população idosa usuária do Programa Farmácia 

Popular do Brasil no município de Tobias Barreto/SE, bem como destacar os serviços 

farmacêuticos prestados na Farmácia Comunitária, para acompanhar e aumentar a 

adesão ao tratamento dos pacientes idosos hipertensos e diabéticos. 

Este trabalho tem como objetivo geral realizar o acompanhamento 

farmacoterapêutico a pacientes idosos atendidos pelo Programa Farmácia Popular do 

Brasil no município de Tobias Barreto/SE. Ademais, estabeleceu como objetivos 

específicos: caracterizar o perfil dos idosos atendidos pela farmácia comunitária, 

discorrer sobre a incidência, prevalência e complicações da hipertensão e do diabetes 

mellitus na população idosa, elencando os fármacos mais utilizados; destacar a 

atuação do farmacêutico no processo de orientação quanto ao uso racional e 

adequado de medicamentos ao paciente idoso hipertenso e diabético. 
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2 MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo piloto do tipo experimental, realizado em uma Farmácia 

do município de Tobias Barreto, no estado de Sergipe, no período entre março a abril 

de 2021. Foram analisadas a farmacoterapia prescrita e as intervenções 

farmacêuticas realizadas pelo referido projeto no período pré-estabelecido.  

Foram coletados dados socioeconômicos, condição de saúde e a prática do 

uso de medicamentos: adesão, perfil de medicamentos utilizados e interações 

medicamentosas. Para a avaliação do risco de interações medicamentosas foi 

utilizada a base de dados informatizada Drugs.com®.  

 

2.1 População Alvo/Composição da Amostra/ Critérios de 

Amostragem 

 
Participaram da pesquisa idosos, com idade superior a 60 anos, 

independentemente do sexo. Os participantes foram orientados quanto ao objetivo da 

pesquisa e participação voluntária, concordaram e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

O tipo de amostragem foi o não probabilístico. Desse modo, a amostra 

escolhida foi por acessibilidade ou conveniência. A amostragem por conveniência é 

adequada e frequentemente utilizada para geração de ideias em pesquisas 

exploratórias (JULIANA, 2008). 

 

2.2 Coleta e Análise dos Dados 

 

Para a coleta de dados foi realizado um questionário de entrevista, adaptado a 

partir do método de Dáder. As entrevistas foram realizadas em uma drogaria no 

município de Tobias Barreto/SE, durante a dispensação dos medicamentos que são 

realizadas mensalmente. A coleta de dados seguiu todos os protocolos de segurança 

diante da pandemia da COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), com o uso de 

máscara, álcool gel 70% e distanciamento, para prevenir riscos ao pesquisador e aos 

entrevistados. 
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As entrevistas foram conduzidas por um acadêmico do Curso de Farmácia com 

a supervisão docente. Nos casos em que houve necessidade de intervenção 

farmacêutica, foram enviadas cartas aos médicos prescritores responsáveis pelo 

paciente com as recomendações de melhoria da terapia medicamentosa. 

Os dados obtidos foram compilados e organizados com   uso   do   software   

Microsoft   Excel   2010®, usando-se   de   ferramentas   estatísticas descritivas. Após 

a coleta, os dados levantados foram organizados em tabelas e gráficos, com o objetivo 

de utilizar como ferramenta estatísticas e ilustrar os resultados que foram coletados 

durante as entrevistas. 

As informações obtidas passaram por uma análise e discussão para comparar 

os resultados desta pesquisa com os achados e observações de outros trabalhos de 

cunho científico.  
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3 RESULTADOS  

 

O presente estudo incluiu 25 entrevistados. Destes cerca de 72,0% (n=18) 

pertencentes ao sexo feminino e 18% (n=7) ao sexo masculino, estando 36% (n=9) 

na faixa etária entre 61 a 70 anos, 56% (n=14) entre 71 a 80 anos e 8% (n=2) acima 

de 81 anos. Relacionado à escolaridade 68% (n= 17) eram alfabetizados e 32% (n=8) 

não alfabetizados. Os dados são apresentados na tabela 1. 

 

Sexo N % 

Feninino 07 18 

Maculino 18 72 

Idade  N % 

61 a 70 anos 09 36 

71 a 80 anos 14 56 

Acima  de 81 anos 01 08 

   

Escolaridade  N  

Alfabetizados1                                         17                                        68 

Não Alfabetizados 2                                 08                                        32 

Total 25 100 

1Alfabetizados: Pacientes que estudaram os primeiros anos escolares, porém leitura e escrita 
restritas. 
2Não alfabetizados: Pacientes sem nenhum estudo. 
Tabela 1. Distribuição percentual dos participantes da pesquisa, usuários da FPB do município 
de Tobias Barreto- SE, de acordo com sexo, idade e escolaridade.  
Fonte: Elaborada pela autora (2021). 
 

 

Em relação aos cuidados com os pacientes, 28% (n= 07) possuem cuidadores, 

um familiar ou secretária do lar, enquanto 72% (n=18) não possuem cuidadores. No 

que diz respeito às condições de saúde, a maioria se auto declarou ter condição de 

saúde boa 64 % (n= 16) e 36% (n= 9) relataram a condição de saúde como ruim. 

