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RESUMO 

 

Introdução: No Brasil, a Hipertensão Arterial atinge 32,5% (36 milhões) de indivíduos 

adultos, mais de 60% dos idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50% das 

mortes por doença cardiovascular (DCV). Hipertensão arterial (HA) é condição clínica 

multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 

mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou 

estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), 

como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e Diabetes Mellitus 

(DM). Objetivo: Apresentar a influência do acompanhamento farmacoterapêutico como 

ferramenta no tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial Sistêmica de pacientes 

idosos.  Métodos: A busca documentada foi feita na biblioteca nas Bases de dados como 

LILACS, MEDLINE, PubMed e SciELO, a partir dos seguintes descritores: idosos 

hipertensos, hipertensão arterial sistémica, atenção farmacêutica, acompanhamento 

farmacoterapêutico, afim de, descrever se há evidências da eficácia do acompanhamento 

farmacoterapêutico no tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial Sistêmica em 

Idosos. Resultados: Todos os estudos mostraram que mais de 50% da população estudada 

que sofreram intervenção farmacêutica através do acompanhamento farmacoterapêutico 

tiveram diminuição e∕ou controle dos níveis pressóricos na HAS. Conclusão: Há 

indicativos que o acompanhamento farmacoterapêutico seja uma ferramenta eficaz no 

tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial Sistêmica de idosos. 

 

Palavras chaves: Idosos hipertensos, hipertensão arterial sistémica, atenção 

farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: In Brazil, the arterial hypertension reaches 32.5 percent (36 million) of 

adult individuals, over 60% of the elderly, contributing directly or indirectly to 50% of 

deaths from cardiovascular disease (CVD). Arterial hypertension (HA) is a multifactorial 

clinical condition characterized by sustained elevation of blood pressure ≥ 140 and/or 90 

mmHg. Often associated with metabolic disorders, functional and/or structural changes 

of target organs, being aggravated by the presence of other risk factors (FR), such as 

abdominal obesity, Dyslipidemia, glucose intolerance and Diabetes Mellitus (DM). 

Objective: To introduce the influence of  pharmacotherapeutic follow-up as a tool in the 

drug treatment of Hypertension of elderly patients. Methods: The search was made in the 

library in the documented Databases like PubMed and LILACS, MEDLINE, SciELO, 

from the following keywords: elderly people with hypertension, systemic hypertension, 

pharmaceutical care, monitoring pharmacotherapeutic, in order to describe if there is 

evidence of the effectiveness of the pharmacotherapeutic y follow-up in the drug 

treatment of Hypertension in the elderly. Results: All studies showed that more than 50% 

of the studied population who underwent pharmaceutical monitoring had a decrease 

ande∕or control of blood pressure levels of systemic arterial hypertension. Conclusion: 

There are indications that the pharmacotherapeutic follow-up is an effective tool in the 

drug treatment of hypertension of the elderly. 

 

Key words: elderly with hypertension, systemic hypertension, pharmaceutical care, 

monitoring pharmacotherapeutic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica que apresenta 

elevado custo médico-social, pois é um dos mais importantes fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (RENOVATO et al., 2004). A HAS é dita 

como uma doença crônica que tem por característica a elevação da pressão arterial (PA) 

sistólica acima de 135 mmHg e diastólica acima de 85mmHg com possíveis evoluções 

para condições cardíacas severas, o que aumentaria o risco de ser fatal, principalmente se 

associada a outras doenças, a exemplo da diabetes mellitus (BRASIL, 2013). 

De acordo com a quantidade de idosos hipertensos que não utilizam os 

medicamentos conforme prescrito, desperta a necessidade de estudar e identificar as 

dificuldades que os mesmos apresentam para fazer o uso destes de forma correta, 

considerando que a HAS tem um curso prolongado, grande magnitude e crescente 

morbimortalidade, internações, sequelas, além do alto custo com medicamentos e outros 

procedimentos, bem como, custo para os serviços de saúde (MARIN et al., 2008). 

Para alcançar os objetivos terapêuticos no controle da HAS em pacientes idosos é 

importante uma abordagem multiprofissional que priorize a modificação do estilo de vida, 

pela aquisição de hábitos saudáveis que reduzam a morbimortalidade cardiovascular em 

associação com o tratamento medicamentoso (AMADO et al., 2004).  

O acompanhamento farmacoterapêutico preconiza um atendimento mais 

humanizado incluindo maior tempo de atenção ao paciente afim de investigar a posologia, 

aspecto relacionados ao acesso, à adesão, à administração e ao armazenamento de 

medicamentos, identificar reações adversas e dificuldades que o paciente apresente para 

seguir a prescrição médica (DE SA et al., 2014). 

 Esta ferramenta facilita a interação do farmacêutico com o usuário do sistema de 

saúde, proporcionando um melhor acompanhamento dos pacientes, através do manejo da 

farmacoterapia, prevenção e elucidação dos problemas identificados durante esse 

seguimento (PEREIRA et al., 2008). 

As estratégias voltadas para os idosos visando à promoção de comportamentos 

saudáveis têm por objetivo prevenir a hipertensão arterial. Existe consenso que as 

estratégias sejam voltadas para diminuição do tabagismo, redução do peso entre aqueles 

com sobrepeso, moderação no consumo de álcool, implementação de atividades físicas, 
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redução do consumo de sal, aumento do consumo de frutas e hortaliças e a diminuição do 

consumo de alimentos gordurosos (COSTA et al., 2009). 

O profissional farmacêutico através de suas atribuições, dentro da atenção 

farmacêutica é capaz de estabelecer as medidas preventivas, bem como, realizar o 

acompanhamento farmacoterapêutico dos idosos hipertensos, proporcionando uma 

melhor adesão ao tratamento medicamentoso correto, associado a dietas e exercícios 

físicos autorizados por um médico, nutricionistas, profissionais de educação física, afim 

de, promover a saúde e o bem-estar do paciente.  

Portanto, perante esse cenário e conhecendo a importância da farmacoterapia em 

idosos com HAS, o presente trabalho vem ressaltar a influência do acompanhamento 

farmacoterapêutico sobre o tratamento medicamentoso na hipertensão arterial sistêmica 

de idosos, a partir de trabalhos encontrados disponíveis na literatura. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Apresentar a influência do acompanhamento farmacoterapêutico como 

ferramenta no tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial Sistêmica de 

pacientes idosos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever os aspectos teóricos relacionados à hipertensão arterial e os principais 

problemas relacionados a não adesão do idoso ao tratamento medicamentoso. 

 Reconhecer os principais Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRMs), da 

Hipertensão Arterial Sistêmica em idosos. 

 Investigar se o acompanhamento farmacoterapêutico é eficaz na terapêutica 

medicamentosa em idosos hipertensos. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

A presente pesquisa e revisão sistemática da literatura de aspecto qualitativo, foi 

realizada entre o período de março a junho de 2019, com base em 45 artigos selecionados 

de acordo com o tema sugerido neste trabalho, onde buscou-se alcançar resultados que 

respondessem o objetivo proposto, sendo estes analisados de modo a descrever se há 

evidências do acompanhamento farmacoterapêutico no tratamento medicamentoso da 

Hipertensão Arterial Sistêmica em Idosos (HAS).  

