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RESUMO 

 

 

O presente estudo foi desenvolvido em um hospital de referência em cardiologia no Rio de 

Janeiro, observando o perfil farmacoterapêutico dos pacientes do grupo de 

Dislipidemia/Diabetes. Para isso, foram entrevistados 79 pacientes que aceitaram participar 

do projeto e que compareceram à farmácia ambulatorial para adquirir seus medicamentos, no 

período de Maio a Setembro de 2013. Informações com relação aos medicamentos, reações 

adversas, e a investigação da adesão destes ao tratamento foram coletadas em um formulário 

específico desenvolvido para este projeto. Observou-se que, dos 76 pacientes que 

preencheram os critérios de inclusão utilizados, 54 não apresentavam adesão ao plano 

farmacoterapêutico proposto pelos médicos que o acompanham, e 42,1% possuíam reações 

adversas. Com relação às interações medicamentosas, foram observadas 62 interações 

classificadas como sérias, 535 como significativas e 161 como menores. Com isso, pode-se 

afirmar que existe a necessidade de um acompanhamento mais significativo dos 

farmacêuticos a estes pacientes, com o objetivo de monitorar as reações significativas e 

buscar junto à equipe médica a solução mais apropriada para as reações adversas encontradas. 

 

 

 

Palavras-Chave: Perfil Farmacoterapêutico; Dislipidemia; Atenção Farmacêutica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This study was developed in a reference hospital of cardiology, in the Rio de Janeiro, 

analyzing the pharmaceutical plan of the patients in the Dyslipidemia/ Diabetes group. 

Because of that, 79 patients who accepted to take part in this study was interview. They went 

in the ambulatory pharmacy to take their medicines from May to September, 2013. 

Information about medicines, adverse effects, and the analysis of the pharmaceutical plan 

adherence were written on a specific formulary, developed to this study. In the 76 patients had 

all the inclusion criterion, 54 don’t have the pharmaceutical plan adherence, and 42,1% have 

adverse events. Looking to the medicine in the prescription, this study found 62 serious, 535 

significant and 161 minor interactions. To conclude, this results may appoint the necessity to 

the pharmaceutical care with this patients, monitoring the significant reactions and, together 

the medicine group, find out the best solution to this adverse effects reported in this study. 

 

 

Keywords: Pharmaceutical Plan; Dyslipidemia; Pharmaceutical Care. 
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1. INTRODUÇÃO: 

 

 

 A doença aterosclerótica é a principal causa de morbi-mortalidade nos Estados 

Unidos da América. Anualmente, um terço dos óbitos registrados neste país está relacionado à 

aterosclerose (BALLANTYNE, C. M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2010). 

No Brasil, 29,4% dos óbitos ocorridos todos os anos referem-se a causas 

cardiovasculares, sendo o Infarto e o Acidente Vascular Cerebral (AVC), ambos relacionados 

na maioria dos casos com o desenvolvimento da aterosclerose, predominantes (SAÚDE, 

2010).  

A incidência das doenças cardiovasculares vem crescendo nos últimos anos, sendo a 

principal causa de morte no planeta (KAISER, S. E., 2004). Em 2012, foram registrados 4063 

(aproximadamente 1/ 81 habitantes) óbitos por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) (último 

com análise de dados concluída pelo DATASUS). No ano de 2013, foram 1771 (1 / 187) 

internações por IAM, 2423 (1 / 136) internações por Acidente Vascular Cerebral (não 

especificado Isquêmico e Hemorrágico) e 15936 (1 / 21) internações por causas no aparelho 

circulatório (CID – 10 – IX) (DATASUS, 2014). 

Com os números de casos de doenças cardiovasculares apresentados, e suas 

consequências, pode-se prever que os fatores de risco relacionados estão em posição de 

destaque na tentativa de evitar estes eventos (ANS, 2011; BURCHALES et al, 2010). 

 Na prevenção e controle destes fatores de risco, a prática de exercícios físicos, dieta 

adequada e, em alguns casos, o tratamento farmacoterapêutico, são de fundamental 

importância. Porém, para que estas medidas sejam efetivas, o paciente deve seguir as 

orientações a ele destinadas, aderindo ao plano terapêutico proposto. A não observação deste 

fator inviabiliza o bom prognóstico. 
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Com isso, é evidente que o profissional de saúde possui a atribuição de conscientizar o 

paciente sobre a sua condição de saúde e de buscar enfatizar a relevância da importância do 

próprio paciente para o sucesso do tratamento. 

  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

1.1. FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 

 
 

 Até a década de 1960, a comunidade médica acreditava que a aterosclerose era um 

‘processo de envelhecimento inevitável’ (POLANCZYK, C. A., 2005). Segundo Dawber
1
 

(1980, apud Lotufo 2008), os primeiros resultados do Framingham Heart Study apontaram a 

existência de fatores de risco para as doenças cardiovasculares, sendo a hipertensão, a 

dislipidemia e o tabagismo destacados. 

Considerando como doenças coronarianas a angina de peito, angina instável, infarto 

assintomático, infarto agudo do miocárdio (IAM) e óbito como consequência de doença 

coronariana, o escore de Framingham indica sete fatores de risco principais, utilizando o 

período de dez anos após a análise como projeção. São eles: sexo, idade, concentração 

plasmática de colesterol total e de lipoproteínas de baixo peso molecular (Low Density 

Lipoprotein - LDL), pressão arterial sistólica, diabetes e tabagismo (LATUFO, P. A. 2008; 

BALLANTYNE, C. M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2010).  

A Sociedade Brasileira de Cardiologia considera este escore útil na investigação da 

aterosclerose, porém recomenda no caso de pacientes classificados em nível intermediário de 

risco a observação de fatores agravantes para um melhor diagnóstico. São descritas a história 

familiar de doença coronariana prematura, síndrome metabólica, variações nas concentrações 

séricas de albumina, hipertrofia do ventrículo esquerdo, insuficiência renal crônica, proteína C 

reativa em níveis acima de 3 mg/L, e analises clínicas de espessamento da carótida, índice 

                                                           
1
 DAWBER, T.R. The Framingham Study. The Epidemiologic of Atherosclerotic Disease. Cambridge. Harvard. 
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tornozelo braquial e escore de cálcio coronário (SPOSITO, A. C., 2007). Outros fatores são 

incluídos como interferentes neste processo, sendo estes a obesidade, sedentarismo, etnia, 

fatores psicossociais e doenças reumáticas autoimunes (FILHO, R. D. S.; MARTINEZ, T. L. 

R., 2002). A obesidade possivelmente esta relacionada, entre outros fatores, com a produção 

de citocinas inflamatórias pelos adipócitos (SIQUEIRA, A. F. A.; ALMEIDA – PITITTO, B.; 

FERREIRA, S. R. G, 2007). 

Ao observar os fatores de risco, é possível compreender como eles interferem na 

formação da placa aterosclerótica, analisando como ocorre este processo. 

 

1.1.1. Processo de formação da placa aterosclerótica. 

 

Em pessoas com síndrome metabólica, ou seja, com alterações fisiológicas no 

metabolismo dos lipídeos e/ou com uma dieta rica em gorduras, devido à intensa atividade do 

tecido adiposo, ocorre a liberação de altos níveis de ácidos graxos na corrente sanguínea. Com 

isso, ocorre a menor degradação de apo B e hiperinsulinemia sistêmica. Consequentemente, 

ocorre maior produção de lipoproteínas de baixa densidade (LDL e Very Low Density 

Lipoprotein - vLDL) em relação a de alta densidade (High Density Lipoprotein – HDL) 

(SIQUEIRA, A. F. A.; ALMEIDA – PITITTO, B.; FERREIRA, S. R. G., 2007). 

Em pacientes diabéticos, a glicação das lipoproteínas aumenta a sua carga elétrica 

negativa e facilita ainda mais a sua oxidação. Esta interferência aumenta a sua reatividade, 

interagindo melhor com o endotélio, facilitando a sua adesão (SIQUEIRA, A. F. A.; 

ALMEIDA – PITITTO, B.; FERREIRA, S. R. G., 2007). 

Quando estas lipoproteínas atingem a íntima dos vasos sanguíneos, estas se ligam aos 

peptídeoglicanos. O LDL sofre a ação de enzimas, entre elas a fosfolipase A2, gerando 

lisofosfatidilcolina e ácidos graxos oxidados. Estes ativam a expressão de moléculas de 

adesão e de quimiocinas pelas células do tecido vascular, ativando a ação do sistema imune. 

Outras reações também ocorrem com os lipídios no tecido vascular, e os produtos originados 

são reconhecidos pelos receptores scavenger dos macrófagos, estimulando a fagocitose destes 

compostos. Após este processo, o conjunto passa a se chamar célula esponjosa (Figura 1) 

(SIQUEIRA, A. F. A.; ALMEIDA – PITITTO, B.; FERREIRA, S. R. G., 2007).  
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Os mediadores inflamatórios originados nestas reações estimulam o desenvolvimento 

de fibras musculares lisas, que produzem citocinas, fatores de crescimento e de matriz 

extracelular. O resultado desta soma de reações no vaso sanguíneo configura a placa 

aterosclerótica (SPOSITO, A. C., 2007). 

 

 

 

Figura 1: Resumo do processo formador da placa aterosclerótica (Baseado em: 

BALLANTYNE, C. M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2010; SIQUEIRA, A. F. A.; 

ALMEIDA – PITITTO, B.; FERREIRA, S. R. G., 2007 e SPOSITO, A. C., 2007). 

 

O problema da placa aterosclerótica está ligado a sua estabilidade. O fato de obstruir 

mais ou menos o lúmen do vaso é também importante, porém a maioria das síndromes 

coronarianas advém da sua instabilidade (BALLANTYNE, C. M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, 

A. M., 2010). Isto se deve ao processo inflamatório exagerado permitir o desprendimento de 
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porções desta placa, expondo a sua porção lipídica, altamente trombogênica (SPOSITO, A. 

C., 2007). Estas partículas podem exercer ações locais ou em pontos remotos à placa 

aterosclerótica originária, como nos capilares. Com a obstrução do lúmen destes, por 

exemplo, nas coronárias, processos isquêmicos ou hemorrágicos podem ser estabelecidos, 

originando o infarto da região irrigada por estes vasos (Figura 2).  

 

 

  

Figura 2: Diferença entre placas ateroscleróticas estáveis e instáveis. (Baseado em: 

BALLANTYNE, O’KEEFE, GOTTO, 2010; SIQUEIRA, ALMEIDA – PITITTO, 

FERREIRA, 2007 e SPOSITO, 2007). 

1.1.2. Controle dos fatores de risco como medidas de prevenção. 

 

Considerando a relação entre os fatores de risco cardiovascular e o desenvolvimento 

da placa aterosclerótica, é possível identificar quais as medidas de controle do seu 

desenvolvimento podem ser empregadas. 
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Existem fatores que não podem ser manipulados na clínica, como idade, sexo e pré- 

disposição genética. Porém, a abordagem dos fatores modificáveis, como diabetes, 

dislipidemia e hábitos de vida pode e deve auxiliar no controle da aterosclerose. 

De acordo com UK Prospective Diabetes Study Group
2
 (1998, apud SIQUEIRA, A. F. 