Quanto ao consumo de tabaco e bebida alcoólica, 100 % (n =25) dos entrevistados 

disseram não fazer o uso. Foi perguntado sobre práticas de atividades físicas, 72% 

(n=18) declararam que praticam caminhada, enquanto que 28% (n=07) declararam 
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ser sedentários. Quanto a alimentação saudável 100% (n=25) declararam que 

possuem hábitos alimentares adequados. Os dados são apresentados na tabela 2. 

 

Cuidador N % 

Sim  18 72 

Não  07 28 

Condição de saúde N  

Boa                                                         16                                        64                      

Ruim                                                       09                                        36 

Consumo de tabaco 

e bebidas alcóolicas N  

Não                                                         25                                       100 

Práticas de Atividades Físicas             N 

Caminhada                                             18                                        72 

Sedentário                                              07                                        28 

Alimentação saudável                          N 

Sim                                                         25                                       100 

Total                    25                    100 

Tabela 2. Característica dos participantes da pesquisa, usuários da FPB do município de 
Tobias Barreto/SE.   
Fonte: Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

                                                                             
                                               

Em relação ao diagnóstico médico a maior frequência foi hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) 40,0 % (n = 23), seguido por Diabetes Mellitus 27,0 % (n = 16), 

dislipidemia 21% (n=12) e outras patologias somatizaram um total de   12% (n=7). 

Foram consideradas as doenças já tratadas com os medicamentos do programa FPB. 

As variáveis analisadas com relação à adesão ao tratamento farmacológico foram 

categorizadas da seguinte forma: administração correta dos medicamentos, no qual 

76% (n=19) utilizam o medicamento corretamente, enquanto que apenas 24% (n=6) 

não utiliza. Quanto a preocupação com a doença 88% (n=22) relataram que se 

preocupam muito, 4% (n=1) se preocupam de forma regular e 8% (n=2) se preocupam 

pouco. Também foi questionado sobre médicos especialistas1 68% (n=17) relataram 

que realizam consultas com especialistas, enquanto que 32% (n=8) não possuem. Os 

dados são apresentados na tabela 3. 



   
16 

 

 

Diagnóstico médico 
            N % 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)          23                                              40 

Diabetes Mellitus                                         16                                              27 

Dislipidemia                                                  12                                              21 

Outras doenças1                                           07                                             12 

 
  

Cuidados na administração dos Medicamentos         

           N 

Utilizam corretamente                                   19                                               76                      

Não utilizam corretamente                            06                                               24 

Preocupação com a doença                      N 

Muito                                                               22                                              88 

Regular                                                           01                                              04 

Pouco                                                             02                                              08 

Médicos Especialistas1                                                 N 

Sim                                                                 17                                              68 

Não                                                                 08                                              32 

Total                             25                              100 
1 Depressão, epilepsia, transtorno de ansiedade, artrite, artrose e síndrome do pânico. 

2 Médicos especialistas: com especialidade em outras doenças que não foram relatadas na 
pesquisa, como oncologistas, ortopedistas, nutricionistas, fisioterapeutas entre outros. 
Tabela 3: Característica dos participantes da pesquisa, usuários da FPB do município de 
Tobias Barreto/SE.   
Fonte: Fonte: Elaborada pela autora (2021). 

 

No que tange a farmacoterapia em uso, destacam-se: 80,0 % (n= 20) utilizam 

Losartana Potássica 50mg, 75,0% (n=18) Hidroclorotiazida 25 mg, 16,0% (n=4) 

Atenolol 25mg, 4,00% (n=1) Captopril 25mg para hipertensão arterial e Cloridrato de 

Metformina 850mg, 40,0% (n= 10), glibenclamida 5mg 28,0% (n=7), para diabetes 

mellitus, sinvastatina de 20mg, 32,0% (n=8) para dislipidemia. Para outras doenças 

como: Depressão, epilepsia, transtorno de ansiedade, artrite, artrose e síndrome do 

pânico, obteve-se um total de 72,0% (n=18), conforme Gráfico 1.  
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Gráfico 1: Medicamentos de uso contínuo que fazem parte do programa Farmácia Popular do 
Brasil no município de Tobias Barreto -SE. 

            Fonte: Elaborada pela autora (2021). 
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4 DISCUSSÃO  

 
 
Quanto ao perfil dos participantes, a amostra foi composta por 25 idosos com 

prevalência do sexo feminino (72%). Esse resultado está em conformidade com outros 

estudos envolvendo idosos e o uso indiscriminado de medicamentos (PINHEIRO, 

2013; ALANO, 2012). Rodrigues e Oliveira (2016) apresentam dados que corroboram 

com o nosso estudo, descrevendo predomínio do sexo masculino que fazem uso da 

polifarmácia, (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016; LUCCHETTI, 2010; SILVA et al., 

2012). 