Ao término das buscas os artigos identificados cujos títulos e/ou resumos 

continham indícios referente ao objetivo do presente estudo foram pré-selecionados e 

obtidos na íntegra.  

Em seguida, foram selecionados 5 artigos que utilizaram em seus estudos 

características semelhantes quanto a metodologia utilizada neste caso a de Dáder, onde 

os pacientes obedeciam a mesma faixa etária proposta (idosos), pacientes que possuíam 

problemas similares relacionados ao uso de medicamentos (PRMs) na HAS e que através 

de suas pesquisas conseguiram demonstrar a eficácia do acompanhamento 

farmacoterapêutico no tratamento medicamentosos de idosos hipertensos. 

Foram selecionados artigos publicados no idioma em português e inglês, 

referentes a trabalhos realizados no Brasil, conduzidos com indivíduos idosos em 

tratamento medicamentoso de HAS, contendo amostras declaradas como representativas 

desta população e objetivos, estudos e indicadores de resultados claramente definidos.  

 

3.2 Coleta de dados  

 

A busca documentada foi feita na biblioteca nas Bases de Dados 

como:LILACS(Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde), 

MEDLINE (Medical LiteratureAnalysisandRetrieval System Online), PubMed (U.S. 

National Library of Medicine) eSciELO (Scientific Eletronic Library online) a partir dos 

seguintes descritores: idosos hipertensos, hipertensão arterial sistêmica, atenção 

farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico. 
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3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Adotou-se os seguintes critério de inclusão:  

 Artigos científicos que abordaram a temática da hipertensão arterial, atenção 

farmacêutica e acompanhamento farmacoterapêutico em idosos; 

 Artigos escritos em português e inglês com disponibilidade de texto completo 

em suporte eletrônico, publicado em periódicos nacionais; 

 Artigos com estudos desenvolvidos no Brasil. 

Critérios de exclusão: 

 Artigos científicos que abordavam a temática da hipertensão arterial 

acompanhamento farmacoterapêutico em crianças, adolescentes e/ou adultos; 

 Trabalhos publicados através de dissertações e teses, capítulos de teses, anais 

de congressos ou conferências, relatórios técnicos e científicos; 

 Artigos com estudos desenvolvidos em outros países. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Hipertensão Arterial Sistêmica 

 

4.1.1 Aspectos gerais 

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos 

níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das 

pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9). A 

pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal 

para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. É um dos principais 

fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma 

arterial e insuficiência renal e cardíaca (BRASIL, 2018).  

Quadro 01: Classificação de acordo com os valores pressóricos da HAS segundo a VI 

Diretrizes Brasileira de Hipertensão. 

 

Classificação PA sistólica (mmHg) PA diastólica (mmHg) 

Ótima ≤120 ≤80 

Normal <130 <85 

Limítrofe 130-139 85-89 

HAS estágio 1 140-159 90-99 

HAS estágio 2 160-179 100-109 

HAS estágio 3 ≤180 ≤110 

Hipertensão sistólica isolada ≤140 ≤90 

 

Fonte: BRANDÃO et al, (2010). 
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O Manual de Hipertensão Arterial (2018), explica que HAS é uma condição 

clínica agravada por fatores de risco como a dislipidemia, a obesidade, o diabetes 

mellitus, o sedentarismo, o tabagismo e o excesso de bebida alcoólica. Dentre as 

consequências podemos mencionar o acidente vascular encefálico (AVE), o infarto agudo 

do miocárdio (IAM), a insuficiência cardíaca (IC) e até mesmo a morte súbita. O registro 

da pressão arterial (PA) pode ser realizado por método direto ou intra-arterial e por 

métodos indiretos, sendo os mais empregados: o método auscultatório (identifica pela 

ausculta o aparecimento e o desaparecimento dos ruídos de Korotkoff, que correspondem, 

respectivamente, às pressões arteriais sistólica e diastólica); e o método oscilométrico 

(identifica, por oscilometria, o ponto de oscilação máxima que corresponde à PA média 

e determina, por meio de algoritmos, as pressões arteriais sistólica e diastólica). 

A Hipertensão Arterial Sistêmica, é na maior parte do seu curso, assintomática, 

implicando na dificuldade de diagnóstico precoce e na baixa adesão por parte do paciente 

ao tratamento prescrito, já que muitos medicamentos apresentam efeitos colaterais. Por 

esse motivo, o controle da HAS é tão baixo (BRASIL,2014). 

 

4.1.2 Epidemiologia 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 600 milhões de 

pessoas tenham HAS, com crescimento global de 60% dos casos até 2025 e cerca de 

7,1 milhões de mortes anuais. A HAS está inserida dentro das patologias de maior 

incidência, juntamente com a Diabetes Mellitus, tais doenças apresentam consequências 

muitas das vezes irreversíveis, gerando um custo social e financeiro. No Brasil, 

aproximadamente 65% da população idosa é portadora da doença e este número tende a 

crescer, pois estima-se que até o ano de 2025, seja composta por mais de 35 milhões de 

pessoas (FLOR et al., 2017). 

Segundo Brandão (2010), verificações populacionais em cidades brasileiras nos 

últimos 20 anos indicam que há uma incidência de HAS acima de 30%. Considerando-se 

valores de PA ≥ 140/90 mmHg, 22 estudos encontraram prevalências entre 22,3% e 

43,9% (média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos. 
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De acordo com a VII Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (2016), há uma 

relação direta e linear entre envelhecimento e prevalência da HAS, a patologia está 

relacionada ao: i) aumento da expectativa de vida da população brasileira, atualmente 

74,9 anos; ii) aumento na população de idosos ≥ 60 anos na última década (2000 a 2010), 

de 6,7% para 10,8%. A Meta-análise de estudos realizados no Brasil incluindo 13.978 

indivíduos idosos mostrou 68% de prevalência de HAS. 

A Tabela 01 apresenta a prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

segundo os três diferentes critérios diagnósticos (autorreferida, autorreferida por 

instrumento e a medida por instrumento e/ou em de uso de medicação anti-hipertensiva), 

por regiões no Brasil. A HAS autorreferida é a mais elevada na região urbana e nas regiões 

sudeste e sul. A prevalência de HA nos três critérios diagnósticos também pode ser 

observada de forma elevada nas regiões sudeste e sul em relação à média do país e das 

demais regiões (MALTA et al., 2018).  

Tabela 01: Hipertensão arterial e intervalos de confiança (IC) de 95% segundo os 

critérios. HA autorreferida; HA medida por instrumento; e HA medida por instrumento e 

∕ou uso de medicamentos. 