A.; ALMEIDA – PITITTO, B.; FERREIRA, S. R. G., 2007), com relação à diabetes tipo 2, a 

redução em 1% dos valores de hemoglobina glicada reduz em 18% a ocorrência de IAM e em 

15% a de AVC. Isso possivelmente deve-se ao fato da imunogenicidade do LDL ser alterada 

pela disponibilidade plasmática de glicose, interferindo na estabilidade da placa 

aterosclerótica. 

O consumo de uma dieta rica em gorduras está associado às taxas de lipídios 

sanguíneos e as suas consequências (SPOSITO, A. C., 2007). Por isso, o estabelecimento de 

uma dieta adequada às condições clínicas e socioculturais do paciente, avaliada por um 

nutricionista qualificado, pode auxiliar na redução destes níveis (ELLER, M.; ZOCATELI, Y; 

RESENDE, A. M. B., 2010; MORGAN, C. M.; VECCHIATTI, I. R.; NEGRÃO, A. B., 

2002).  

Quando possível, é recomendada também a prática de exercícios físicos aeróbios, visto 

que esta prática altera o metabolismo dos lipídeos de forma a reduzir as concentrações de 

triglicerídeos plasmáticos e aumentar as de HDL (SPOSITO, A. C., 2007; CIOLAC, E. G.; 

GUIMARÃES, V. G., 2004).  

A SBC recomenda a interrupção do tabagismo como medida de extrema importância. 

Para evitar os efeitos da cessação brusca, medidas farmacológicas podem ser empregadas, 

aumentando as chances de sucesso desta atitude (SPOSITO, A. C., 2007). 

 Na dislipidemia o ideal é a realização de medidas não farmacológicas na busca por 

melhores valores lipídicos. Em caso de risco elevado ou quando estas medidas não fornecem 

o resultado necessário, é indicado o início da farmacoterapia (BALLANTYNE, C. M.; 

O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2010; ANVISA, 2011). 

 

 

  

                                                           
2
 UK PROSPECTIVE DIABETES STUDY (UKPDS) GROUP. Effect of Intensive Blood-Glucose Control With 

Metfromin on Complications in Overweight Patients With Type 2 Diabetes. (UKPDS34) Lancet 1998; 352 

(9131): 854 – 65. 
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1.2. DISLIPIDEMIA: ABORDAGEM CLÍNICA  

  

 

A dislipidemia é compreendida como a divergência entre os valores lipídicos 

plasmáticos encontrados e o considerado ideal para o indivíduo (BALLANTYNE, C. M.; 

O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2010; ANVISA, 2011). 

Ela pode ser classificada de diferentes formas: 

 

 Quanto a Origem (SPOSITO, A. C., 2007; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 1999): 

 

- Dislipidemia Primária: quando identificada origem genética. 

- Dislipidemia Secundária: quando causada por outras doenças e/ou pelo uso de alguns 

medicamentos. 

 

 Quanto a Classificação Laboratorial (SPOSITO, A. C., 2007): 

 

- Hipercolesterolemia isolada (LDL-C ≥ 160 mg/dL); 

- Hipertrigliceridemia isolada (TG ≥ 150 mg/dL); 

- Hiperlipidemia mista (valores aumentados de LDL-C e Triglicerídeos - TG);  

- HDL-C baixo (< 40mg/dL nos homens e < 50mg/dL nas mulheres) isoladamente ou em 

associação com aumento do LDL-C ou de TG. 

 

 A Tabela 1 representa os valores considerados atualmente como ideais. É conveniente 

lembrar que, de acordo com a evolução das pesquisas e dos hábitos alimentares da população, 

estes valores podem variar, sendo este conceito demonstrado pela própria Sociedade 

Brasileira de Cardiologia - SBC (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 1999). 

Por isso, toda vez que ocorrer a avaliação do perfil lipídico de um paciente, deve-se 

estabelecer a correlação entre o aceito como ideal e o que realmente é indicado para as 

características individuais do paciente. 
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Tabela 1: Concentrações ideais de lipídios na corrente sanguínea (para adultos até 20 anos). 

(ANVISA, 2011). 

 

HDL > 50 mg/dL 

LDL 100 – 129 mg/dL 

vLDL < 30 mg/dL 

Triglicerídeos < 150 mg/dL 

Colesterol Total < 200 mg/dL 

Indivíduos com doença aterosclerótica significativa = LDL-C ≤ 70 mg/dL. 

Indivíduos diabéticos e com doença aterosclerótica manifesta = LDL-C < 100 mg/dL. 

 

 Considerando estes valores, é possível estabelecer uma meta terapêutica para a 

correção dos desvios. Quando é necessária a utilização de fármacos para o tratamento da 

dislipidemia, o mercado brasileiro possui uma série de classes medicamentosas, com 

diferentes mecanismos de ação e respostas no indivíduo (BRASIL, 2013). Correlacionando 

estas informações, é possível estabelecer o melhor esquema a ser seguido.  

 Além disso, a SBC e a AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 

ANVISA (ANVISA, 2011) divulgaram diretrizes a serem seguidas, servindo de base para a 

classe médica. Isso é fundamental, pois a padronização conduz ao melhor conhecimento dos 

efeitos obtidos, tanto positivos quanto negativos, da terapêutica, facilitando a tomada de 

decisões dos prescritores em casos emergenciais.  

 No que se refere ao tratamento não farmacológico, são indicados as seguintes opções 

(BALLANTYNE, C. M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2011; SPOSITO, A. C., 2007): 

 

 Elaboração de um plano dietético, por um nutricionista qualificado. 

 Realização de atividade física. 

 Controle do peso. 

 Abandono do tabagismo. 

 

   Com relação aos medicamentos utilizados no controle da dislipidemia, segue abaixo 

as suas principais classes e suas aplicabilidades:  
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 Estatinas: 

 

 Os principais medicamentos desta classe atualmente comercializados são a 

sinvastatina, rosuvastatina, losuvastatina e a atorvastatina. 

São inibidoras competitivas da enzima 3-Hidroxi-3-metilglutaril Co-A Redutase 

(HMG CoA Redutase), atuando na redução da biossíntese do colesterol. Devem ser 

administradas por via oral, em dose única diária. Devido ao seu reduzido tempo de meia vida, 

no caso principal da sinvastatina, e a síntese do colesterol ser predominantemente à noite, 

recomenda-se a administração no período da noite. Nos casos de fármacos com o tempo de 

meia vida consideravelmente superior, pode ser administrado em qualquer horário do dia. 

Os efeitos observados pela utilização das estatinas são a redução do LDL-C, leve 

redução dos triglicerídeos e leve aumento dos níveis de HDL. 

Como efeitos adversos esperados estão a hepatotoxicidade e a miopatia, sendo esta 

última a mais expressiva. Até o momento, não existem resultados conclusivos sobre a 

segurança na utilização de estatinas por gestantes. 

São indicadas para o tratamento da hiprcolesterolemia isolada, combinada ou não com 

a ezetimiba, colestiramina, fibratos e o ácido nicotínico, e na hipertrigliceridemia, em 

conjunto com fibratos, ácido nicotínico e/ou ômega 3 (BALLANTYNE, C. M.; O’KEEFE, J. 

H.; GOTTO, A. M., 2011; BRUNTON et al., 2010). 

 

 Sequestrantes de Ácidos Biliares: 

 

No Brasil, o representante desta classe é a colestiramina. Esta substância é uma resina 

que se liga aos ácidos biliares no intestino, evitando a sua reabsorção. São utilizados 

principalmente em combinação com as estatinas, quando estas não reduzem eficazmente os 

níveis de LDL séricos. Promovem discreta elevação dos níveis de HDL. 

Esta classe é a única das hipolipemiantes recomendada para o tratamento de mulheres 

possivelmente grávidas. 

 Foram descritos casos de acidose hiperclorêmica em pacientes que utilizaram este 

medicamento, provavelmente por o medicamento ser composto do sal do fármaco como 

cloreto. Os efeitos adversos mais comuns são gases e dispepsia, prisão de ventre e a possível 
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interferência na absorção de outros fármacos, como inclusive de algumas estatinas 

(BALLANTYNE, C. M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2011; BRUNTON et al., 2010). 

 

 

 Ácido Nicotínico/ Niacina: 

 

 É uma vitamina do Complexo B hidrossolúvel ativada após a conversão de NAD a 

NADP (reação de redução), afetando os parâmetros lipídicos. Ele reduz a lipólise no tecido 

adiposo, a síntese de triglicerídeos no fígado e ativa a LPL, elevando assim os níveis de HDL. 

 Indicado para pacientes com reduzidos valores de HDL-C, e como adjuvante com 

estatinas e fibratos no tratamento de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia ou dislipidemia 

mista. 

Em alguns pacientes em terapia com ácido nicotínico é possível observar rubor, 

erupções cutâneas e prurido, sendo o rubor mediado por prostaglandinas. A hepatotoxicidade 

e hiperglicemia são efeitos adversos mais observados por estes pacientes (BALLANTYNE, C. 

M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2011; BRUNTON et al., 2010). 

 

 Derivados do Ácido Fíbrico: 

 

 Atualmente, o mercado comercializa como representantes dessa classe o ciprofibrato, 

o fenofibrato e a genfibrozila. 

 São ativadores do receptor PPAR (Receptores Ativados Proliferadores de Peroxissoma 

- sigla em Inglês), o qual promove a redução de lipoproteínas e elevação do HDL sérico. 

 Possuem indicação no tratamento da hipertrigliceridemia endógena, após o tratamento 

não medicamentoso ter sido falho. 

 Pode ser observado, em alguns pacientes, a presença de efeitos gastrointestinais, dor 

de cabeça, perda de cabelo e/ ou mialgias, entre outros sintomas, associados ao tratamento 

com derivados do ácido fíbrico (BALLANTYNE, C. M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 

2011; BRUNTON et al., 2010). 
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 Ezetimiba: 

 

  Reduz níveis totais de lipídios e inibe a reabsorção entérica do colesterol. Essa é 

comumente encontrada em associação com as estatinas, embora estudos ainda estejam sendo 

realizados para confirmar o benefício desta associação. 

 Em caso de intolerância as estatinas, é recomendado o uso isolado de ezetimiba, visto 

a redução considerável, mesmo que isoladamente, nos níveis de LDL-C (BALLANTYNE, C. 

M.; O’KEEFE, J. H.; GOTTO, A. M., 2011; BRUNTON et al., 2010). 

 

 

1.3. CONTROLE DAS VARIÁVEIS FARMACOTERAPÊUTICAS 

 
 

Quando um paciente procura o serviço de saúde devido ao aparecimento de algum 

sintoma, ou quando ocorre à detecção de sinais clínicos em exames de rotina, o objetivo é 

solucionar este problema de forma a garantir a qualidade de vida do indivíduo. Identificar a 

causa desta variação em relação ao ‘ideal de saúde’ é uma atividade difícil, que em muitos 

casos demanda um longo período para ser conhecida. Ao encontrá-la, o prescritor necessita 

utilizar diversos meios para corrigir este fato, de forma medicamentosa ou não. Independente 

da escolha, o paciente é de fundamental importância para o sucesso da terapêutica, visto que é 

ele quem irá se beneficiar ou sofrer com o que foi proposto. 