As pesquisas de Barreto et al. (2015) e de Rodrigues e Oliveira (2016) 

descrevem que o aumento da longevidade contribui para a utilização de número 

elevado de fármacos, aspecto que reflete consideravelmente o uso inadequado de 

medicamentos, conduzindo a ocorrência de interações medicamentosas e reações 

adversas. 

No tocante à faixa etária, o estudo mostrou que a maioria dos entrevistados 

estava na faixa etária de 71 a 80 anos, resultados que corroboram com os estudos de 

Silva (2012), havendo uma discordância dos estudos de Kasper (2018) onde a faixa 

etária de 60 a 69 anos foi a que apresentou maior prevalência entre os idosos 

estudados. 

Estudos revelam que a população idosa possui maior prevalência de uso de 

medicamentos quando comparado aos pacientes mais jovens, por isso os idosos 

estão entre os grupos de risco com maior tendencia em desenvolver reações adversas 

e interações medicamentosas, em virtude de seus sistemas estarem mais 

comprometidos do que uma pessoa jovem (SECOLI, 2010; LOCATELLI, 2010; SILVA 

et al., 2012; SANTOS; FREITAS; COSTA, 2016).  Por isso, os estudos enfatizaram 

que a prescrição de mais de cinco medicamentos precisa ser planejada de forma 

criteriosa, a fim de obter eficiente tratamento terapêutico com a melhoria do estado de 

saúde do paciente (COSTA et al., 2014; CARVALHO et al., 2012; COSTA, PEDROSO, 

2010). 

Com relação ao grau de escolaridade, grande parte relatou serem analfabetos 

dados encontrados também por Oliveira (2013) e Araújo (2010) que expõem altos 

níveis de analfabetismo em seus estudos, e a baixa escolaridade prejudica a leitura e 
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interpretações dos medicamentos utilizados, sendo um dos fatores que incentivam a 

ocorrência de erros na administração medicamentosa. 

De acordo com a amostra do estudo, a maior parte dos usuários da FPB 

apresenta idade superior a 70 anos, um aspecto relevante e que associado ao dado 

anteriormente citado (analfabetismo) mostra a importância da atuação do 

farmacêutico através de seus serviços no atendimento ao idoso, oferecendo 

informações relacionadas ao uso correto dos medicamentos.  

No que diz respeito ao estilo de vida e de saúde do idoso, 28% do universo 

pesquisado são assistidos por um cuidador e mais da metade dos entrevistados reside 

com familiares, filhos, esposo (a) ou netos. Nesta pesquisa não foram encontradas 

diferenças quanto à adesão aos medicamentos nos dois grupos, porém, o estudo de 

Santos (2018) relata que os idosos que são acompanhados por familiares apresentam 

maior adesão ao tratamento medicamentoso e redução aos fatores de riscos, além de 

uma melhor qualidade de vida.  

Pesquisas revelam que os pacientes idosos que recebem diagnóstico precoce, 

tratamento adequado e acompanhamento familiar, tendem a melhorar 

substancialmente a qualidade de vida e atenuar as complicações decorrentes da 

terapêutica adotada (AIOLFI et al., 2015; RAMOS et al., 2015; SOUSA et al., 2018; 

SILVA et al., 2020). Contudo, quando não respeitados os cuidados médicos e a terapia 

medicamentosa necessária à segurança do paciente idoso, os danos podem ser 

irreversíveis, uma vez que várias doenças, quando não tratadas adequadamente, 

apresenta potencial capacidade de ocasionar outras comorbidades e comprometer a 

saúde do idoso (MACHADO et al. 2017).  

Nenhum participante relatou consumo de bebidas alcóolicas e tabagismo. 

Observou-se uma preocupação em relação à saúde, além da consciência que o 

consumo dessas substâncias traz consequências negativas. O etilismo e o tabagismo 

estão relacionados com o aparecimento ou agravamento de doenças 

cardiovasculares, aumentando os custos para os sistemas públicos de saúde. 

Ademais, é necessário destacar que os idosos utilizam diferentes medicamentos, e 

quando administrados concomitantemente com substâncias nocivas presentes no 

cigarro e no álcool, podem agravar as doenças e dificultar a recuperação (SILVA, 

2017). 

Ainda, de acordo com outras características relacionadas ao grupo de idosos, 

mais da metade afirmou praticar atividade física, citando a caminhada, devido sua 
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praticidade, enquanto que o restante relatou não praticar nenhuma modalidade de 

atividade física específica, identificando-se como sedentário. A prática da caminhada 

é a principal atividade, pelo fato de não apresentar nenhum custo, não precisar ter 

habilidades, sendo importante que o idoso sinta a necessidade, seja prazerosa e 

desenvolva hábitos que venham beneficiar sua qualidade de vida (SANTOS, 2015). 

No que diz respeito à condição de saúde, mais da metade do grupo de idosos 

estudados declarou possuir saúde boa, relacionados à patologia e ao quanto interfere 

na qualidade de vida, enquanto o restante afirmou ter condição de saúde ruim, pois a 

doença afeta as atividades do dia a dia. Gomes (2021) deu ênfase, em seu estudo, à 

percepção positiva da saúde e à importância do profissional farmacêutico em relação 

ao cuidado do idoso, na participação do envelhecimento saudável, auxiliando quanto 

ao uso correto dos medicamentos e oferecendo uma qualidade de vida aos indivíduos 

da terceira idade. 