REGIÃO HAS AUTORREFERIDA 
HAS AUTORREFERIDA 

POR INSTRUMENTO 

HAS MEDIDA POR 

INSTRUMENTO E∕OU USO DE 

MEDICAMENTOS 

TOTAL % IC95% %IC95% %                 IC95% 

Brasil          21,4 (20,8-22,0) 22,8(22,1-23,4)             32,2(31,7 – 33,0) 

Urbano          21,7 (21,0-22,3) 22,0(21,0-21,9)             33,1(31,5 – 32,9) 

Rural          19,8(18,6-21,0) 19,3(18,6-21,7)             32,1(31,6 – 34,6) 

Norte           14,5  (13,6-15,5)   14,6 (13,4 –15,8)             20,5 (19,3 – 21,8) 

Nordeste           19,4 (18,5-20,4)    21,0 (20,1 – 21,9)             29,4 (28,4 – 30,4) 

Sudeste           23,3(22,3- 24,3)   25,0 (23,8 – 26,1)             35,5 (34,4 – 36,5) 

Sul 22,9 (21,5-24,3)  25,0(23,5 – 26,1)             35,5 (33,5 – 36,5) 

Centro-Oeste      21,2     (20,0-22,4)       20,0     (18,8 – 21,2)             30,5 (28,9 – 31,5) 

 

Fonte: MALTA et al, (2018) 
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4.1.3 Fisiopatologia 

 

A hipertensão arterial é um fator propenso para doenças decorrentes de 

aterosclerose e trombose, que se externam, predominantemente, por ataque cardíaco, 

cerebral, renal e vascular periférico (LUCIANO et al., 2013). 

Borelli et al., (2008) cita que, naturalmente o idoso já apresenta uma alteração na 

pressão arterial, pois ao longo do desenvolvimento do ser humano o componente sistólico 

e diastólico sofre progressivo aumento tanto em mulheres como em homens em todas 

raças e etnias. 

Nessa faixa etária (> 60 anos), as doenças crônicas e degenerativas são muito 

comuns e, entre elas, destaca-se a HAS. Essa situação clínica, de natureza multifatorial, 

caracteriza-se por níveis de pressão arterial elevados e o seu controle adequado reduz 

significativamente os riscos de danos vasculares. O conhecimento do perfil de utilização 

de medicamentos da população geriátrica é fundamental no que se refere ao delineamento 

de estratégias de prescrição racional de medicamentos para idosos dependentes do setor 

público e privado (KNORST et al., 2008). 

A HAS está agregada comumente a alterações funcionais e/ou estruturais dos 

órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e as alterações metabólicas. 

Como consequência, ocorre um aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e 

não-fatais, os níveis pressóricos podem ser ainda mais elevados e as consequentes lesões 

de órgãos-alvo ainda mais graves o que faz com que seja um dos principais agravos em 

especial nessa idade onde o próprio organismo encontra-se com uma predisposição em 

relação a outras faixas etárias, levando em consideração a diminuição da imunidade e 

perdas nutricionais (BRANDÃO et al., 2010). 

 

4.1.4 Diagnóstico 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica tornou-se um dos maiores motivos para que o 

paciente busque uma unidade de atenção à saúde (BRASIL, 2013). A Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (2016), descreve que a avaliação inicial de um paciente com  
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hipertensão arterial sistêmica (HAS) inclui a confirmação do diagnóstico, a suspeição e a 

identificação de causa secundária, além da avaliação do risco CV. As lesões de órgão-

alvo (LOA) e doenças associadas também devem ser investigadas. Fazem parte dessa 

avaliação a medição da PA no consultório e/ou fora dele, utilizando-se técnica adequada 

e equipamentos validados, história médica (pessoal e familiar), exame físico e 

investigação clínica e laboratorial. 

Conhecer a situação de saúde da população idosa é uma importante estratégia para 

melhorar a qualidade de saúde e poderá ser útil no planejamento de políticas de prevenção 

e controle da hipertensão (ESPERANDIO et al., 2013). 

De acordo com Barreto et al., (2015), existem fatores que colaboram para não 

adesão a terapêutica o que dificulta o sucesso do tratamento, dentre eles estão: os 

socioeconômicos, como baixa renda e baixa escolaridade e os que conferem a assistência 

farmacêutica como o não comparecimento em consultas médicas e atividades de grupos. 

Abreu et al., (2015), ressalta que o uso simultâneo de medicamentos combinados 

em idosos hipertensos na terapia faz-se necessário uma vez que, melhora a adesão ao 

tratamento, diminuindo os efeitos adversos, onde na maioria das vezes é um fator que 

permite ao paciente a interrupção da terapêutica. 

 

4.1.5 Tratamento da HAS 

 

Classes de medicamentos: Inibidores Adrenérgicos - O sistema nervoso 

simpático, o principal alvo da atividade betabloqueadora, é uma das vias centrais da 

fisiopatologia da hipertensão arterial, tanto pelos efeitos sobre o coração e os vasos quanto 

pelas interações com o sistema renina-angiotensina aldosterona. Há evidências bem 

estabelecidas de que os betabloqueadores reduzem efetivamente ambas as pressões, 

sistólica e diastólica, e também a hipertensão sistólica isolada. O bloqueio dos receptores 

β1 adrenérgica cardíaca causa redução da frequência cardíaca e da contratilidade, com a 

consequente redução do débito cardíaco (BORTOLOTTO et al., 2009). 
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Diuréticos - O mecanismo de ação anti-hipertensiva dos diuréticos se relaciona 

inicialmente aos seus efeitos diuréticos e natriuréticos, com diminuição do volume 

extracelular. Posteriormente, após cerca de quatro a seis semanas, o volume circulante 

praticamente se normaliza e há redução da resistência vascular periférica. Os diuréticos 

são eficazes no tratamento da hipertensão arterial, tendo sido comprovada sua eficácia na 

redução da morbidade e da mortalidade cardiovasculares. Para uso como anti-

hipertensivos, são preferidos os diuréticos tiazídico e similares, em baixas doses 

(KOHLMANN JR et al., 2010). 

Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (ECA) –Inibem o sistema 

renina-angiotensina (SRA), são eficazes no controle anti-hipertensivo e diminuem 

eventos cardiovasculares nos pacientes de alto risco. Devem ser utilizados nos pacientes 

com insuficiência cardíaca ou portadores de disfunção ventricular esquerda. Sendo 

também úteis na prevenção secundária do AVC. As principais reações adversas são tosse 

seca e alteração do paladar. Cuidado especial deve ser tomado nos pacientes com 

insuficiência renal crônica e quando associado a um diurético poupador de potássio, pelo 

risco de hiperpotassemia (PERROTTI et al., 2007). 

Antagonistas dos Canais de Cálcio - Podem ser divididos em duas categorias de 

acordo com seus efeitos fisiológicos predominantes: os diidropiridínicos, que 

preferencialmente bloqueiam os canais de cálcio tipo L na vasculatura e são 

predominantemente vasodilatadores e os não diidropiridínicos, que bloqueiam 

seletivamente os canais de cálcio tipo L no miocárdio e afetam a contratilidade e a 

condução cardíaca (BOMBIG et al, 2009). 