Tendo em vista isto, o paciente deve ser informado corretamente sobre os riscos e 

benefícios do tratamento, além de conhecer sua condição clínica, participando da decisão do 

melhor caminho para si. Porém, quando se refere à informação sobre saúde é fundamental que 

esta abordagem seja clara, objetiva e esclarecedora para o paciente. 

Quando o paciente não é bem orientado, ou se recusa a seguir as recomendações 

médicas, ocorre o que é denominado ‘Não Adesão À Terapêutica’. Acredita-se que 

aproximadamente 50% dos pacientes com doenças crônicas não seguem corretamente o seu 

plano farmacoterapêutico (WHO, 2003). Esta condição é considerada importante fator de 

falhas nos tratamentos medicamentosos (PASSOS, D. J. L.; SILVA, R. R., 2011).  
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As principais condições relacionadas à não adesão dos pacientes estão descritas abaixo 

(PASSOS, D. J. L.; SILVA, R. R; 2011). 

 

 Reações Adversas a Medicamentos (RAM). 

 Interação Medicamentosa e/ou Alimentar. 

 Alto custo dos medicamentos. 

 Falta de informação sobre o tratamento. 

 Tratamento longo e de difícil compreensão. 

 Doenças assintomáticas. 

 Desaparecimento dos sintomas no início do tratamento. 

 Falta de Credibilidade no prescritor. 

 Ansiedades por resultados positivos. 

 Etilismo. 

 

O aparecimento de RAM interfere diretamente na postura do paciente. Além disso, 

cabe ressaltar que a polifarmácia, compreendida como a utilização de cinco ou mais 

medicamentos (SECOLI, S. R., 2010), também deve ser considerada como fator influente. Ela 

dificulta a compreensão do tratamento e pode aumentar as chances de aparecimento das 

RAM, principalmente em idosos (SILVA, R., SCHMIDT, O. F., SILVA, S., 2012; SECOLI, 

S. R., 2010). 

Atualmente, existem diversas formas de classificar a adesão ao tratamento 

medicamentoso. São descritos métodos diretos e indiretos para a avaliação da adesão ao 

tratamento (OIGMAN, W., 2006).  

As medidas diretas utilizam fatores que comprovem a administração dos 

medicamentos pelo paciente. As principais são: análise biológica da concentração do fármaco 

e adição de um agente (traçador) que permite o doseamento do fármaco ou algum metabólito 

no organismo do paciente (OIGMAN, W., 2006). A maior desvantagem destes métodos é o 

alto custo e a necessidade de em algumas situações conseguir realizar a coleta de sangue do 

paciente.  

Os métodos indiretos fornecem uma ideia geral da adesão, pois os instrumentos 

utilizados não comprovam a utilização dos medicamentos. São mais baratos e fáceis de 
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utilizar em relação aos diretos. Os mais utilizados são: opinião do médico prescritor, relatório 

do paciente, questionários com perguntas sobre o processo de administração dos 

medicamentos e o tempo de retorno para a aquisição dos medicamentos (OIGMAN, W., 

2006; DIAS et al, 2011). 

Apesar de os métodos diretos serem mais específicos, os indiretos permitem um maior 

conforto do paciente e são menos onerosos, favorecendo a realização do estudo. Além disso,  

a abordagem do paciente e a confiança deste no avaliador permite que as respostas estejam 

muito próximas da realidade (alta especificidade), além de aumentar a identificação e 

esclarecimento de dúvidas sobre o tratamento (DIAS et al, 2011). 

Um instrumento relativamente comum na análise indireta da adesão é a utilização de 

questionários. O mais conhecido e utilizado é o de Morisky (MORISKY et al, 2008), validado 

para pacientes com pressão arterial elevada, contendo oito perguntas (Quadro 1).  

 

1. Você às vezes se esquece de tomar os seus comprimidos? 

2. Ao longo das últimas duas semanas, houve algum dia que você não tomou o seu medicamento para 

pressão arterial elevada? 

3. Alguma vez você já diminuiu ou parou de tomar seus medicamentos sem consultar o seu médico, pois 

você se sentiu pior quando você o utilizou? 

4. Quando você viaja ou sai de casa, às vezes você se esqueçe de levar os seus medicamentos? 

5. Você tomou o seu medicamento de pressão arterial elevada ontem? 

6. Quando você sente que sua pressão arterial está sob controle, às vezes você para de tomar o seu 

medicamento? 

7. Tomar os medicamentos todos os dias é um verdadeiro transtorno para algumas pessoas. Você já se 

sentiu incomodado em relação a isto? 

8. Com que frequência você tem dificuldade de lembrar de tomar todos os seus medicamentos para a 

pressão arterial? 

 

Quadro 1: Questionário de Morisky, com 8 perguntas (MORISKY et al, 2008). 

 

 

Avaliar o perfil dos pacientes atendidos pelos serviços de saúde e orientá-los de forma 

a incentivar a adesão ao plano farmacoterapêutico, são fatores que interferem diretamente nos 

resultados obtidos e na segurança da utilização dos medicamentos (GREGORI et al, 2008; 
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SILVA et al, 2013; EIZERIK, D. P.; COSTA, A. F.; MANFROI, W. C., 2008; ANABUKI et 

al, 2005). 

Considerando o ‘papel do farmacêutico como educador em saúde’ no objetivo de 

‘estabelecer o maior esclarecimento sobre cuidados em saúde’ (PASSOS, D. J. L.; SILVA, R. 

R; 2011), é fundamental a atuação deste profissional no combate as causas da não adesão 

farmacoterapêutica. 

 

1.4.  O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM 

DISLIPIDEMIAS: 

 
 
 

É possível observar na literatura alguns estudos realizados com pacientes 

dislipidêmicos onde a atuação do farmacêutico auxiliou na melhora dos resultados clínicos.  

Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi realizado o acompanhamento 

farmacoterapêutico em pacientes pertencentes a um lar de idosos com dislipidemias. Após um 

ano de estudo, foram confrontados os resultados antes e após esta intervenção, 86% dos 

pacientes obtiveram resultados positivos no dercorrer do estudo. Com relação ao colesterol 

total, no início a média era de 206 ± 53 mg/ dL. No fim do estudo, era de 180 ± 43 mg/ dL 

(GREGORI et al, 2013). 

Em uma farmácia de Pernambuco, durante seis meses, foi utilizada a metodologia 

Pharmacist’s Workup of Drug Terapy. Após o estudo, 82,2% dos problemas na 

farmacoterapia foram solucionados com este estudo, refletindo numa alteração positiva no 

perfil lipídico dos pacientes (SILVA et al, 2013). 

Uma revisão sistemática publicada em 2008, utilizando artigos de ensaios clínicos 

randomizados publicados no Medline no período de 1966 até 2007, indicou seis artigos para a 

pesquisa. Apesar do número baixo de artigos indicar ser esta uma área pouco explorada pela 

comunidade científica, todos concluíram que a intervenção de orientar os pacientes com 

dislipidemias produzem resultados positivos (EIZERIK, D. P.; COSTA, A. F.; MANFROI, 

W. C., 2008). 
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1.5.  A REALIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - INC 

 
 

 

O Instituto Nacional de Cardiologia é um hospital público federal, referência em 

cardiologia, localizado no bairro de Laranjeiras, na cidade do Rio de janeiro (INC, 2013). 

Por ser um hospital que realiza pesquisas científicas e promove a educação de 

profissionais de saúde, compõe o que se denomina Rede Sentinela da ANVISA (ANVISA, 

2011b). 

Com relação aos pacientes com dislipidemia, este hospital possui, a nível ambulatorial, 

um grupo denominado Dislipidemia/Diabetes. Este grupo atende pessoas com dislipidemias 

e/ou diabetes consideradas de difícil manejo. Ou seja, após ser atendido por outros médicos 

não pertencentes a este grupo, e não ocorrer uma evolução positiva na intervenção realizada, 

os pacientes são direcionados para este grupo. 

O grupo abrange dois cardiologistas, dois endocrinologistas e um nutricionista. A 

equipe médica realiza aproximadamente cem consultas por mês.  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o perfil medicamentoso dos pacientes ambulatoriais cadastrados no programa de 

Dislipidemia do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), através de uma entrevista farmacêutica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conhecer os medicamentos utilizados atualmente pelos pacientes incluindo os de venda 

livre, fitoterápicos, suplementos e vitaminas e a prática de automedicação. 

 

- Avaliar possíveis reações adversas a medicamentos relatadas neste grupo de pacientes.  

 

- Avaliar a adesão do paciente à terapia medicamentosa prescrita através da aplicação do 

questionário de Morisky, adaptado para a dislipidemia. 

 

- Avaliar as potenciais interações medicamentosas e classifica-las quanto a importância 

clínica. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Estudo transversal prospectivo de avaliação da adesão à terapia medicamentosa e uso 

de medicamentos no grupo de pacientes pertencentes ao programa de Dislipidemia do INC, 

através da aplicação de um questionário durante a consulta farmacêutica. 

 

3.2 AMOSTRA 

 

  Os pacientes atendidos nas consultas médicas do grupo de dislipidemia do INC que 

foram ao ambulatório farmacêutico adquirir seus medicamentos durante um período de 4 

meses, de Junho a Setembro de 2013, foram convidados a participar deste projeto. 

 Foi solicitado que o paciente estivesse em posse, durante a consulta farmacêutica, das 

prescrições atualmente em uso, inclusive os medicamentos prescritos por outros médicos que 

não os pertencentes ao programa de Dislipidemia. 

 Foram aceitos a participar do projeto todos os pacientes consultados por pelo menos 

um dos quatro médicos pertencentes ao grupo de Dislipidemia/ Diabetes do INC, em um 

período de no mínimo 6 meses anterior a entrevista (ou 12 meses, se descrito “Uso Contínuo” 

no alto do receituário), período em que a prescrição é considerada válida. Além disso, a 

disponibilidade de tempo para a entrevista e a vontade do paciente em participar foram 

consideradas. 
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 O paciente foi informado que continuaria a receber os medicamentos dispensados pelo 

Serviço de Farmácia do INC normalmente, mesmo que não quisesse participar do projeto, 

sendo, portanto, a participação voluntária. 

 

3.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

 Os pacientes foram entrevistados no momento da dispensação dos medicamentos na 

Farmácia Ambulatorial do INC pelos farmacêuticos residentes, previamente treinados para 

aplicação do questionário,  

 Utilizou-se um formulário (ANEXO 7.2) onde foram coletados os seguintes dados: 

informações pessoais, medicamentos prescritos, medicamentos utilizados que não estão 

prescritos e queixas do paciente referente aos medicamentos. Para estes pacientes também foi 

aplicado o questionário de Morisky adaptado para a dislipidemia, para a avaliação da adesão 

ao tratamento medicamentoso.  

 

3.4 LEVANTAMENTO DO USO DE MEDICAMENTOS 

 

 Realizou-se o levantamento de todos os medicamentos atualmente em uso pelo 

paciente (prescritos, de venda livre, vitaminas e suplementos, remédios caseiros, entre outros). 