A falta ou a prática insuficiente de atividade física tem sido considerada a 

principal responsável pela redução da capacidade cardiorrespiratória e maior fator de 

risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares, metabólicas e ósseas (MALTA 

et al., 2017). Outras pesquisas corroboram com esses resultados, demonstrando a 

preocupação da comunidade científica sobre a associação entre os baixos níveis de 

aptidão respiratória, sedentarismo e as doenças cardiovasculares. Alguns estudos 

atribuem essa situação fenômeno ao estilo de vida sedentário e alimentação 

inadequada (PIMENTEL, 2014; SILVA et al., 2014). 

Como demonstrado, a prática regular de atividade física e a alimentação 

saudável proporcionam melhora a capacidade cardiovascular; previne as Doenças 

Crônicas não Transmissíveis (DCNT) e reduz a comorbidade e mortalidade em idosos 

(OLIVEIRA et al., 2015). 

Com relação às patologias diagnosticadas, houve prevalência da Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS), com 40%, sendo que destes 27% relataram ser diabéticos, 

21% apresentam dislipidemia e 78% outras patologias não abordadas no presente 

estudo. Além disso, a maioria dos idosos relatou que apresentam simultaneamente 

duas ou três patologias, resultados similares encontrados no estudo de Pereira (2015).  

Aliado ao aumento gradativo da longevidade da população brasileira, verifica-

se também maior prevalência de condições crônicas de saúde nos idosos (MARTINS, 

2017), pois estes são mais vulneráveis às ocorrências de patologias como: 

dislipidemia, hipertensão, diabetes, asma, depressão, dentre outras (TAVARES et al., 
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2016). Tais doenças podem aumentar o uso de medicamentos (SOUZA; ALVES, 

2016) e, consequentemente, tornam os idosos mais susceptíveis aos riscos de 

Reações Adversas Medicamentosas (RAM), devido às alterações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas dos medicamentos, entre outros aspectos (RODRIGUES; 

OLIVEIRA, 2016). 

Em relação a doenças e comorbidades apresentadas, destaca-se a 

possibilidades de os idosos apresentarem mais de uma doença das listadas acima, 

as DCNT são consideradas atualmente como um problema de saúde pública global, 

causando consequências em relação à morbimortalidade em diversos países em 

desenvolvimento, inclusive no Brasil (TAVARES et al., 2016). 

As DCNT relacionadas ao idoso, como a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

demandam tratamento contínuo e prologado com uso de vários medicamentos 

(RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). A literatura reporta que, em virtude da necessidade 

de assistência médica contínua e uso de fármacos diários, cresce a chance de 

utilização imprópria de medicamentos, acarretando a uma subutilização no controle 

das doenças mais prevalentes nos idosos (LIMA et al., 2016; RODRIGUES, 

OLIVEIRA, 2016), como pode ser observado nos estudos abaixo a prevalência e 

agravos das doenças crônicas degenerativas, como a HAS, na população idosa: 

As evidências científicas mostram também uma variedade de complicações 

decorrentes da HAS, das quais incluem: Doença Cerebrovascular (DCV); doença 

arterial coronariana (DAC); Insuficiência Cardíaca (IC); Insuficiência Renal Crônica 

(IRC); Retinopatia; Insuficiência Vascular Periférica; e mesmo com a evolução das 

terapêuticas clínicas, farmacológica e intervencionistas, as complicações persistem e 

trazem danos à saúde do paciente idoso (ARRUDA et al., 2015). 

Sendo assim, o tratamento da HAS exige acompanhamento permanente, 

intervenções contínuas e uso de medicamentos. Logo, é importante haver adesão do 

paciente ao regime terapêutico prescrito (OLIVEIRA; SANTOS, 2017). 

Dada à incidência e danos decorrentes das DCNT, fazem-se necessárias 

assistência médica constante e farmacoterapia contínua, que garantam uma melhoria 

nas condições de saúde do paciente idoso (RAMOS et al., 2015). Portanto, as 

estratégias na prevenção primária e no tratamento farmacológico são essenciais 

(SOUZA; ALVES, 2016), de modo a garantir a segurança do paciente idoso. Para 

tanto, a atuação do farmacêutico é indispensável para a orientação ao uso racional de 

medicamentos, sobretudo com idosos que apresentam queixas de Interações 
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Medicamentosas – IM e Reações Adversas no Uso de Medicamentos-RAM por idosos 

(SOMERS et al., 2013), pois esse profissional ao combinar seus conhecimentos, 

competências e habilidades oferece orientações adequadas para sucesso e maior 

adesão ao tratamento, ajustando dosagem correta para uma eficiente farmacoterapia 

e reduzindo os riscos de IM e RAM (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2016). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2012), o profissional farmacêutico 

é responsável por atitudes, comportamentos, compromissos, inquietudes, valores 

éticos, conhecimentos e responsabilidades quanto o acompanhamento da 

farmacoterapia do paciente, tendo como objetivo principal, resultados satisfatórios na 

terapêutica e qualidade de vida do indivíduo. 