Antagonistas do Receptor da Angiotensina II – Essas drogas antagonizam a ação 

da angiotensina II por meio do bloqueio especifico de seus receptores AT-1.São eficazes 

como monoterapia no tratamento do paciente hipertenso. São eficazes na redução da 

morbidade e da mortalidade de pacientes idosos hipertenso com insuficiência cardíaca 

(KOHLMANN JR et al., 2010). 
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4.2 Atenção Farmacêutica  

 

Bergsten-Mendes (2008), descreve a Atenção Farmacêutica (AF), como um grupo 

de ações que envolvem o uso de medicamentos, estão inseridas nessas ações atividades 

que vão desde o abastecimento, controle de qualidade, segurança, eficácia terapêutica, 

acompanhamento, avaliação da utilização, difusão de informação sobre medicamentos, 

educação permanente dos profissionais de saúde, até o uso racional dos mesmos pelos 

pacientes. 

Segundo Castro et al., (2006), a intervenção farmacêutica dentro da Atenção 

Farmacêutica deve ser uma ação inicialmente planejada, documentada e por fim realizada 

por toda equipe de saúde juntamente com o usuário, afim de precaver possíveis problemas 

relacionados aos medicamentos (PRM), que possam vir a interferir na terapia, sendo peça 

principal no acompanhamento farmacoterapêutico. 

Alano et al., (2012), ressalta que dentre os problemas relacionados com 

medicamentos estão: à segurança, à efetividade ou à necessidade da terapia 

farmacológica. Portanto, o PRM descreve-se como um problema de saúde, proveniente 

do tratamento farmacológico que, causado por diversas razões têm como consequência 

maior o não alcance do objetivo terapêutico desejado ou o aparecimento de efeitos 

indesejáveis.  

A atuação do profissional farmacêutico na atenção individualizada dos pacientes 

tem aumentado em diversos ambientes assistenciais (comunitário e hospitalar) e tem 

mostrado um impacto positivo na melhoria da saúde dos mesmos. Estabelecer uma 

relação terapêutica entre o profissional de saúde e o paciente compromete o 

acompanhamento farmacoterapêutico centrado no paciente (RENOVATO et al., 2004). 

O profissional farmacêutico é multiplicador de informações sobre o medicamento 

e o uso racional dos mesmos. É responsável por instruir o paciente sobre o uso correto do 

medicamento de acordo com sua patologia, promovendo a qualidade de vida e o seu bem-

estar. 

De acordo com Knorst et al., (2008) é necessário que se tenha dados suficientes 

sobre o perfil do uso de medicamentos por essa faixa etária, para que se possa então 



22 

 

 

 

elaborar um direcionamento no que se refere a prescrição para a tratamento de idosos 

tanto no setor público quanto no privado.  

Castro et al., (2006), ainda afirmam que os serviços clínicos realizados por 

farmacêuticos, principalmente os ligados ao novo paradigma da Atenção Farmacêutica, 

são possíveis de serem realizados e contribuem para a diminuição da pressão arterial de 

pacientes hipertensos não controlados. Os profissionais possuem importância 

preponderante nas estratégias de controle da HAS tanto na definição do diagnóstico 

clínico quanto no procedimento terapêutico, bem como, no processo educativo para 

informar e proporcionar ações positivas ao paciente e fazê-lo assim, seguir o tratamento.  

Dessa forma, dentro das ações de AF temos como uma das ferramentas o 

acompanhamento farmacoterapêutico para auxiliar no tratamento medicamentoso de 

pacientes idosos com HAS. 

 

4.2.1 O Acompanhamento Farmacoterapêutico  

 

No Brasil é crescente a expectativa de vida da população idosa. Esse crescimento 

faz com que haja um maior uso de medicamentos, e como consequência há um aumento 

de Problemas Relacionados aos Medicamentos (WHO, 2005).  

A polimedicação ou polifarmácia associadas a alterações fisiológicas e 

comorbidades do envelhecimento interferem na farmacocinética e na farmacodinâmica 

dos medicamentos, provocando a ausência de seus respectivos efeitos farmacológicos ou 

o aumento dos mesmos, bem como ocorrência de reações adversas e interações 

medicamentosas e alimentares, além do impacto sobre a adesão ao tratamento 

(RODRIGUES et al., 2016).  

 

Segundo Castro et al., (2006), os serviços farmacêuticos ofertados, foram 

classificados em 19 categorias, de acordo com o processo de atendimento realizado pelos 

profissionais farmacêuticos. Dentre estas, o seguimento farmacoterapêutico foi definido 

como qualquer intervenção que inclua anamnese do paciente pelo farmacêutico para 



23 

 

 

 

identificar e resolver os PRM ou manejo de enfermidades e posteriormente a elaboração 

e o desenvolvimento de um plano de cuidados ao paciente. 

Segundo De Sá et al., (2014), as ações do farmacêutico garantem uma aceitação 

melhor da terapia medicamentosa, buscando informar ao paciente quanto o uso correto e 

contínuo do medicamento, uma vez que, os idosos fazem uso de muitos medicamentos o 

que os levam aos PRM, colaborando muitas vezes para a ineficácia na maioria das 

terapias. 

A Taveira et al., (2007), relata que embora há evidências de que o tratamento anti-

hipertensivo apresenta uma eficácia na diminuição da morbidade e mortalidade 

cardiovasculares, os indicativos de controle de pressão arterial são muito baixos em razão 

da pouca adesão ao tratamento, ou seja, há um número muito maior de pacientes que 

abandonam a terapia ao longo do tratamento, com relação aos que aderem e permanecem 

contínuos no uso dos medicamentos. 

Segundo De Gusmão et al., (2009), os principais fatores que comprometem a não 

adesão ao tratamento estão intimamente relacionados ao uso incorreto do medicamento, 

posologia, a terapêutica ser continua, o resultado negativo algumas vezes do tratamento 

e como consequência a mudança novamente da terapia. Nesse sentido, o 

acompanhamento farmacoterapêutico contribui com a melhoria da adesão ao tratamento 

e a otimização dos benefícios da farmacoterapia em hipertensos, a partir da identificação 

das necessidades individuais e da detecção e resolução dos problemas medicamentosos. 

Pereira et al., (2008), descreve que o acompanhamento farmacoterapêutico é 

considerado uma ferramenta dentro da farmácia clínica, uma especialidade da área da 

saúde voltada à atividade e ao serviço do farmacêutico clínico para desenvolver e 

promover o uso racional de medicamentos. Esta ferramenta veio como uma forma de 

facilitar a interação do farmacêutico com o paciente. 

Alano et al., (2012), ressalta que toda e qualquer intervenção que interrompam a 

terapia medicamentosa ou que faça qualquer tipo de alteração, como mudança na forma 

farmacêutica, princípio ativo, dose e intervalo de administração, o profissional 

farmacêutico deve acionar o prescritor, para informá-lo os motivos pelo qual a terapia 

deve sofrer tais alterações, solicitando auxilio para a interferência. Porém as outras 
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intervenções como mudança no estilo de vida e sobre o tratamento não medicamentoso 

podem ser feitas pelo próprio farmacêutico. 

O tratamento da HAS consiste também em uma terapia não farmacológico, onde 

busca-se essencialmente hábitos que garantam estratégias na mudança do estilo de vida 

do portador de HAS, no controle do peso e alimentação, mudanças de hábitos, como não 

consumo de bebidas alcoólicas e fumo, e a inserção no cotidiano de práticas de exercícios 

físicos (NEGREIROS FIGUEIREDO et al., 2010). 