 Os medicamentos prescritos puderam ser identificados pela observação da(s) prescrição 

(ões) trazida (s) pelos pacientes e pelo relato de utilização destes.  A automedicação foi 

conhecida através do uso referido do medicamento pelo paciente. Avaliou-se a razão do uso 

ou a indicação de cada medicamento utilizado. Os medicamentos mais prescritos foram 

descritos nos resultados utilizando a respectiva classificação ATC (Anatomical Therapeutic 

Chemical). 

 Não foram analisados dados laboratoriais e prontuários dos pacientes atendidos. 

Coletaram-se dados observados apenas nas prescrições em posse dos pacientes e do seu uso 

referido de medicamentos. 
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3.5 CARACTERISTICAS PESSOAIS DOS PACIENTES 

 

Para observar as variáveis da amostra, algumas características pessoais foram 

coletadas no formulário (ANEXO 7.2). Foram elas: 

 

- Data de Nascimento: para o cálculo da idade. 

 

- Peso e Altura: para o cálculo do IMC. 

 

- Nível de Escolaridade: para saber se as pessoas entrevistadas poderiam ter alguma 

dificuldade de compreensão da terapêutica devido ao baixo nível de escolaridade. 

 

- Endereço: para saber a região político – administrativa e a Microrregião de Saúde a que a 

pessoa pertence, podendo indicar possíveis falhas na organização de atendimento do Serviço 

Único de Saúde (SUS).  

 

- Telefone: para caso seja necessário algum contato futuro com o paciente. 

 

 Com relação à moradia, utilizou-se a classificação político-administrativa do Estado 

do Rio de Janeiro (CEPERJ, 2014), e a de Microrregiões de Saúde (SECRETARIA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013) (ANEXO 7.3). 

 

 

3.6 ERROS DE MEDICAÇÃO 

 

 A fim de detectar os erros de medicação foi solicitado que o paciente relatasse o uso 

de medicamentos com o seguinte questionamento aberto: “Qual é a sua rotina de utilização 

dos medicamentos? O (A) senhor (a) poderia descrevê-la?”. Considerou-se erro a divergência 

entre o prescrito e o uso relatado pelo paciente.  
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 De acordo com a resposta, erros na administração dos medicamentos, como 

duplicidade das doses, subdoses, divergências entre o horário de administração real e os 

prescritos, foram observados e posteriormente analisados estatisticamente. 

 

 

3.7 ADESÃO 

 

 Avaliou-se a adesão através da aplicação do questionário validado de Morisky, 

contendo oito perguntas (MORISKY et al, 2008), adaptando-o para pacientes com 

dislipidemias. Neste questionário, perguntas simples realizadas facilitam a observação do 

farmacêutico de irregularidades na administração dos medicamentos, com relação à subdoses 

(Quadro 2). 

 

1. Você às vezes se esquece de tomar os seus medicamentos? 

2. Ao longo das últimas duas semanas, houve algum dia que você não tomou algum dos seus medicamentos? 

3. Você já cortou ou parou de tomar seus medicamentos sem consultar o seu médico porque você se sentiu 

pior quando você o utilizou? 

4. Quando viaja ou sai de casa, às vezes você se esquece de levar seus medicamentos? 

5. Você tomou seus remédios corretamente ontem? 

6. Quando você sente com que seus níveis lipídicos já estão sob controle, através de consultas ou exames, às 

vezes você para de tomar o medicamento? 

7. Você já se sentiu algum incomodo relacionado a estar aderindo a seu plano de tratamento? 

8. Você tem dificuldade em lembrar-se de tomar os seus medicamentos? 

 

Quadro 2: Perguntas do questionário de Morisky, adaptado para este projeto (Baseado em: 

MORISKY et al, 2008). 

 

 Além disso, durante toda a entrevista foi realizada a avaliação da postura do paciente, 

verificando se as respostas realizadas no questionário realmente condiziam com a realidade. 

Quando ocorriam divergências, o paciente era questionado, de forma a indicar a informação 

correta. O somatório das respostas fornecidas com a obtida durante a entrevista foi utilizado 
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para considerar o paciente aderente ou não. Isso também permitiu fornecer uma base para 

analisar a validade da adaptação do questionário para a população estudada. 

 O paciente foi considerado aderente quando respondeu ‘Não’ a todas as perguntas do 

questionário, exceto a pergunta 5 (‘Você tomou corretamente seus medicamentos ontem?’), 

que deveria ser ‘Sim’. Respondendo de forma divergente a qualquer uma destas perguntas, 

sem nenhuma justificativa coerente (por exemplo: o médico suspendeu um medicamento por 

um número x de dias, ou ele apresentou baixa pressão arterial, e por isso não utilizou o 

fármaco hipotensor) o paciente foi considerado não-aderente ao plano farmacoterapêutico 

fornecido pelo prescritor.  

 De forma a aumentar o rigor dos resultados na classificação da adesão, visto que o 

objetivo é auxiliar os pacientes com algum desvio em relação ao proposto pelo médico 

prescritor em um projeto de atenção farmacêutica, em fase de planejamento, foi considerado 

qualquer resposta diferente ao ideal como paciente não aderente, salvo em alguns casos onde 

a não utilização foi justificada. Por exemplo, para ser considerado aderente, o paciente 

necessitaria responder NÃO a todas as perguntas, enquanto a de número 5 deveria responder 

SIM. Porém, se o paciente relatasse que não utilizou seu medicamento para pressão arterial no 

dia anterior porque verificou que esta se encontrava abaixo do ideal no momento indicado 

para a administração do medicamento, esta resposta negativa foi desconsiderada, e as demais 

respostas indicavam a classificação correta do paciente.  

 

 

3.8 AVALIAÇÃO DAS REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS 

 

Durante a entrevista, o paciente foi questionado sobre a existência de algum mal-estar 

que ele tenha sentido após o início do plano farmacoterapêutico  (NARANJO et al, 1981). 

Nos casos onde foi constatada alguma reação adversa grave, esta foi comunicada rapidamente 

ao prescritor. 
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3.9 AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Todos medicamentos descritos como utilizados para cada paciente foram lançados em 

um analisador de Interações Medicamentosas (MEDSCAPE, 2013) e correlacionados com as 

queixas dos pacientes. Nos casos onde esta correlação foi estabelecida, o prescritor também 

foi notificado. 

 Eles foram classificados da seguinte forma: 

 

 Se um dos medicamentos for para dislipidemia, ele foi classificado como para 

dislipidemia. 

 

 Se um dos medicamentos for para diabetes, ele foi classificado como para diabetes. 

 

 Interações entre medicamentos para dislipidemia e para diabetes foram contabilizadas 

separadas, e corrigidas quando adicionada à classificação Dislipidemia e/ou Diabetes 

(exemplo: interação entre ciprofibrato e gliclazida: 1 IM em Dislipidemia, 1 IM em 

Diabetes, 1 IM em Dislipidemia e/ou Diabetes). Desta forma, é possível saber que o 

paciente apresentou uma interação com um medicamento para dislipidemia e com um 

medicamento para diabetes, porém esta interação só era contabilizada uma vez, já que 

é uma interação, mas que contém duas classes terapêuticas que são alvos deste estudo. 

 

 Caso a IM envolvesse pelo menos um medicamento envolvidos no sistema 

cardiovascular (Diuréticos, Inibidores da ECA, Inibidores de canais de Cálcio, entre 

outros), e nenhum para Dislipidemias e Diabetes, era classificada como 

Cardiovasculares. Se algum medicamento para Disipidemias ou Diabetes estivesse 

envolvido, era retirado desta categoria e conduzido a para Dislipidemia ou Diabetes. 

 

 Se nenhum dos medicamentos envolvidos era relacionado a Dislipidemias, Diabetes ou 

aparelho cardiovascular (exemplo: omeprazol e varfarina), foi classificado como 

Outros. 
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 Esta classificação foi utilizada de forma a garantir que cada interação medicamentosa 

fosse contabilizada apenas uma vez, obedecendo à ordem de importância em relação 

ao foco deste trabalho (Dislipidemia e Diabetes > Cardiovascular > Outros). 

 

 

3.10  BREVE ANÁLISE ECONÔMICA: 

 

Os medicamentos para Dislipidemia e Diabetes prescritos foram correlacionados com 

a fonte de aquisição pelos pacientes. 

O INC possui uma farmácia ambulatorial no Centro de Apoio ao INC (CAINC), que 

está localizada em um prédio anexo, onde são fornecidos alguns medicamentos para este 

grupo (Sinvastatina, Atorvastina, Ezetimiba + Sinvastatina, Gliclazida e Metformina). Alguns 

outros são fornecidos gratuitamente pelo programa do governo Farmácia Popular 

(FARMÁCIA POPULAR, 2014). Apesar disso, alguns pacientes necessitam adquirir seus 

medicamentos em drogarias, onde o alto custo pode ser um fator determinante para a adesão.  

Para investigar os medicamentos destas classes que são utilizados foram observados e 

correlacionados com a fonte de aquisição. Os medicamentos comprados foram analisados 

quanto ao preço médio observado, no site das drogarias (CONSULTA REMÉDIOS, 2013) e 

posteriormente correlacionados com os pacientes não-aderentes, para verificar a presença ou 

não de influência na adesão. Esta interferência não foi confirmada com o paciente, visto que 

apenas uma entrevista foi realizada com cada paciente, e a análise das informações só ocorreu 

posteriormente. 

 

3.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram planilhados no Programa EXEL 2010 e analisados estatisticamente de 

forma descritiva. Além disso, parte dos resultados foram analisados pelo grupo de Estatística 

da Universidade Federal Fluminense, utilizando o programa R (Versão 3.0.1).  

Os dados das entrevistas, planilhados no EXEL 2010 foram transferidos para o 

Programa R, onde inicialmente foram analisadas as características pessoais, como sexo, idade, 

escolaridade e local de moradia, de forma a caracterizar a população estudada. 
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 Posteriormente, as respostas ao questionário de Morisky adaptado foram observadas 

segundo a porcentagem de respostas SIM e NÃO, identificando quais são os principais fatores 

responsáveis pela não – adesão. 

  Em seguida, a utilização de medicamentos permitiu observar quais classes são mais 

utilizadas, servindo de orientação as prováveis RAM esperadas. Por último, todos os dados 

foram confrontados com a classificação de adesão, através do Teste Qui-quadrado e Exato de 

Fisher, de acordo com o tipo de dado, identificando com p-valor quais fatores são mais 

influentes na adesão. Foi utilizado o nível de significância de 95% (α ≤ 0,05).  

 

 

3.12 ASPECTOS ÉTICOS 

  

 Foram mantidos sigilo e confidencialidade de todos os dados obtidos dos pacientes. As 

reações adversas a medicamentos identificadas foram comunicadas à equipe médica. 

 O presente projeto foi submetido à avaliação da Comissão Científica e do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia (ANEXOS 7.4, 7.5 e 7.6), sendo este 

considerado aprovado (CAAE 17161313.1.0000.5272). 