Além disso, o farmacêutico pode utilizar como ferramenta para o 

acompanhamento farmacoterapêutico o Método Dáder, desenvolvido pelo grupo de 

Investigação em Atenção Farmacêutica da Universidade de Granada, em 1999, na 

Espanha. Atualmente o referido método é utilizado por diversos profissionais, com o 

intuito de realizar uma avaliação do paciente e identificar possíveis problemas 

relacionados a medicamentos. O método Dáder tem como finalidade a busca por 

informações a respeito da história farmacoterapêutica do paciente, avaliar e identificar 

e solucionar possíveis Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM) utilizados 

pelos pacientes, bem como, avaliar os efeitos farmacológicos em todos os processos 

(AZINHEIRA, 2015).  

Durante o acompanhamento farmacoterapêutico, o profissional farmacêutico 

através da entrevista realizada com os participantes, realiza uma avaliação, a fim de 

identificar os possíveis problemas relacionados com os medicamentos utilizados pelos 

idosos, de acordo com a classificação do PRM do segundo consenso de Granada 

(AZINHEIRA, 2015).  

Os participantes desta pesquisa responderam questões relacionadas com a 

saúde, sendo que 64% consideraram a saúde como boa, haja vista que as condições 

de saúde não interferem nas atividades de vida diária. Os outros 36% consideraram 

como regular ou ruim, havendo interferência nas atividades do dia a dia. De acordo 

com Azinheira (2015), através da entrevista, o profissional irá conhecer a história 

farmacoterapêutica do paciente, relatar suas preocupações relacionadas à utilização 

dos medicamentos, bem como, aos problemas de saúde. 

Em relação aos medicamentos utilizados pelos idosos participantes do 

presente estudo, destacaram-se:  80,0 % (n= 20) Losartana Potássica 50mg, 75,0% 
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(n=18) Hidroclorotiazida 25 mg, 16,0% (n=4) Atenolol 25mg, 4,00% (n=1) Captopril 

25mg para hipertensão arterial e Cloridrato de Metformina 850mg, 40,0% (n= 10), 

glibenclamida 5mg 28,0% (n=7), para diabetes mellitus, sinvastatina de 20mg, 32,0% 

(n=8) para dislipidemia. Para outras doenças 72,0% (n=18).  

Nas interações medicamentosas encontradas no estudo, observou-se algumas 

maiores e a maioria moderada. As intervenções foram realizadas de acordo com as 

especificidades de cada idoso, foram definidas metas terapêuticas em concordância 

tanto para o idoso, como também para o cuidador dos que possuía. Estas metas 

acordadas tinham como objetivo a melhora na terapia, bem como as possíveis 

interações medicamentos, medicamentos e medicamento e alimentos, quanto ao uso 

correto desses fármacos, para garantir eficácia do tratamento e qualidade de vida. O 

quadro 1 apresenta informações relevantes sobre a interação medicamentosa e o 

manejo destes medicamentos.  
 

 

  Interação  Risco Moderado 
 

Atenolol x Hidroclororotiazida Os diuréticos e os betabloqueadores podem 

aumentar o risco de hiperglicemia e 
hipertrigliceridemia, especialmente em 

pacientes com diabetes. 
Manejo: O monitoramento dos níveis séricos 

de potássio, pressão arterial e glicose no 
sangue é recomendado durante a 
coadministração. 

Cloridrato de metiformina x Hidroclorotiazida Os diuréticos tiazidicos e outros diuréticos 

podem interferir no controle da glicose, 
causando hiperglicemia, intolerância à 
glicose. 

Manejo: O monitoramento da glicose é 
recomendado se os diuréticos forem 

coadministrados com agentes antidiabéticos.  

Insulina x Hidroclorotiazida A eficácia da insulina e de outros agentes 
antidiabéticos pode ser diminuída por certos 
medicamentos, incluindo os diuréticos 

Manejo: monitoração clínica rigorosa do 
controle glicêmico.  

Insulina x Cloridrato de Metformina A coadministração de metformina com 
insulina pode potencializar o risco de 

hipoglicemia. 
Manejo: dosagem mais baixa de insulina 

pode ser necessária quando usada com 
metformina 

 

Losartana x Insulina 

 

O efeito hipoglicêmico da insulina pode ser 

potencializado por certos medicamentos, 
incluindo, bloqueadores do receptor da 

angiotensina. 
MANEJO: O monitoramento cuidadoso de 

hipoglicemia é recomendado se esses 
medicamentos forem coadministrados com 
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insulina, particularmente em pacientes com 

idade avançada e / ou insuficiência renal.  

Espironolactona X Cloridrato de Metformina  

 

Hiperglicemia, intolerância a glicose e riscos 

de acidose láctica 
MANEJO: O monitoramento clínico rigoroso 

é recomendado se os diuréticos forem 
coadministrados com agentes antidiabéticos. 