O modelo de acompanhamento farmacoterapêutico mais utilizado por 

pesquisadores e farmacêuticos no mundo é o espanhol, denominado Método de Dáder. 

Este método define PRM como qualquer evento indesejável, manifestado ou provável, 

que envolva a farmacoterapia e interfere de maneira real ou potencial na evolução clínica 

do paciente (DE LIMA et al., 2016). 

Segundo Fontana et al., (2015), o Método Dáder fundamenta-se em obter dados 

inicialmente através da anamnese do paciente no qual busca-se seu histórico 

farmacoterapêutico, obtendo informações pertinentes sobre o quadro clinico do mesmo, 

(problemas de saúde, medicamentos utilizados na terapia, associações, dieta e exercícios 

físicos praticados no cotidiano). Em seguida, descreve-se uma avaliação de seu estado de 

situação e possíveis realizações de intervenções que tem como principal objetivo resolver 

prováveis PRMs encontrados durante o tratamento contínuo. 

Os PRMs mais comuns encontrados são as prescrições inadequadas, interações 

medicamentosas, falhas ao receber o medicamento, superdosagens, uso inadequado, 

doses sub-terapêuticas, efeitos adversos e automedicação (SECOLI, 2010).  

A literatura reconhece a importância de um farmacêutico na equipe 

multiprofissional no tratamento da saúde dos idosos o que possibilita ao paciente a 

compreensão da patologia, da terapia farmacológica e não farmacológica e 

consequentemente a sua adesão positiva ao tratamento. E para que se tenha sucesso na 

terapêutica é necessária uma abordagem educativa que possibilite a ação colaborativa 

entre os profissionais (JÚNIOR et al., 2006). 

Segundo Correr e Otuki (2011), no seguimento farmacoterapêutico, é essencial e 

de grande relevância o farmacêutico compreender a experiência de medicação relatada 

pelo paciente, incluindo as atitudes, desejos, expectativas, receios, entendimento e o 
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comportamento do paciente com relação aos medicamentos, pois essa etapa é 

fundamental na tomada de decisões clínicas. A adesão terapêutica será eficiente e positiva 

após ser compreendida de forma segura através dessa aproximação. 

Em traços gerais, o acompanhamento farmacoterapêutico é uma prática clínica 

que pretende monitorizar e avaliar, continuamente, a farmacoterapia do doente com o 

objetivo de melhorar os resultados em saúde. Atualmente não há dúvida, que inserido na 

equipe de saúde, o profissional mais qualificado para realizar AC é o farmacêutico, pela 

sua formação específica em medicamentos, pela sua acessibilidade e pela sua motivação 

para que o seu trabalho assistencial seja reconhecido (HERNÁNDEZ et al., 2009). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificados e selecionados cinco artigos cujos títulos ou resumos 

continham indicativos com o objetivo da presente revisão. Tais artigos identificados 

foram obtidos na íntegra e avaliados de acordo com os critérios de inclusão estabelecidos 

por estudo. 

A base eletrônica de dados SciELO foi a que propiciou a identificação do maior 

número de artigos pois observou-se que a literatura é escassa de trabalhos sobre o 

acompanhamento farmacoterapêutico em idosos hipertensos. O que revela que esta é uma 

prática pouco frequente, mas que vem tomando importância nas discussões entre 

pesquisadores da área de saúde e formadores de políticas públicas. Os artigos 

selecionados estão descritos no quadro 02. 

Quadro 02: Descrição dos artigos selecionados relacionados aos autores, anos e títulos. 

AUTORES∕ANO TÍTULOS 

MARQUES et al., (2010) 

A influência do acompanhamento farmacoterapêutico na 

adesão à terapia anti-hipertensiva e no grau de satisfação do 

paciente 

REINHARDT et al., (2012) 

Acompanhamento farmacoterapêutico em idosos hipertensos 

residentes em um lar geriátrico, localizado na Região do Vale 

dos Sinos, Rio Grande do Sul, Brasil 

RIBEIRO et al., (2013) 
Atenção farmacêutica em paciente com hipertensão arterial 

sistêmica em uma unidade de saúde de Jequié, Bahia 

BRUNE et al., (2014) 
Método Dáder na atenção farmacêutica em pacientes 

hipertensos no município de Pontal do Araguaia-MT, Brasil 

DE SA et al., (2014) 
A importância do acompanhamento farmacoterapêutico a 

idosos pertencentes ao grupo da “melhor idade” da FACESA 

  

Fonte: Autora. 
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Tabela 02: Caracterização dos artigos selecionados de acordo com o perfil amostral de 

cada estudo. 

 

Artigos 

 

Perfil amostral 

 

 

 

MARQUES et al., (2010) 

 

 

 

 

 Pacientes portadores de HAS, diabetes (47%), colesterol alto 

(53%), dor no peito (27%), dores no estômago (33%) e 

intestino desregulado. 

 Grupo controle 

 37% do sexo masculino 

 67% do sexo feminino 

 Idades: 

 40 - 50 Anos (33%) 

 61- 70 anos (42%) 

 ≥ 70 anos (25%) 

 

 Grupo caso: 

 53% do sexo feminino 

 47% do sexo masculino 

 Idade: 

 40- 50 anos (20%) 

 51- 60 anos (40%) 

 61- 70 anos (26%) 

 ≥ 70 anos (14%) 

 O método Dáder foi aplicado apenas ao grupo teste e os 

dados da história farmacoterapêutica (primeira entrevista) se 

referem apenas ao grupo que recebeu AFT. 

 Dos pacientes que responderam ao questionário, 47% 

utilizam sinvastatina, 13% metformina, 20% AAS, 46% 

inibidores de ECA, 33% hidroclorotiazida e 40% atenolol. 

 

REINHARDT et al., (2012)  Pacientes portadores de HAS 

 61,3% do sexo feminino 

 38,7% são do sexo masculino 

 Não houve grupo controle e∕ou de caso 

 Idade: (mínimo = 64 e máximo = 98 anos). 

 O método Dáder foi aplicado como seguimento 

farmacoterapêutico 

 Predominou- se o uso da classe terapêutica dos inibidores da 

ECA (71%), seguido por bloqueadores do canal de cálcio 

(22,6%); bloqueadores dos receptores de AT1 (6,5%); 

inibidores adrenérgicos (3,2%) e vasodilatadores de ação 

direta (3,2%), dentre outros diuréticos 

 

 

 

 

RIBEIRO et al., (2013) 

 

 Pacientes portadores de HAS 

 Participaram 10 pacientes, 9 eram pacientes idosos 

 Idade mínima 61 anos 
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 Não houve grupo teste e∕ou de caso 

 8 do sexo feminino 

 2 do sexo masculino 

 O método Dáder foi aplicado como seguimento 

farmacoterapêutico 

 Pacientes utilizavam diuréticos tiadizidicos, 

betabloqueadores, inibidores da ECA e vasodilatadores 

 

 

 

 

BRUNE et al., (2014) 

 

 

 

 

 

 Pacientes portadores de HAS 

 25 adultos 

 Sendo 17 do sexo feminino (68%) 

 8 do sexo masculino (32%) 

 Idade de 64 anos 

 O método Dáder foi aplicado como seguimento 

farmacoterapêutico 

 100% dos pacientes apresentaram algum tipo de PRM. 