 

3.13 RISCOS E BENEFÍCIOS: 

 

 Nenhuma intervenção clínica foi realizada. Apenas em casos de extrema necessidade o 

paciente foi informado de que deveria procurar e informar ao seu médico sobre informações 

específicas e importantes no seu tratamento. Como benefício deste projeto, pode-se destacar 

que o conhecimento do perfil dos pacientes atendidos neste grupo do INC permite o 

direcionamento de atividades futuras em orientação e cuidado a este grupo, por toda a equipe 

de saúde envolvida. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram atendidos 187 pacientes pertencentes ao grupo de interesse deste estudo, no 

período de 30 de Abril de 2013 a 24 de Setembro de 2013 (o atendimento pelos médicos do 

grupo de Dislipidemia/ Diabetes ocorreram apenas às terças e sextas feiras, durante o período 

de realização deste estudo). Apenas 80 pacientes preenchiam os critérios de inclusão, sendo os 

fatores predominantes nesta limitação no estudo à falta de interesse do paciente e a falta de 

tempo dos farmacêuticos, devido ao excesso de pacientes deste e de outros programas do 

hospital, para uma entrevista. Destes 80 pacientes, um paciente não compreendia português 

corretamente, sendo então 79 entrevistados. Destes, três pacientes não apresentavam 

dislipidemia, estando inseridos no grupo devido à diabetes, sendo então excluídos da análise 

de dados. Para os resultados descritos nesta monografia, foram consideradas as informações 

de 76 pacientes. Durante este período de estudo, 273 pacientes estavam agendados para 

atendimento com os médicos do programa de Dislipidemia/Diabetes. 

 Durante a execução do projeto, o tempo utilizado na realização das entrevistas não foi 

observado em sua totalidade. Porém, algumas foram contabilizadas, encontrando uma média 

de aproximadamente 20 minutos. 

 Algumas informações pessoais foram coletadas, de forma a caracterizar a amostra 

estudada. Elas estão descritas na tabela a seguir (Tabela 2): 
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Tabela 2: Características pessoais da população entrevistada: 

 

Categoria Valor: n (%) 

Mulheres 36 (47,4%) 

Homens 40 (52,6%) 

Idade 

 

< 55 anos 17 (22,4%) 

55 a 65 anos 26 (34,2%) 

> 65 anos 33 (43,4) 

Total 76 (100%) 

 

 

Índice de Massa Corporal (IMC) 

 

 

 

Normal (18 < x < 25) 15 (19,7%) 

Sobrepeso (25 ≤  x < 30) 37 (48,7%) 

Obesidade (x ≥ 30) 24 (31,6%) 

Total 76 (100%) 

Nível de Escolaridade 

 

Ens. Fundamental Incompleto 29 (38,2%) 

Ens. Fundamental Completo 18 (23,7%) 

Ens. Médio Incompleto 7 (9,2%) 

Ens. Médio Completo 15(19,7%) 

Ens. Superior Incompleto 4 (5,3%) 

Ens. Superior Completo 3 (3,9%) 

Total 76 (100%) 

Microrregiões de Saúde – Metropolitana 1 

(Obs: apenas 73 pacientes, do total de 76 

analisados, pertencem a esta região de 

Saúde). 

 

 

 

 

Microrregião 1 47 (64,4%) 

Microrregião 2 1 (1,4%) 

Microrregião 3 7 (9,6%) 

Microrregião 4 9 (12,3%) 

Microrregião 5 9 (12,3%) 

Total 73 (100%) 

Doenças 

Dislipidemia apenas 20 (26,3%) 

Diabetes e Dislipidemia 56 (73,7%) 

Total 76 (100%) 
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A média de idade observada neste estudo (61,4 anos) é compatível com a maior parte 

dos estudos encontrados na literatura com relação a dislipidemias, caracterizando uma 

população idosa (GREGORI et al, 2013; SILVA et al, 2013; EIZERIK, D. P.; COSTA, A. F.; 

MANFROI, W. C., 2008). Isto pode ser explicado devido o maior controle das taxas de 

lipoproteínas plasmáticas por esta faixa etária, devido a presença ou maior probabilidade de 

eventos cardiovasculares. 

Na análise da região de moradia, foi observado a maioria dos pacientes pertencentes à 

Região Metropolitana (Divisão Político – Administrativa) e Metropolitana 1 (Divisão por 

Regiões de Saúde) (Tabela x).  

 

Tabela 3: Classificação dos pacientes quanto à região da moradia: 

 

Divisão Político - Administrativa Divisão por Regiões de Saúde 

Metropolitana 1 74 Metropolitana 1 73 

Baixada Litorânea 1 Metropolitana 2 - Microrregião 2 1 

 

Costa Verde 

 

1 
Baixada Litorânea 1 

 
 Baía da Ilha Grande 1 

 

  

4.1 ANÁLISE DOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

 

 As informações com relação os medicamentos utilizados pelos pacientes, foram 

observados 706 medicamentos no total. Destes, 622 (88%) medicamentos estavam prescritos 

e 57 (8%) relatados como automedicação. Durante algumas entrevistas, os pacientes 

informaram a utilização de medicamentos que estão prescritos, porém não apresentaram a 

prescrição no momento da entrevista, correspondendo a 27 (4%) medicamentos (Figura 4). 
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Figura 3: Medicamentos observados durante as entrevistas. 

 

 

 Dos medicamentos utilizados para dislipidemia, a sinvastatina e a associação entre 

ezetimiba e sinvastatina foram as mais utilizadas, enquanto para Diabetes a metformina foi 

mais expressiva. Com relação aos outros medicamentos investigados, o atenolol, o ácido 

acetilsalicílico, o losartan e a furosemida foram mais prescritos (Tabela 3). A explicação para 

estes medicamentos serem predominantes está no fato do INC atender pacientes com 

problemas cardiovasculares já instalados, e no caso específico deste grupo, possuir um 

público com histórico de dislipidemia resistente e/ou alto risco de evento cardiovascular 

associado. A sinvastatina pode ter sido predominante para o tratamento da dislipidemia 

porque a segurança e eficácia da classe terapêutica a qual ela pertence são comprovadas e seu 

uso é recomendado pela SBC (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 1999). 

Além disso, este medicamento é utilizado há mais tempo pela medicina, com manejo e efeitos 

colaterais bem conhecidos, e de mais fácil acesso para os pacientes (custo acessível e 

disponível em postos de saúde e na Farmácia Popular). 

 Com relação à automedicação, observou-se um predomínio de analgésicos e 

medicamentos de venda livre. Porém, outros medicamentos suspensos ou indicados por outros 

médicos em terapias anteriores e que não são de conhecimento dos prescritores do INC, 

também foram identificados (Tabela 4). 
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Tabela 4: Relação de medicamentos mais prescritos: 

 

Classificação ATC (ATC, 2014) Medicamento  Quantidade de pacientes que utilizam (Valor = n (%)) 

NO2BA01 Ácido Acetilsalicílico 54 (71,0%) 

A10BA02 Metformina 52 (68,4%) 

C07AB03 Atenolol 40 (52,6%) 

C09CA01 Losartan 34 (44,7%) 

C10AA01  Sinvastatina 32 (42,1%) 

C10BA02  Ezetimiba + Sinvastatina 28 (36,8%) 

A10BB07 Gliclazida 26 (34,2%) 

C10AB08 Ciprofibrato 23(30,3%) 

C03CA01 Furosemida 21 (27,6%) 

C10AA05 Atorvastatina 16 (21,1%) 

 

 

 

Tabela 5: Relação de medicamentos utilizados por automedicação:  

 

 
Medicamento Pacientes que relataram utilizar (Valor = n (%) 

Medicamento a base de Dipirona 26 (45,6%) 

Medicamento a base de Diclofenaco 7 (12,3%) 

Paracetamol 5 (8,8%) 

Omeprazol 4 (7,0%) 

Complexo Vitamínico 3 (5,3%) 

Não informado (mas é analgésico) 2 (3,5%) 

AAS 2 (3,5%) 

Loperamida 2 (3,5%) 

Vitamina C 2 (3,5%) 

Colchicina 1 (1,7%) 

Alopurinol 1 (1,7%) 

Cilostazol 1 (1,7%) 

Ácido Nicotínico 1 (1,7%) 

Total 57 (100%) 

 

 

Alguns pacientes relataram utilizar mais de um medicamento com o mesmo fármaco 

como princípio ativo (2 casos com dipirona) ou utilizar um ou outro medicamento (1 caso da 

dipirona e paracetamol, e outro com dipirona e diclofenaco). Nestes casos, cada medicamento 

relatado foi considerado para compor a tabela 5. 
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4.2  ERROS DE MEDICAÇÃO 

 

 Observa-se em média a utilização de 9,3 medicamentos por paciente (considerando 

prescritos, automedicação e informados pelo usuário), configurando a polimedicação. 

Considerando a posologia descrita para o paciente (isto é, analisando apenas medicamentos 

prescritos), foram obtidas em média 12,1 administrações de medicamentos por dia. Isto 

significa que existe a possibilidade de ocorrência de erros de administração de medicamentos 

12 vezes por dia, sendo este um valor de importância clínica na orientação dos pacientes. 

 Tsuyuki
3
 (2004, apud Eizerik, D. P.; Costa, A. F.; Manfroi, W. C., 2008) sugeriu que 

os pacientes como os que participaram deste estudo encontram-se em alto risco para o 

desenvolvimento de DCV, já que utilizam mais de 5 medicamentos por dia, com mais de 12 

administrações diárias e utilizam medicamentos que necessitam de monitoramento, além da 

possibilidade de outros fatores de risco associados. 

 Durante a entrevista, o paciente foi estimulado a relatar a sua rotina de utilização de 

medicamentos, e está foi comparada com a posologia descrita nos receituários médicos. 

Segundo a análise, o paciente foi orientado e conhece o real motivo da utilização da maioria 

dos medicamentos. Em alguns casos esta comparação não foi realizada, devido à adaptação 

inicial ao questionário proposto, sendo estes casos classificados como desconhecidos. 

 

 

 
   

Figura 4: Conhecimento do motivo da utilização de medicamentos. 

                                                           
3 Eizerik, D. P., Costa, A. F., Manfroi, W. C. Educação de pacientes em dislipidemia: revisão sistemática. 

Revista Brasileira Farmacêutica, 89(3): 207-210, 2008. 
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 A análise dos erros de administração também foi realizada neste momento. Com 

relação a isso, foram identificados 39 pacientes (51,3%) com algum erro, 27 (35,5%) sem 

erros, 9 (11,8%) confusos na hora de descrevê-la, corrigindo-se em seguida ou dizendo que 

faz corretamente, mas na hora não conseguia relatar. Um paciente informou que possui uma 

pessoa em sua casa que faz este controle para ele, porém não estava presente durante a 

entrevista. Destes erros, 25 (41,7%) estavam relacionados à subdose ou omissão de dose, 25 

(41,7%) ao horário de administração diferente do proposto pelo prescritor ou necessário para 

o correto efeito do medicamento, e 10 (16,6%) à sobredose. Considerando estes valores, 

encontra-se uma média de 1,54 erros por paciente. Estes resultados podem ser relacionados 

com o estudo feito em Pernambuco (SILVA et al, 2013), onde 18,8% dos problemas 

relacionado à administração de medicamentos (PRM) estavam envolvidos com a sobredose, 

compondo os 31,3% de PRM relacionados a falta de segurança devido ao erro na 

administração de medicamentos. 