Captopril x Cloridrato de Metformina Potencialização dos efeitos hipoglicemiantes 
MANEJO: O monitoramento de hipoglicemia 

é recomendado se os inibidores da ECA 
forem coadministrados com metformina, 

particularmente em pacientes com idade 
avançada e / ou insuficiência renal.  

  Interação  Risco Maior  
 

Amlodipina X Sinvastatina 

 

A coadministração com amlodipina pode 

aumentar significativamente as 
concentrações plasmáticas de sinvastatina e 
seu metabólito ativo, e potencializar o risco 

de miopatia induzida por estatinas.  
MANEJO: A dosagem de sinvastatina não 

deve exceder 20 mg por dia quando usada 
em combinação com amlodipina. Os 

benefícios desta combinação devem ser 
cuidadosamente avaliados em relação ao 
risco potencialmente aumentado de 

miopatia, incluindo rabdomiólise. 
 

Enalapril  x losartana  
 

A coadministração de um inibidor da ECA em 
combinação com um antagonista do receptor 

da angiotensina II pode aumentar o risco de 
hipercalemia, hipotensão, síncope e 

disfunção renal devido a efeitos aditivos ou 
sinérgicos no sistema renina-angiotensina. 

Manejo:  A monitoração de rotina de 
eletrólitos e da função renal pode ser 
indicada em pacientes idosos ou com 

agravamento da insuficiência cardíaca ou 
riscos de desidratação. 

Quadro 1: Interações medicamento/ medicamento 

Fonte: Adaptado do Drugs.com (2021).  

 

As pesquisas analisadas relatam as possíveis interações ocasionadas pelo 

uso de vários medicamentos em idosos, tais como: ácidos acetilsalicílicos (AAS), 

losartana potássica, enalapril sendo respectivamente antiinflamatório não esteroide, 

beta bloqueador de angiotensina II e inibidor da enzima de conversão da angiotensina 

as classes desses fármacos (XAVIER, 2016; FREITAS; COSTA, 2015). 

Secoli (2010) descreve alguns fármacos mais prescritos para idosos que são 

potencialmente interativos e comprometem a saúde desta população, sendo eles: “os 

betabloqueadores, diuréticos, anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (IECAs), digoxina, depressores do sistema 
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nervoso central, antilipidêmicos, indutores e inibidores enzimáticos” (SECOLI, 2010, 

p.141). 

Outros estudos relatam os fatores de risco associados à variedade de reações 

adversas, em decorrência do uso frequente de alguns medicamentos entre os idosos, 

com destacado no Quadro 2.  

 
 

  Fatores de Risco Reações Adversas 
 

Principais fármacos associados 
a reações adversas para idosos 

Idade avançada, sexo feminino, 
número elevado de fármacos, 

maiores doses e tratamentos 
prolongados, reações adversas 

prévias, enfermidades 
subjacentes, valoração clínica 

inadequada, mau cumprimento 
terapêutico (apego terapêutico), 
automedicação, estado 

nutricional alterado, alterações 
em farmacocinética e, 

farmacodinâmica: um terço das 
RAM é dependente das doses 

(SILVA et al., 2012). 
 

Confusão mental, náusea, 
alterações de hábito 

intestinal, letargia, tontura, 
sedação e quedas. Muitos 

podem ser erroneamente 
interpretados como devidos 

aos processos 
degenerativos associados 
ao envelhecimento ou 

manifestações de doenças, 
levando à prescrição de 

novos fármacos (XAVIER, 
2016). 

 

Entre as classes terapêuticas mais 
envolvidas na interação 

medicamentosa encontram-se os 
fármacos cardiovasculares, anti-

histamínicos, antidepressivos e 
anti-inflamatórios (SECOLI, 2010), 

como: digoxina, diuréticos, 
hipoglicemiantes, antiarrítmicos, 
varfarina, anti-inflamatórios não 

esteroidais, depressores do 
sistema nervoso central, entre 

outros (LOCATELLI, 2010; 
FREITAS; COSTA, 2016). 

 

Quadro 2: Riscos de Reações Adversas pelo uso de Medicamentos em Idosos  

Fonte: a autora (2021) 

 

Conforme Mibielli (2014), essas interações entre medicamento-medicamento 

e medicamentos-alimento podem potencializar ou minimizar o efeito farmacológico de 

outro medicamento, quando são administrados simultaneamente. Ainda de acordo 

com o estudo do mesmo autor, as interações mais frequentes foram encontradas entre 

o antiplaquetário AAS e anti-hipertensivos, como o enalapril, captopril ou atenolol. 

Silva et al. (2012) destacam que um terço das RAM são dependentes das doses 

administradas.  

Secoli (2010) lista alguns fármacos potencialmente inadequados para idosos, 

associados a reações adversas e suas consequências clínicas, como detalhados no 

Quadro 3. 

FÁRMACOS REAÇÕES ADVERSAS CONSEQUÊNCIAS CLÍNICAS 

 
AINEs  Irritação e úlcera gástrica, 

nefrotoxicidade.  

Hemorragia, anemia, insuficiência 

renal, retenção de sódio.  

Anticolinérgicos  Redução da motilidade da Insuflação 
de Gás Traqueal (TGI), boca seca, 

hipotonia vesical, sedação, 
hipotensão ortostática, visão borrada.  