 

 

DE SA et al., (2014) 

 

 Pacientes portadores de HAS dentre outras 

 A amostra foi constituída de 30 idosos 

 Sendo 86,7% (n=26) do sexo feminino 

 4 do sexo masculino 

 Idade: 65 anos 

 10% (n=3) dos idosos eram fumantes 

 46,6% (n=14) faziam uso de bebidas alcoólicas 

 Dos idosos analisados, 76,7% (n=23) faziam uso de mais de 

um medicamento ao dia 

 Os medicamentos mais utilizados pelos idosos foram os 

antihipertensivos e diuréticos 90% (n=27) e os 

antidislipidêmicos 10% (n=3) 

 

Fonte: Autora. 

Dentre as características apresentadas nos artigos, destacam-se as seguintes: os 

diferentes autores caracterizam seus artigos como quantitativos, exceto RIBEIRO et al., 

(2013) que classificou o seu como qualitativo e MARQUES et al., (2010) que não 

apresentou declaração sobre essa caracterização. Entretanto, a análise da metodologia 

apresentada em cada artigo, permitiu que fossem observadas características semelhantes 

entre os mesmos para a realização desta discussão. Os artigos selecionados foram 

realizados em diferentes estados do país (quadro 3), onde 3 foram em Unidades Básicas 

de Saúde, 1 Instituição de Ensino Superior (IES) e 1 em uma Farmácia Popular. 

Dentre todos os estudos houve maior participação de pacientes mulheres. A idade 

média da população dentre os artigos, variou entre ≥60 a ≤94 anos considerando-se 

idosos. Todos os artigos continham objetivos semelhantes e visavam investigar a eficácia 



29 

 

 

 

do acompanhamento farmacoterapêutico no tratamento da hipertensão em idosos. O 

tempo do seguimento farmacoterapêutico variou entre os mesmos. (Quadro 03).  

Quadro 03: Caracterização dos artigos selecionados, quanto ao tempo, local e tamanho 

das amostras. 

Artigos 

Tempo de 

acompanhamento 

farmacoterapêutico 

(meses) 

Local 

(Cidade/Estado) 

Tamanho da 

amostra 

(n) 

MARQUES et al., (2010) 12 Alfenas (MG) 27 

REINHARDT et al., (2012) 34  Vale dos Sinos (RS) 50 

RIBEIRO et al., (2013) 1 Jequié (BA) 10 

BRUNE et al., (2014) 3  Pontal do Araguaia (MT) 25 

DE SA et al., (2014) 1  Valparaíso de Goiás (GO) 30 

Fonte: Autora. 

Com relação a eficácia do acompanhamento farmacoterapêutico, utilizando a 

metodologia de Dader, no tratamento medicamentoso de idosos hipertensos os estudos 

selecionados apresentaram os seguintes resultados. 

 

5.1 A influência do acompanhamento farmacoterapêutico na adesão à terapia 

anti-hipertensiva e no grau de satisfação do paciente 

 

A população foi dividida em um grupo caso e controle. No entanto, o método de 

Dáder apenas foi aplicado no grupo caso. Na entrevista, foram detectados os seguintes 

resultados: os pacientes apresentavam outras patologias além da hipertensão (tabela 02), 

levando-os a polimedicação e acarretando em diversas reações adversas. A não adesão à 

terapêutica tem grande prevalência nos pacientes geriátricos e está relacionada com 

muitos fatores, em especial a quantidade diária de medicamentos administrados (SOUSA, 

2011). 

Dos pacientes analisados 60% faziam uso de monoterapia e 20% usavam 3 

medicamentos diferentes. Quando perguntados sobre a terapia medicamentosa que 
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utilizavam no tratamento da HAS antes do acompanhamento farmacoterapêutico.77% dos 

pacientes relataram que houve uma melhora no tratamento da HAS, enquanto que 9,7% 

disseram que não houve e 12,9% não opinaram. Os medicamentos mais utilizados na 

terapia observados na tabela 2 foram os inibidores da ECA e diuréticos tiazídico. 

Fármacos preconizados pelas diretrizes atuais para o tratamento da hipertensão 

(REINHARDT et al., 2012).  

Dos pacientes do grupo controle que não receberam atenção farmacêutica, 58% 

apresentaram adesão moderara ao tratamento, constituindo a maioria, 25% apresentaram 

adesão alta e 17% adesão moderada. Enquanto que, o grupo caso apresentou uma adesão 

moderada, de 86%, antes do acompanhamento farmacoterapêutico, após o término do 

estudo houve aumento no número de pacientes com alto nível de adesão. 

 A relação paciente versos profissionais é uma condição essencial, pois lhe 

permite entender a realidade do paciente. A partir daí o farmacêutico identifica os PRMs 

que mais preocupam o paciente realizando uma análise da situação, e com embasamento 

teórico dos problemas identificados. Então, o farmacêutico poderá elaborar hipóteses de 

solução dos problemas, mas com um plano de cuidados (POSSAMAI et al., 2007).  

Quanto a adesão ao tratamento, cerca de 17% dos pacientes do grupo controle 

relataram ter dificuldade em utilizar o medicamento, pois acreditam que a HAS é uma 

patologia momentânea. Porém, antes do acompanhamento farmacoterapêutico, 93% dos 

pacientes acreditavam que a mesma poderia ser controlada com dieta e medicamentos, 

sendo que no final da pesquisa houve aumento para 100%. 

Dos pacientes 67% apresentaram relatos de esquecimento quanto a posologia 

relacionado a não compreensão das instruções de usos dos medicamentos (44% para o 

grupo controle e 13% para o grupo caso).Considerando as atribuições da prática 

farmacêutica definida pela OMS, as atividades de educação em saúde, especialmente as 

pertinentes ao uso correto de medicamentos, a dispensação e a indicação farmacêutica 

podem interferir de maneira significativa no uso adequado de medicamentos pelas 

pessoas e pela sociedade(ANGONESI et al., 2011). 

Marques et al., (2010), basearam-se na aplicação do método Dáder de 

acompanhamento farmacoterapêutico. A média das pressões do grupo controle, ao final 

do estudo apresentaram uma redução de 5, 8 mmHg (sistólica) e 5,8 mmHg (diastólica); 

enquanto que a média das pressões do grupo teste ao final do acompanhamento, 

apresentaram uma redução de 24,8mmHg (sistólica) 13,33mmHg (diastólica). Portanto 
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notou-se que comparados os grupos a redução do grupo teste foi muito maior que a do 

grupo controle. 