Apesar de não ter acontecido um determinado tipo de erro com um medicamento 

específico predominantemente, alguns medicamentos merecem ser destacados, devido à 

importância do erro no tratamento do paciente. Na tabela abaixo, eles foram classificados 

quanto à omissão de dose, subdose, sobredose e administração em horário diferente do 

prescrito, o que pode afetar no sucesso da terapia.  

 

Tabela 6: Descrição dos erros de administração de medicamentos encontrados no 

estudo. 

 

 
Medicamento Classificação Frequência 

Dislipidemia 

Sinvastatina 
Omissão de Dose 1 

Horário Incorreto 1 

Ômega 3 Horário 1 

Ciprofibrato Horário 2 

Ezetimiba + Sinvastatina Horário 1 

Diabetes 

Metformina 
Horário Incorreto 2 

Subdose 3 

GalvusMet Subdose 1 

Gliclazida 
Horário 1 

Subdose 1 

Glimeperida Horário 1 
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Cardiovascular 

Mononitrato de Isossorbida 

Omissão de Dose 1 

Horário incorreto 1 

Sobredose 3 

Subdose 4 

Atenolol 

Sobredose 2 

Horário Incorreto 2 

Subdose 2 

Enalapril Sobredose 2 

Anlodipino 
Omissão de Dose 1 

Subdose 1 

Espironolactona Horário 1 

Losartan Subdose 2 

Carvedilol Subdose 1 

Furosemida 
Subdose 1 

Sobredose 1 

Hidroclorotiazida Omissão de Dose 2 

Captopril Subdose 1 

Enalapril Subdose 1 

Hidralazina Subdose 1 

Anti-coagulantes 

Clopidogrel Omissão de Dose 1 

Cilostazol Subdose 1 

Ácido Acetilsalicílico 

Subdose 1 

Sobredose 1 

Omissão de Dose 3 

Horário 4 

Varfarina Horário incorreto 3 

Outros 

Omeprazol 
Horário Incorreto 5 

Sobredose 1 

Alopurinol 
Subdose 1 

Horário 3 

Fluoxetina Sobredose 1 
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4.3 REAÇÕES ADVERSAS 

 

 

 Foram identificadas também 71 possíveis reações adversas a medicamentos (Tabela 

5). Destas, 29 reações já haviam sido solucionadas até o momento da consulta, e em 42 casos 

os pacientes ainda apresentavam a reação. As informações obtidas foram descritas na tabela 

abaixo na forma como foram relatadas pelos pacientes, sem confirmação pelos médicos do 

grupo ou outro meio. 

 

    Tabela 7: Possíveis RAM descritas pelos pacientes (BPR, 2011): 

 

Medicamento 

Suspeito 
RAM 

Descrita em Bula 

 

RAM já 

solucionada 

RAM não 

solucionada 

Metformina 

Efeitos Gastrointestinais, 

entre outras 
Sim 9 (31,0%) 5 (11,9%) 

Não realiza a função 

hipoglicemiante 

Associação com bloqueadores de 

canal de cálcio, corticosteroides, 

estrogênio, fosfenitaina, 

anticoncepcional hormonal, 

isoniazida, ácido nicotínico, 

fenotiazina, fenitoína, 

simpaticomiméticos, diuréticos, 

hormônios tireoidianos e álcool 

promovem essa condição. O paciente 

não utiliza nenhuma destas outras 

classes terapêuticas, porém indicou 

que provavelmente abusa do álcool. 

0 1 (2,4%) 

Constipação Não 0 1 (2,4%) 

Varfarina 
Alteração do fluxo 

menstrual 

Sim – risco aumentado de 

hemorragias 
0 1 (2,4%) 

- 

Alergia a algum 

medicamento para Diabetes 

(não sabe o nome) 

Algumas classes de hipolipemiantes, 

como as sulfaniluréias, possuem alto 

potencial alergênico 

1 (3,4%) 0 

- 

Inchaço nas pernas pela 

utilização de algum 

medicamento que não 

lembra/ não sabe o nome 

- 1 (3,4%) 1 (2,4%) 

Propatilnitrato Hipotensão Ortoestática 
Não, porém refere á tonturas e 

desmaios. 
0 1 (2,4%) 

Gliclazida Boca seca 
Não, mas refere-se a alterações no 

paladar 
0 1 (2,4%) 

- Dor nas pernas - 0 3 (7,1%) 

Ácido Acetilsalicílico 

Dor no estômago Sim, risco de úlceras agravado. 1 (3,4%) 2 (4,8%) 

Coagulação difícil 

Não, porém a associação com o 

álcool e com outros medicamentos 

pode proporcionar. 

0 2 (4,8%) 

Sangramento gengival 
Não, porém pode agravar eventos 

hemorrágicos 
0 1 (2,4%) 

- 
Dor de estômago por 

utilizar vários 
- 0 2 (4,8%) 



 

47 
 

medicamentos 

Anlodipino Inchaço nas pernas Sim 1 (3,4%) 0 

- Tontura, visão turva - 0 2 (4,8%) 

- Falta de ar - 0 1 (2,4%) 

- Cãibra - 0 1 (2,4%) 

- Impotência - 0 1(2,4%) 

Amiodarona 
Perda de memória 

Não, porém afeta a função 

tireoidiana, que pode estar 

relacionada. 

0 1 (2,4%) 

    

 Perda de visão Sim, distúrbios oftálmicos 0 1 (2,4%) 

Enalapril Tosse Sim 4 (13,8%) 0 

Espironolactona Ginecomastia 
Não, porém é explicável 

farmacologicamente. 
2 (6,9%) 0 

Colchicina Diarreia Sim 0 1 (2,4%) 

- 

Ácido Úrico elevado 

provocando dores nas 

pernas 

- 0 1 (2,4%) 

Clonidina 
Boca seca Sim 1 (3,4%) 0 

Tontura Sim 0 1 (2,4%) 

- 

Necessita utilizar um 

medicamento pelo ortopedista e 

não pode devido a Diabetes 

- 0 1 (2,4%) 

Mononitrato de 

Isossorbida 

Dor no peito 
Não, porém refere-se à taquicardia e 

palpitações 
1 (3,4%) 0 

Dor de cabeça Sim 0 1 (2,4%) 

Digoxina Vômitos Sim, indício de intoxicação 1 (3,4%) 0 

Atorvastatina ou 

Ciprofibrato 
Dor no peito Não 0 1 (2,4%) 

Ciprofibrato Sonolência Sim 1 (3,4%) 0 

Diltiazen Falta de ar 
Não, porém é contra-indicado em 

pacientes com congestão pulmonar 
1 (3,4%) 0 

     

Sinvastatina Fraqueza e/ou cãibra 

Não, porém sinaliza provável 

rabdomiólise, registrada em pacientes 

em uso deste medicamento. 

3 (10,3%) 0 

Hidroclorotiazida Intolerância Não 0 1 (2,4%) 

Omeprazol 
Utilizado em uma 

endoscopia, provocou enjoo 
Não 1 (3,4%) 0 

Varfarina Melena 

Não, mas é explicável 

farmacologicamente, devido ao risco 

aumentado de hemorragias. 

1 (3,4%) 0 

- 

Dor de cabeça devido à 

utilização de muitos 

medicamentos 

- 0 2 (4,8%) 

Enalapril ‘Fisgada no peito’ Não 0 1 (2,4%) 

Propafenona Taquicardia 

Não, porém é recomendada a 

alteração da programação em 

pacientes com marcapasso. 

0 1 (2,4%) 

- 
Erupções no couro 

cabeludo 
- 0 1(2,4%) 

- Enjoo Matinal - 0 1 (2,4%) 

- 
Dor no corpo, de cabeça e 

confusão mental 
- 0 1 (2,4%) 

- Total - 29 (100%) 42 (100%) 
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4.4 POTENCIAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

 

 Os medicamentos prescritos foram inceridos no analisados de dados do MEDSCAPE
®
, 

que forneceu para cada paciente as potenciais interações medicamentosas existentes na 

terapia. Com isso, foram indicadas 758 casos, classificadas como sérias (onde a existência de 

uma alternativa terapêutica deve ser analisada), significante (quando a utilização requer 

monitoramento do paciente) e leves (Figura 6): 

 

  

 

Figura 5: Número absoluto de potenciais interações medicamentosas e suas respectivas 

classificações. 

 

 É importante ressaltar que alguns compostos de vitaminas, propatilnitrato, e algumas 

formulações com metformina não estavam disponíveis para a análise do MEDSCAPE
®
, não 

podendo ser utilizadas nesta análise. No caso de algumas formulações com metformina, pode 

ser explicado pela relativa recente incorporação ao mercado farmacêutico. Os outros não 

foram encontradas razões que explicassem. 
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Os gráficos a seguir indicam os resultados obtidos: 

 

 

  

Figura 6: Número absoluto de potenciais interações medicamentosas sérias (MEDSCAPE®). 

  

 

 

Figura 7: Número absoluto de potenciais interações medicamentosas significantes 

(MEDSCAPE®). 
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Figura 8: Número absoluto de potenciais interações medicamentosas leve (MEDSCAPE®). 

 

 Neste momento, o fato de alguns medicamentos para Diabetes, como algumas 

associações de fármacos, não estarem presentes para consulta sugerem um fator limitante na 

identificações destas RAM, contribuindo para a relativa baixa incidência de reações dos 

medicamentos nesta categoria. 

 Analisando as potenciais interações medicamentosas sérias, podem-se observar 28 

envolvem medicamentos para a Dislipidemia, e nenhuma envolvendo medicamentos para 

Diabetes. Elas estão descritas na Tabela 8. 
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Tabela 8: Potenciais Interações Medicamentosas Sérias envolvendo medicamentos para 

Dislipidemia. 

  

 Correlacionando estas potenciais interações medicamentosas sérias com as reações 

apresentadas pelos pacientes, observou-se que dois pacientes relataram sentir dores nos 

membros inferiores e utilizavam bloqueador de canal de cálcio (um anlodipino e outro 

nifedipino) com sinvastatina. Outro paciente relatou que sentia ‘fraqueza’ no corpo quando 

utilizava amiodarona e sinvastatina, e quando o médico substituiu por atorvastatina os efeitos 

cessaram. Confirmando esta interação, em 2014 um artigo salientou a importância do 

monitoramento da utilização de dois medicamentos representantes destas classes terapêuticas 

concomitantemente, devendo ser monitorada não só com a sinvastatina (fármaco mais 

utilizado) como também com os outros da classe (ZHOU, 2014). Todos os pacientes do 

estudo que apresentavam este cenário foram advertidos a buscar atendimento pelo médico do 

programa e relatar estas informações.   

 Esta investigação empírica de Potenciais RAM reflete a diferença existente entre a 

possibilidade de reações, descritas na literatura, e as reais observadas pelo paciente. O fato de 

existir uma potencial reação deve servir como estímulo para a equipe de saúde que atende este 

paciente observar mais atentamente suas queixas e informa-lo a observar prováveis sintomas, 

fazendo com que este participe do tratamento, sendo estimulado a buscar o melhor e 

consequentemente melhorar a adesão.  