Constipação, retenção urinária, 
confusão, quedas.  

Benzodiazepínicos  Hipotensão, fadiga, náusea, visão 
borrada, rash cutâneo.  

Fratura de quadril, quedas, prejuízo 
na memória, confusão.  
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Betabloqueadores  

 

Redução da contratilidade 

miocárdica, da condução elétrica e da 
frequência cardíaca, sedação leve, 
hipotensão ortostática.  

Bradicardia, insuficiência cardíaca, 

confusão, quedas.  

Digoxina  

 

Redução da condução elétrica 

cardíaca, distúrbios no TGI.  

Arritmias, náusea, anorexia.  

Neurolépticos  
 

Sedação, discinesia tardia, redução 
dos efeitos anticolinérgicos, distonia.  

Quedas, fratura de quadril, confusão, 
isolamento social.  

Quadro 3: Reações Adversas de alguns Fármacos Prescritos a Idosos 
Fonte: SECOLI (2010). 

 

De igual modo, Secoli (2010) descreve as principais interações 

medicamentosas potenciais e consequências clínicas do uso de medicamentos 

potencialmente inadequadas para idosos (Quadro 4).  

FÁRMACOS Interações Medicamentosas 
Potenciais 

CONSEQUÊNCIAS CLÍNICAS 

AINEs Betabloqueadores 
Diuréticos tiazídicos 

IECAs 
Anticoagulantes 
Antidepressivos de Inibidor de 

Seletivo de Recaptura da 
Serotonina (ISRS) 

Redução do efeito hipotensor 
Aumento do efeito anticoagulante 

Aumento de reações adversas no TGI 

Amiodarona 

 

Anticoagulantes 

Cisaprida 
Tioridazina 

Aumento do efeito anticoagulante 

Risco de arritmias cardíacas 

Betabloqueadores 
 

Bloqueadores canais de cálcio 
Antidiabéticos orais 

Hipotensão 
Alterações glicêmicas, hipotensão e 

sedação. 

Digoxina 
 

Amiodarona 
Benzodiazepínicos 
Hidroclorotiazida 

Furosemida 

Intoxicação digitálica 
 

Captopril 
 
 

Diurético poupador de potássio 
Furosemida 
Antiácidos 

Alimentos 

Hipercalemia e alterações no 
Eletrocardiograma (ECG) 
Hipotensão 

Redução do efeito hipotensor 

  Quadro 4: Interações Medicamentosas de Alguns Fármacos Prescritos a Idosos 
  Fonte: SECOLI (2010). 
 

As reações adversas e as interações medicamentosas ocasionadas por 

alguns fármacos descritas nos Quadros 3 e 4 revelaram que os idosos representam a 

classe mais propensa a sofrer interações medicamentosas, o que demonstra a 

necessidade de avaliar outras alternativas terapêuticas, bem como as modificações 

nas dosagens dos medicamentos administrados (COSTA; PEDROSO, 2010).  

Portanto, é de suma importância o acompanhamento terapêutico eficaz por 

parte dos profissionais da saúde, especialmente o farmacêutico, em virtude de sua 

contribuição para a diminuição da polifarmácia, avaliando adequadamente o uso dos 
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fármacos, ajustando a dosagem e reduzindo os medicamentos inapropriados, dentre 

outros aspectos (BARROS, SOUZA, 2015; FREITAS; COSTA, 2015). 

É importante destacar também que no fenômeno das interações 

medicamentosas deve-se levar em consideração as práticas clínicas do profissional 

farmacêutico, pois o uso concomitante de vários medicamentos pode contribuir para 

ampliar os efeitos benéficos da terapia, bem como a possibilidade de interferências 

farmacológicas, causando efeitos invejáveis ao usuário. Os possíveis problemas 

relacionados a medicamentos, como indicadores de necessidade, eficácia e 

segurança, podem ser identificados através dos serviços prestados pelos profissionais 

farmacêuticos durante o acompanhamento farmacoterapêutico (SILVA, 2015). 

Nesse sentido, destacam-se os serviços de Cuidado Farmacêutico por 

possibilitarem ao paciente idoso, informações sobre a doença, orientações sobre 

autocuidado e responsabilização com sua saúde, como também na dispensação 

orientada, no acompanhamento farmacoterapêutico, o que contribuirá para a redução 

dos custos com outros medicamentos, melhoria das prescrições, controle da 

possibilidade de reações adversas e promoção de maior adesão ao tratamento 

(SOUZA, BORGES, 2016). 

Vários estudos descrevem os benefícios trazidos pelo Cuidado Farmacêutico 

para a comunidade idosa, seja pela diminuição de reações adversas ou erros no uso 

de medicamentos, no cuidado efetivo no uso irracional e adequado de medicamentos 

(MARIN, SANTOS, MORO, 2016), no acompanhamento e monitoramento das 

posologias corretas de medicamentos e melhoria da adesão ao tratamento (MATIAS; 

MIRANDA, 2018). 