O controle da Pressão Arterial (PA), além de exigir a participação individual, 

também requer a assistência da equipe de saúde, dentro de um programa eficiente de 

controle da HAS, pois há fatores relacionados a progressão e cronicidade da doença, 

juntamente com à falta de sintomatologia, que influenciam e condicionam o processo de 

efetividade do controle dos níveis pressóricos (GEWEHR et al., 2018). É importante que 

as práticas desenvolvidas para atenção à saúde incorporem diversas estratégias 

individuais e coletivas a fim de melhorar a qualidade da atenção e alcançar o controle 

adequado dos níveis pressóricos do paciente. 

 

5.2 Acompanhamento farmacoterapêutico em idosos hipertensos residentes em 

um lar geriátrico, localizado na Região do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, 

Brasil 

 

Nesse estudo foram avaliados 50 idosos residentes de um lar geriátrico dentre os 

quais 62% de idosos apresentavam as doenças relacionadas na tabela 2 e os medicamentos 

descritos na mesma. Os medicamentos utilizados pelos pacientes nesse estudo estão 

preconizados nas Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (REINHARDT et al., 

2012).  

A análise foi feita através da coleta de dados/informações encontradas nos 

prontuários médicos dos pacientes incluindo as intervenções farmacêuticas relacionadas 

a quantidade, tipo de intervenção, troca de medicação, posologias, reavaliação médica da 

prescrição, entre outras.  

Para a interpretação dos dados foram avaliadas as pressões arterial sistólica (PAS) 

e diastólica (PAD) seguido do cálculo da pressão arterial média (PAM = PAD+1∕3) (PAS-

PAD). As médias da PAS, PAD e PAM foram registradas numa planilha na qual 

constavam mês e ano da aferição pressórica. As informações complementares obtidas na 

pesquisa foram coletadas e baseadas no método Dáder de seguimento farmacoterapêutico 

de caráter retrospectiva no período entre setembro de 2008 a julho de 2010. 
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Observou-se a diminuição na PAS e na PAM dos 31 hipertensos participantes da 

pesquisa. A redução dos níveis das mesmas pode ser atribuída a diversos fatores dentre 

eles o projeto de extensão da Universidade FEEVALE, que promoveu neste local, a 

atenção farmacêutica através do acompanhamento e orientação na administração dos 

medicamentos nessa população. 

Acompanhamento Farmacoterapêutico é uma prática farmacêutica que envolve 

procedimentos e habilidades quanto a prevenção, promoção e recuperação da saúde, de 

forma associada. Durante essa prática acontece a interação direta do farmacêutico com o 

paciente, onde propõe-se uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados 

definidos voltados para a melhoria da qualidade de vida (PEREIRA et al., 2008). 

Outras ações a serem consideradas foram as intervenções farmacêuticas 

encaminhadas ao médico, sugerindo a reavaliação das prescrições de alguns pacientes 

que não estava com PA controlada. Durante o período de estudo realizaram três 

intervenções farmacêuticas em pacientes hipertensos que foram enviadas ao médico, 

todas relacionadas a eficácia, reações adversas e interação medicamentosa, ou seja, 

problemas relacionados a medicação, toda e qualquer intervenção realizada durante o 

período do estudo foram reavaliadas pelo médico. 

No Brasil, os estudos sobre a implantação da reconciliação de medicamentos nos 

serviços de saúde ainda são simples e precisam ser desenvolvidas para possibilitar a 

adaptação deste importante processo, que contribui para prevenção de erros de medicação 

e diminuição de readmissões hospitalares (FRIZON et al., 2014). 

Uma forma de atuação dentro da assistência farmacêutica relacionado ao 

acompanhamento farmacoterapêutico deve-se a avaliação das prescrições médicas 

(aprazamento), buscando diminuir os erros em relação a dose, vias de administração, 

concentração, e troca do próprio medicamento, dessa forma atuando em conjunto com o 

próprio prescritor, busca-se melhorar significativamente a assistência prestada ao 

paciente (ANGONESI et al, 2011). 

 

5.3 Atenção farmacêutica em paciente com hipertensão arterial sistêmica em 

uma unidade de saúde de Jequié, Bahia 
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Foi realizado um estudo exploratório descritivo e de caráter qualitativo. A amostra 

não probabilística foi composta por 10 pacientes com recrutamento aleatório enquanto 

aguardavam atendimento médico em uma unidade de saúde dentre os quais 9 de 10 

pacientes eram idosos. Estima-se que no Brasil mais de 60% dos idosos sejam 

hipertensos. Nessa realidade, a HAS, além de ser um dos principais fatores de risco para 

a mortalidade nessa faixa etária, a mesma causadora de danos à qualidade de vida, fato 

este, que na maioria das vezes, retira o valor da longevidade conquistada por esses 

pacientes (ESPERANDIO et al., 2013). 

Entre os pacientes cerca de 70% utilizavam diuréticos tiazídicos com uma 

frequência de 30,43%. Dentre os PRM detectados, a não adesão foi observada em 40% 

dos casos, a exemplo, a não utilização do medicamento prescrito, inefetividade, 

insegurança, contraindicações, interação e administração errônea culminando em 

Resultados Negativos Associados ao Medicamento (RNM). Dos pacientes entrevistados, 

70% possuíam algum RNM associado a HAS. O acometimento de reações adversas e as 

manifestações não comuns, podem interferir decisivamente na adesão medicamentosa. O 

medo do paciente em apresentar efeitos adversos dos medicamentos pode fazê-lo 

interromper o tratamento (ROCHA et al., 2008). 

O estudo detectou o amplo consumo dos medicamentos hidrocloritiazida 

(frequência de 30,4%) e o enalapril (frequência de 21,7%), fator este que pode estar 

associado ao baixo custo e maior acesso da população, uma vez que fazem parte da 

Relação de Medicamentos Essenciais, (RENAME) que estão disponíveis no SUS 

(BRASIL, 2008).  

Foi observado neste estudo, a utilização de fármacos em desuso na prática clínica 

(16,7%) e ainda contraindicados (12,5%), em alguns pacientes, o que demonstra que não 

houve seguimento nos protocolos clínicos. Mesmo que esses medicamentos estejam no 

RENAME, entende-se que se descumpriu as recomendações disponíveis no Formulário 

Terapêutico Nacional (BRASIL, 2010). Durante o acompanhamento na unidade, apenas 

50% dos pacientes foram considerados controlados, satisfazendo as metas preconizadas 

pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, dados coletados em anotações na cartilha dos 

pacientes durante o acompanhamento na unidade. 
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No estudo de Ribeiro et al., (2013), foi possível concluir que o serviço de Atenção 

Farmacêutica, representado pelo Seguimento Farmacoterapêutico, permitiu a 

identificação de RNM que, em sua maioria, poderiam ser evitados e solucionados por 

meio de intervenções. 

5.4 Método Dáder na atenção farmacêutica em pacientes hipertensos no 

município de Pontal do Araguaia-MT, Brasil 

 

Foi realizado um estudo prospectivo experimental e longitudinal, com 25 

pacientes diagnosticados com HAS com uso contínuo de medicamentos. A metodologia 

utilizada foi a de Dáder, onde basearam-se nas etapas: oferecimento do serviço, 

entrevistas, análise situacional, avaliação global e suspeita de PRM, intervenção 

farmacêutica. 