Medicamentos Efeito Potencial Mecanismo Número Absoluto (%) 

Anlodipino + Sinvastatina Aumento do risco de Rabdomiólise Ligação à proteína plasmática 11 (39,3%) 

Ciprofibrato + Varfarina Aumento do efeito da Varfarina. Ligação à proteína plasmática 6 (21,4%) 

Nifedipino + Sinvastatina Aumento do risco de Rabdomiólise Alteração do metabolismo hepático 4 (14,3%) 

Amiodarona + Sinvastatina Aumento do risco de Rabdomiólise Alteração do metabolismo hepático 2 (7,1%) 

Fenofibrato + Sinvastatina Aumento do risco de Rabdomiólise Ligação à proteína plasmática 1 (3,6%) 

Fenofibrato + Atrovastatina Aumento do risco de Rabdomiólise. Ligação à proteína plasmática 1 (3,6%) 

Fenobarbital + Sinvastatina Redução dos efeitos da Sinvastatina Alteração do metabolismo hepático 1 (3,6%) 

Topiramato + Sinvastatina Redução dos efeitos da Sinvastatina Alteração do metabolismo hepático 1 (3,6%) 

Diltiazen + Sinvastatina Aumento do risco de Rabdomiólise Alteração do metabolismo hepático 1 (3,6%) 
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 O grupo de pacientes apresentou um elevado numero de reações, sendo a maioria não 

correlacionada com as interações indicadas. Elas estavam relacionados com a ação do 

fármaco ou comuns à maioria dos medicamentos. Assim, cabe ao prescritor observar o relato 

do paciente e questioná-lo quando necessário, visto que muitos pacientes hesitavam nas 

respostas durante as consultas. Em muitos casos, não faziam correlação com nenhuma destas, 

sugerindo que algumas informações podem ter sido omitidas durante a entrevista. 

 Com isso, fica caracterizada a importância da investigação do médico e a participação 

da equipe de saúde, como farmacêuticos e enfermeiros, em orientar os pacientes a observar 

diferenças no organismo apresentadas após o início da utilização de algum medicamento. 

Porém, esta orientação deve ser feita de modo cuidadoso, visto que o excesso de orientação 

pode tornar-se um interferente na subjetividade dos sintomas. 

 

4.5 ADESÃO 

 

  A avaliação da adesão através do teste de Morisky revelou que 28,9 % (22) pacientes 

foram considerados aderentes, enquanto 71,1% (54) foram classificados como não aderentes. 

Para Dislipidemia, a busca na literatura por artigos de avaliação da adesão não indica 

resultados satisfatórios, visto que não foram encontrados estudos que correlacionem a 

dislipidemia com um método de avaliação da adesão com o uso de questionários, não 

formando uma base de suporte para o presente estudo. A maioria dos artigos disponíveis 

sobre o tema avaliam as causas desta doença e a sua abordagem como fator de risco 

cardiovascular. 

 Estudos de avaliação da adesão utilizando o teste de Morisky original, em relação a 

pacientes hipertensos, apresentam valores conflitantes (BLOCH, K. V., MELO, A. N., 

NOGUEIRA, A. R., 2008; SILVA et al, 2013; DOSSE, 2009; LUNELLI et al, 2009). Por 

isso, e devido os resultados obtidos serem semelhantes aos observados em alguns estudos, a 

adaptação do questionário utilizada neste projeto pode ser considerada válida.  

 As respostas indicam que esquecer a utilização de algum medicamento é relativamente 

comum, enquanto o conhecimento da necessidade de se manter o tratamento mesmo sem os 

sinais clínicos da doença apontam para o bom senso da população estudada. 
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Tabela 9: Respostas do questionário de avaliação da adesão (Morisky adaptado): 

 

Questões N % 

Você às vezes se esquece de tomar os seus medicamentos? 

Sim 28 36,8 

Não 48 63,2 

 76 100,0 

Ao longo das últimas duas semanas, houve algum dia que você não tomou o seu medicamento? 

Sim 21 27,6 

Não 55 72,4 

 76 100,0 

Você já cortou ou parou de tomar seus medicamentos sem consultar o seu médico porque você se sentiu pior 

quando você o utilizou? 

Sim 26 34,2 

Não 50 65,8 

 76 100,0 

Quando viaja ou sai de casa, às vezes você se esquece de levar seus medicamentos? 

Sim 10 13,2 

Não 66 86,8 

 76 100,0 

Você tomou seus remédios corretamente ontem? 

Sim 
68 

 
89,5 

Não 
8 

 
10,5 

Total 
76 

 
100,0 

Quando você sente com que seus níveis lipídicos já estão sob controle, através de consultas ou exames, às vezes 

você para de tomar o medicamento? 

Sim 
5 

 
6,6 

Não 
71 

 
93,4 

Total 
76 

 
100,0 

Você já se sentiu algum incomodo relacionado a estar aderindo a seu plano de tratamento? 

Sim 
14 

 
18,4 

Não 
62 

 
81,6 

Total 76 100,0 
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Você tem dificuldade em lembrar-se de tomar os seus medicamentos? 

    Sim 
10 

 
13,2 

Não 
66 

 
86,8 

Total 
76 

 
100,0 

 

 

 As respostas obtidas no questionário de Morisky adaptado indicam que o principal 

fator interferente na adesão é o esquecimento. O fato de a população estudada ser idosa indica 

a necessidade do suporte de algum membro da família ou cuidador na orientação do esquema 

terapêutico, de acordo com a orientação médica descrita na prescrição. Apesar disso, apenas 

13 pacientes relataram necessitar de auxílio, sendo que poucos estavam acompanhados 

durante a entrevista. 

 Outro fator importante foi o aparecimento de RAM provocar a suspensão do 

tratamento pelo paciente. Embora em alguns casos seja justificável, como sangramentos 

graves e outros incapacitantes, o atendimento médico logo após o evento é fundamental.  

 Muitos pacientes aguardam a próxima consulta para falar com o médico (no INC, em 

média, corresponde a 3 meses) ou não comunicam ao médico a suspensão. Neste intervalo de 

tempo, a ausência do medicamento pode permitir uma série de complicações clínicas ao 

paciente. Mais uma vez, o profissional de saúde, neste caso principalmente o farmacêutico,  

deve orientá-lo de forma a esclarecer a importância dos sintomas e do suporte clínico 

imediato. 

  

 A análise estatística dos dados identificou que apenas as Reações Adversas se 

mostraram estatisticamente significantes na adesão ao tratamento medicamentoso pelo 

paciente, com p-valor 0,001.  

 Com um nível de significância de 90% ( α ≤ 0,1), o erro na administração dos 

medicamentos e o total de interações medicamentosas (p-valor = 0,096 e 0,061, 

respectivamente) mostrou-se também influente. Porém, a fim de obter uma relação mais 

expressiva, foi considerada apenas as RAM como fator de influência.  

 As tabelas com os cálculos do p-valores estão descritas no ANEXO 7.6. 
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4.6 ANÁLISE DE CUSTO 

  

 Na análise da fonte de aquisição do medicamento pelos pacientes, observou-se que, 

para dislipidemias, a maioria dos pacientes (n = 68) adquiriam todos os medicamentos na 

farmácia ambulatorial do INC. Os outros (n = 8) necessitavam adquirir em drogarias, visto 

que o medicamento prescrito não era contemplado pelo Programa Farmácia Popular. A tabela 

abaixo descreve melhor o resultado (Tabela 10): 

 

Tabela 10: Medicamentos comprados para Dislipidemia na população estudada: 

 

Paciente Medicamento Comprado 

Preço médio encontrado (em 

reais) (CONSULTA 

REMÉDIO, 2013). 

Valor gasto para um mês de 

tratamento (em reais, para 30 

dias) (CONSULTA 

REMÉDIO, 2013). 

1 Ezetimiba 10 mg 92,43 

2 Fenofibrato 200 mg e Ômega 3 1000 mg 34,14 e 33,11 34,14 e 99,33 = 133,47 

3 Ômega 3 1000 mg 33,11 66,22 

4 Ômega 3 1000 mg 33,11 49,67 

5 Ômega 3 1000 mg 33,11 33,11 

6, 7 e 8 Ezetimiba 10 mg 92,43 

 

 

 Dos 56 pacientes Diabéticos, apenas 22 adquiriam todos os seus medicamentos para 

Diabetes na farmácia ambulatorial do INC. 8 pacientes conseguiam, com o programa 

Farmácia Popular (FARMÁCIA POPULAR, 2014). 26 pacientes necessitavam comprar seus 

medicamentos em drogarias (Tabela 11): 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

Tabela 11: Preço médio dos medicamentos comprados para Diabetes na população estudada: 

  

Paciente Medicamento (s) 

Preço médio 

encontrado (em 

reais) (CONSULTA 

REMÉDIO, 2013). 

Valor gasto para um mês 

de tratamento (em reais, 

para 30 dias) (CONSULTA 

REMÉDIO, 2013). 

1 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 27,93 

2 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 18,62 

3 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 37,24 

4 Glimeperida 4 mg 28,06 56,12 

5 Jalra Met 50/850 mg 99,16 53,12 

6 Glimeperida 4 mg 28,06 56,12 

7 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 37,24 

8 
Galvus Met 50/1000 e Metformina - comprimido de liberação modificada 

500 mg 
139,96 e 9,31 149,96 e 9,31 = 159,27 

9 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 18,62 

10 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 9,31 

11 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 37,24 

12 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 18,62 

13 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 37,24 

14 
Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg e Glimeperida 

2 mg 
9,31 e 18,62 e 

15 Jamuvia 50 mg 70,97 76,04 

16 Jamuvia 50 mg 70,97 76,04 

17 JalraMet 50/1000 mg 99,16 106,24 

18 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 37,24 

19 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg e Jalra 50 mg 9,31 e 64,11 9,31 e 64,11 = 73,42 

 

20 
Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg 9,31 9,31 

21 Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg e Jalra 50 mg 9,31 e 64,11 37,24 e 137,38 = 174,62 

22 
Metformina - comprimido de liberação modificada 500 mg e GalvusMet 

50/850 mg 
9,31 e 139,96 9,31 e 149,96 = 159,27 

23 Glimeperida 4 mg 28,06 56,12 

24 Jaura 50 mg 64,11 137,38 

25 JabraMet ou GalvusMet 50/850 90,85 ou 139,96 97,34 ou 149,96 

26 JanuMet 50/850 mg 70,74 151,59 
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  Com relação a adesão, os pacientes na tabela de medicamentos para dislipidemias, dos 

8 que necessitavam adquirir seus medicamentos, 5 eram não-aderentes. Dos 26 que compram 

medicamentos para Diabetes, 16 eram não aderentes. Este resultado indica que pode existir 

uma correlação entre a não adesão ao tratamento com a necessidade de comprar os 

medicamentos, porém, como demostrado no ANEXO 7.6, não existe correlação estatística 

entre os eventos, em nível de significância de 95% (α = 0,05). 