Neste contexto, destacam-se os farmacêuticos no enfrentamento dos fatores 

que corroboram para o uso irracional de medicamentos, a fim de promover a melhoria 

do cuidado ao paciente idoso, visto que esses pacientes nem sempre possuem 

conhecimento adequado que lhe proporcionem a melhoria em sua qualidade de vida.  
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5 CONCLUSÃO  

 

O estudo mostrou um perfil bem diferenciado de idosos, com prevalência do 

sexo feminino, faixa etária de 71 a 80 anos, sendo uma grande parte composta por 

analfabetos e quase um terço deles é assistido por um cuidador e mais da metade 

reside com familiares. No acompanhamento farmacêutico observou-se que a maioria 

dos idosos apresentaram múltiplas patologias crônicas, sendo que, dentre as 

patologias diagnosticadas, houve prevalência da HAS e DM. Quanto aos 

medicamentos utilizados pelos idosos pesquisados, destacaram-se: Losartana 

Potássica 50mg, Hidroclorotiazida 25 mg, Atenolol 25mg, Captopril 25mg e Cloridrato 

de Metformina 850mg, Glibenclamida 5mg e Sinvastatina de 20mg. 

Foi observado também que os pacientes idosos hipertensos e diabéticos que 

não recebem o tratamento adequado para o controle da HAS e da glicemia, seu estado 

de saúde e gerando outras complicações. Cabe destacar que o tratamento dessas 

doenças demanda acompanhamento permanente, intervenções contínuas e uso de 

medicamentos.  

Diante desses resultados, evidencia-se a importância dos cuidados 

farmacêuticos na melhoria da adesão ao tratamento farmacológico em pacientes 

idosos diabéticos e hipertensos, sobretudo, na prevenção das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT).  

As intervenções foram realizadas de acordo com as especificidades de cada 

idoso, sendo definidas metas terapêuticas em concordância, tanto com o idoso quanto 

seus cuidadores. Estas metas tinham como objetivo a melhora na terapia, bem como, 

as possíveis interações medicamentos, medicamentos e medicamento e alimentos, 

quanto ao uso correto desses fármacos, para garantir eficácia do tratamento e 

qualidade de vida. 

Em relação as medidas não farmacológicas os idosos foram orientados a 

consumir frutas e verduras, evitar excesso de sal e gordura nas refeições, preferência 

para alimentos integrais como pães, cereais e massas, continuar com a caminhada e 

incentivo à pratica aos que se declararam sedentários.  

Em vista do exposto, sobressaem os cuidados farmacêuticos na melhoria do 

cuidado ao paciente idoso, visto que esses pacientes nem sempre possuem 

conhecimento adequado que lhe proporcionem a melhoria em sua qualidade de vida. 
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Assim, as intervenções educativas em saúde desenvolvidas por esses profissionais 

contribuem para maior e melhor adesão ao tratamento medicamentoso do Diabetes e 

Hipertensão. 

Além disso, os cuidados farmacêuticos possibilitam ao paciente, informações 

sobre a doença, orientações quanto ao uso racional dos medicamentos, autocuidado 

e responsabilização com a saúde, como também, contribuem na dispensação 

orientada, melhoria das prescrições, controle da possibilidade de reações adversas e 

maior segurança no tratamento. 
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APÊNDICES  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

RESERVADO AO REVISOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Anexar documento comprobatório de habilidade com a língua, exceto quando 

revisado pelo orientador. 

 

Eu, MARIA CLAUDICÉLIA DE MELO, declaro inteira responsabilidade pela revisão 

de Língua Portuguesa do Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) intitulado: 

Acompanhamento farmacêutico a idosos atendidos pelo programa Farmácia Popular 

do Brasil no município de Tobias Barreto/SE, a ser entregue por: Marta de Betânia 

Tavares Silva, acadêmica do Curso de Farmácia. 

 

 

Em testemunho da verdade, assino a presente declaração, ciente da minha 

responsabilidade no que se refere à revisão do texto escrito no trabalho.  

 

 

 

 

Paripiranga, 28 de junho de 2021.  

 

 

 

 

 
 

 

Assinatura do revisor (a) 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

RESERVADO AO TRADUTOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS, ESPANHOL 

OU FRANCÊS. 

Anexar documento comprobatório da habilidade do tradutor, oriundo de IES ou 

instituto de línguas. 

 

Eu, MARIA CLAUDICÉLIA DE MELO, declaro inteira responsabilidade pela tradução 

do Resumo (Abstract/Resumen/Résumé) referente ao Trabalho de Conclusão de 

Curso (Monografia), intitulada: Pharmaceutical monitoring of elderly attended by the 

Popular Pharmacy Program of Brazil in the municipality of Tobias Barreto/SE, a ser 

entregue por: Marta de Betânia Tavares Silva, acadêmica do Curso de Farmácia. 

 

Em testemunho da verdade, assino a presente declaração, ciente da minha 

responsabilidade pelo zelo do trabalho no que se refere à tradução para a língua 

estrangeira. 

 

 

 

 

Paripiranga, 28 de junho de 2021.  

 

 

 

 

 
 

Assinatura do revisor (a) 
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