Foi observado nesse estudo que 100% dos pacientes apresentaram algum tipo de 

PRM devido a existência de outras doenças fazendo o uso de polifarmácia. O PRM mais 

encontrado foi a não utilização do medicamento prescrito para a terapia (46%), fator 

preponderante pois tratava-se de uma população carente; 15% dos pacientes utilizavam 

uma posologia menor ou acima que a indicada pela terapia, o que se deve a falha na 

seleção dos medicamentos, doses inadequadas, interação medicamentosa, falta de 

orientação com relação ao tratamento, mau uso e falta de efetividade.  

A frequência de eventos adversos relacionados aos medicamentos é maior em 

idosos, aumentando significativamente de acordo com a complexidade da terapia. O risco 

de ocorrência aumenta em 13% com o uso de 2 agentes, de 58% quando este número 

aumenta para 5, elevando-se para 82% nos casos em que são consumidos 7 ou mais 

medicamentos (SECOLI, 2010).  

Adicionalmente, vários são os determinantes para a não adesão ao tratamento anti-

hipertensivo como a falta de conhecimento do paciente sobre a doença, baixo nível 

socioeconômico, aspectos culturais informações errôneas obtidas em experiências com a 

doença no contexto familiar, a não interação com a equipe de saúde, custo elevado dos 

medicamentos e ocorrência de efeitos colaterais indesejáveis e polifarmácia (DE 

GUSMÃO et al., 2009). 
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Durante o período de acompanhamento farmacoterapêutico realizado nesta 

pesquisa foram concretizadas 133 intervenções farmacêuticas nos pacientes hipertensos, 

em que o acompanhamento pressórico semanal e orientações sobre a doença e uso correto 

dos medicamentos, foram as principais intervenções realizadas. 

Durante os três meses de acompanhamento farmacoterapêutico, observou-se que 

64% dos pacientes avaliados apresentaram Pressão Arterial Sistólica (PAS) ótima 

(≤120mmHg), demonstrando que o acompanhamento farmacoterapêutico é eficaz no 

tratamento medicamentoso, enquanto que, 24% apresentaram PA>120 mmHg e 12% 

>130mmHg. Esse fato se explica por serem hipertensos diagnosticados e em tratamento 

medicamentoso. 

 

5.4 A importância do acompanhamento farmacoterapêutico a idosos 

pertencentes ao grupo da “melhor idade” da FACESA 

 

Esse estudo foi constituído por 30 idosos, participantes do grupo de melhor idade 

de uma faculdade de ciências e educação, que faziam uso de um ou mais medicamentos 

capazes de responder à entrevista e receber orientações. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Paulista.  

Para o estudo foi utilizado o questionário do método de Dáder de 

acompanhamento farmacoterapêutico, além do mesmo, outras variáveis foram coletadas 

como:  socioeconômicas e sócio demográficas (idade, sexo, renda familiar), hábitos de 

vida (tabagismo, etilismo, e atividade física). 

O estudo foi classificado como transversal descritivo, as intervenções utilizadas 

foram apenas através de orientações quanto as informações coletadas nos questionários.   

Dos idosos analisados 76,7% faziam uso de mais de um medicamento ao dia, 

dentre eles os anti-hipertensivos, diuréticos e antidislipidêmicos. As principais queixas 

relatadas foram: dores nas pernas, falta de memória e dores nas costas.  

Dos idosos 56,7% faziam automedicação. Particularmente entre os idosos, as 

desvantagens da automedicação são consideráveis, destacam-se os gastos desnecessários, 
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interferência no diagnóstico e na terapêutica adequada, potenciais riscos de interações 

com os medicamentos prescritos, resistência bacteriana, reações adversas e intoxicação 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Verificou-se também que 10% dos idosos eram fumantes e 46% faziam uso de 

bebidas alcoólicas, porem no estudo essa interação não foi investigada. 

A Atenção Farmacêutica baseia-se principalmente no acompanhamento 

farmacoterapêutico dos pacientes, buscando a obtenção de resultados terapêuticos 

desejados pelos mesmos por meio da resolução dos problemas relacionados aos 

medicamentos (PEREIRA et al, 2008). 

 

5.5 Avaliação geral dos estudos 

 

Todos os estudos revelaram que os PRMs corroboram de forma significativa para 

não adesão ao tratamento, além disto, a polifarmácia foi relatada por todos os autores, 

evidenciando a presença de interações medicamentosas. 

É fundamental que os profissionais conheçam os medicamentos potencialmente 

interativos, no intuito de prevenir eventos adversos decorrentes da combinação 

terapêutica (SECOLI et al., 2010). 

Todos os estudos demonstraram que os pacientes desconheciam muitas vezes de 

informações pertinentes sobre os medicamentos usados no tratamento da HAS, 

ressaltando a importância da abordagem farmacêutica no momento da dispensação dos 

mesmos. DO Melo et al., (2006), relata que um fato que se torna comum é a necessidade 

de informação, sobre o tratamento e medicamentos, por parte dos pacientes e familiares. 

Foi observado que nos estudos De Brune et al., (2014) e De Sa et al., (2014), os 

pacientes apresentavam além da HAS, fatores de risco quanto aos seus hábitos de vida 

(sedentarismo, obesidade, alcoolismo e tabagismo), o que favorecem ainda mais, para a 

ocorrência de doenças cardiovasculares. 

A identificação de vários fatores de risco para hipertensão arterial, tais como: a 

hereditariedade, a idade, o gênero, a obesidade, o etilismo, o tabagismo, muito 
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colaboraram para os avanços na epidemiologia cardiovascular e, consequentemente, nas 

medidas preventivas e terapêuticas dos altos índices pressóricos, que abrangem os 

tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos (ZAITUNE et al., 2006). 

Todos os estudos mostraram que mais de 50% da população estudada que sofreram 

intervenção farmacêutica através do acompanhamento farmacoterapêutico tiveram 

diminuição e∕ou controle dos níveis pressóricos na HAS.  

O Acompanhamento farmacoterapêutico dentro da AT é uma prática que tem como 

principal finalidade melhorar a qualidade de vida do paciente que faz uso de 

medicamentos. Otimizar o tratamento farmacológico e prevenir os PRM (RENOVATO 

et al., 2004). 

Dessa forma concluiu-se que a presente revisão bibliográfica sistemática demonstrou 

através dos estudos analisados que o acompanhamento farmacoterapêutico é uma 

ferramenta importante na terapia medicamentosa em pacientes idosos hipertensos, uma 

vez que busca solucionar os PRMs, fatores estes, que foram relatados pelos diferentes 

autores como preponderante na adesão ou não ao tratamento. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho demonstrou que os estudos analisados evidenciaram a 

diminuição e∕ou controle dos níveis pressóricos da hipertensão arterial nos idosos 

participantes dos estudos após o acompanhamento farmacoterapêutico, demonstrando sua 

eficácia como um novo modelo de atuação do profissional farmacêutico, onde o mesmo 

é capaz de prevenir, identificar, avaliar e evitar possíveis PRMs, melhorando a qualidade 

de vida do paciente e promovendo uma melhor atenção à saúde. 
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