 Silva (SILVA, 2013) apontou para a importância do custo do tratamento 

medicamentoso ao ressaltar a necessidade de se escolher um plano farmacoterapêutico 

compatível com a disponibilidade no serviço público, seu custo e o perfil sócio-econômico do 

paciente. Outros artigos consideraram em seus estudos o custo do tratamento fundamental 

para a adesão ao plano farmacoterapêutico (ROZENFELD, S., 2003; AISNER
4
, J., 2007 

(apud MARQUES, P. A. C., PIERIN, A. M. G., 2008); NÓBREGA, O. T., KARNIKOWSKI, 

M. G. O, 2013). Este fator pode ser abordado neste grupo estudado, podendo contribuir para a 

melhora na adesão destes pacientes. 

 

 

 

                                                           
4
  AISNER, J. Overview of the changing paradigm in cancer treatment: oral chemotherapy. American 

Journal of Health System Pharmacist: 64(9 Suppl 5). 2007. p. S4-7. 
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5 CONCLUSÃO: 

 

 As análises estatísticas efetuadas nesta população sinalizam que a indicação das 

reações adversas a medicamentos como fator importante para a não adesão ao tratamento 

medicamentoso. Porém, o erro na administração de medicamentos e a presença de potenciais 

interações medicamentosas contribuem para a não adesão, de forma menos expressiva. 

 O nível de escolaridade não se mostrou importante durante a análise estatística. Apesar 

disso, observa-se na população estudada que quanto menor este nível, maior a incidência de 

casos não aderentes. Isso permite a formulação da hipótese que a falta de informações ou de 

compreensão da importância do tratamento é um fator limitante para o sucesso do tratamento. 

 Além disso, o alto percentual de pessoas na faixa de sobrepeso (48,7%) e de obesos 

(31,6%) pode indicar que esta população apresenta dificuldades em seguir as orientações 

nutricionais realizadas a estes pacientes, já que o excesso de peso influencia diretamente nos 

parâmetros bioquímicos e na evolução da doença, além de conjuntamente afetar a qualidade 

de vida destes. 

 O fato de necessitarem adquirir medicamentos de alto custo pode também contribuir 

para este cenário. Por ser um hospital da rede pública, a maioria dos pacientes atendidos 

possuem renda mensal baixa. Apesar de não ter sido realizada esta pergunta durante as 

entrevistas, o percentual de pacientes com níveis menores de escolaridade seria um bom 

indicativo desta condição. Além disso, o Programa Farmácia Popular disponibiliza o 

medicamento metformina gratuitamente, e o Ambulatório Farmacêutico do INC também. 

Porém, 16 pacientes (apenas neste grupo estudado) necessitam adquirir a metformina na 

formulação de comprimido de liberação modificada por compra direta. Uma maneira de 

favorecer a adesão destes pacientes seria substituir a metfomina comum da padronização 
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do ambulatório pela metformina na formulação de comprimido de liberação modificada, não 

havendo prejuízo para nenhuma das partes e beneficiando os que utilizam estra outra 

formulação. 

 Com isso, faz-se necessário o acompanhamento destes pacientes, visto o baixo nível de 

adesão e o alto percentual de reações adversas apresentadas, de modo a corrigir os desvios e 

otimizar a terapêutica destes. 
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7. ANEXOS: 

 

 

7.1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Programa de Educação em Saúde com Pacientes 

Ambulatoriais do Programa de Dislipidemia 
   

Dados de Identificação 
 
 

Nome do Voluntário: __________________________________________________________  

Prontuário: ________________ Telefone: (     ) _______________;  (     ) _____________. 

 
 Declaro para os devidos fins que, eu____________________________________ e/ ou pelo menos um 
de meus familiares abaixo assinado fomos esclarecidos (as), de maneira clara e compreensível, pelo (a) Dr. (a) 
_________________________________, CRF/ RJ n° ___________, sobre a proposta do Programa de Educação 
Farmacêutica de Pacientes do Grupo de Dislipidemia. 

 
 Declaro estar informado (a) e entender que o objetivo desse atendimento observar quais 
medicamentos eu utilizo e correlacioná-los com algum mal estar que possa estar sentindo, a fim de observar o 
perfil medicamentoso dos pacientes do grupo de dislipidemia do INC. 
 
 Declaro estar ciente de que minha participação no atendimento é voluntária, portanto não sou 
obrigado (a) a participar e posso desistir no momento que quiser. 
 
 Declaro que autorizo a utilização de material e documentação sem identificações pessoais, relativo à 
minha doença, para integrar artigos científicos publicados ou apresentações em congressos, palestras, aulas, 
reuniões científicas ou outro meio de divulgação técnico científico que vise aprofundar o conhecimento da 
minha doença, pelos profissionais de saúde. 
 
 Declaro que tive a oportunidade de fazer perguntas e todas elas foram respondidas inteira e 
satisfatoriamente. 
 

Declaro também ter o conhecimento de que qualquer informação que eu possa necessitar, que esteja 
relacionada a este projeto, poderei obter junto ao Serviço de Farmácia do INC, no telefone (21) 3037-2168, ou 
no Comitê de Ética em Pesquisa do INC, no telefone 3037-2307 (Coordenadora Mônica Vasconcellos). 
 
 Declaro ainda estar satisfeito (a) com as informações recebidas e que compreendo o objetivo desse 
atendimento. Dou o meu consentimento para que o mesmo seja realizado. A presente declaração foi lida e 
compreendida em todos os seus termos. 
 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de 2013. 
 
 
 

_________________________________                                  ___________________________________ 
               Assinatura do Farmacêutico                                                           Assinatura do Usuário ou 

                                                                                                          Responsável 
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7.2 – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA A COLETA DE INFORMAÇÕES: 

 

 

 

Frente: 
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Verso: 
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7.3 – DIVISÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM REGIÕES DE SAÚDE 

(SECRETARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013): 
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7.4 - AVALIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA – INC: 
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7.5 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA – INC: 
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7.6 – APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – INC: 

 

  

Página 1: 
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Página 4: 
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7.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DA CORRELAÇÃO ENTRE OS FATORES 

ANALISADOS COM A ADESÃO – NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA DE 5% (α ≤ 

0,05). 

 

 

 

Tabela 12. Distribuição de frequências dos pacientes aderentes ao tratamento segundo suas 

características pessoais. 

Características Pessoais 

Adesão 
Total 

p-valor* Sim Não 

n % N % n % 

Sexo        

Feminino 10 45,5 26 48,1 36 47,4 0,831 

Masculino 12 54,5 28 51,9 40 52,6  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Idade (anos)        

< 55 5 22,7 12 22,2 17 22,4 0,687 

( 55 a < 65 9 40,9 17 31,5 26 34,2  

( 65 8 36,4 25 46,3 33 43,4  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Escolaridade        

Ensino Fund. Incompleto 7 31,8 22 40,7 29 38,2 0,218 

Ensino Fund. Completo 5 22,7 13 24,1 18 23,7  

Ensino Médio Incompleto 2 9,1 5 9,3 7 9,2  

Ensino Médio Completo 3 13,6 12 22,2 15 19,7  

Ensino Superior Incompleto 3 13,6 1 1,9 4 5,3  

Ensino Superior Completo 2 9,1 1 1,9 3 3,9  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Peso       0,750 

( 64 8 36,4 13 24,1 21 27,6  

>  64 a ( 75 3 13,6 11 20,4 14 18,4 

 
>  75 a ( 87 6 27,3 16 29,6 22 28,9 

>  87 5 22,7 14 25,9 19 25,0 

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0 

Altura (cm)       0,889 

( 158 5 22,7 15 27,8 20 26,3  

> 158 a ( 165 7 31,8 12 22,2 19 25,0 

 
> 165 a ( 170 7 31,8 18 33,3 25 32,9 

> 170 3 13,6 9 16,7 12 15,8 

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0 

IMC       0,602 

Normal 6 27,3 9 16,7 15 19,7  
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* Teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher 

 

 

Tabela 13. Distribuição de frequências dos pacientes aderentes ao tratamento segundo as 

características do tratamento. 
 

 

  Adesão 

Total 
p-valor* 

Características do 

Tratamento 
Sim Não 

  n % n % n % 

Interação séria       0,170 

Sim 8 36,4 29 53,7 37 48,7  

Não 14 63,6 25 46,3 39 51,3  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Interação significativa       0,999 

Sim 21 95,5 52 96,3 73 96,1  

Não 1 4,5 2 3,7 3 3,9  

Sobrepeso 10 45,5 27 50,0 37 48,7 

Obesidade 6 27,3 18 33,3 24 31,6 

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0 

 

 

Local de Residência 

      

 

Zona Sul 3 13,6 2 3,7 5 6,6  

Zona Norte  6 27,3 15 27,8 21 27,6  

Zona Oeste 4 18,2 13 24,1 17 22,4 0,301 

Baixada 8 36,4 17 31,5 25 32,9  

Região Fluminense 1 4,5 0 0,0 1 1,3  

Centro 0 0,0 4 7,4 4 5,3  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Região Político Administrativa       0,792 

Metropolitana 22 100,0 52 96,3 74 97,4  

Baixada Litorânea 0 0,0 1 1,9 1 1,3  

Costa Verde 0 0,0 1 1,9 1 1,3  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Região Saúde       0,647 

Metropolitana I 21 95,5 52 96,3 73 96,1  

Metropolitana II 1 4,5 0 0,0 1 1,3  

Baixada Litorânea 0 0,0 1 1,9 1 1,3  

Baía da Ilha Grande 0 0,0 1 1,9 1 1,3  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  
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Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Interação leve       0,639 

Sim 16 72,7 42 77,8 58 76,3  

Não 6 27,3 12 22,2 18 23,7  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Teve alguma interação        0,289 

Sim 21 95,5 54 100,0 75 98,7  

Não 1 4,5 0 0,0 1 1,3  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

 

Tem cuidador? 
       

Sim 3 13,6 10 18,5 13 17,1 0,745 

Não 19 86,4 44 81,5 63 82,9  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Reação Adversa (RAM)       0,001 

Sim 2 9,1 28 51,9 30 39,5  

Não 20 90,9 26 48,1 46 60,5  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Erro administrativo       0,096 

Sim 8 36,4 31 57,4 39 51,3  

Não 14 63,6 23 42,6 37 48,7  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Administração de 

Medicamentos 
      0,630 

( 10 9 40,9 17 31,5 26 34,2  

>10 a ( 12 5 22,7 14 25,9 19 25,0  

> 12 a ( 14 5 22,7 9 16,7 14 18,4  

> 14 3 13,6 14 25,9 17 22,4  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

Automedicação       0,496 

Sim 12 54,5 34 63,0 46 60,5  

Não 10 45,5 20 37,0 30 39,5  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

% de Acertos no uso do 

medicamento 
      0,421 

(  59% 6 27,3 13 24,1 19 25,0  

>  59% a ( 76% 4 18,2 15 27,8 19 25,0  

> 76% a ( 95% 4 18,2 15 27,8 19 25,0  

>  95% 8 36,4 11 20,4 19 25,0  

Total 22 100,0 54 100,0 76 100,0  

* Teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher 
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Tabela 14. Resumo descritivo das características do tratamento, segundo a adesão do paciente. 
 

 

 

Características n Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo p-valor* 

Quantidade de medicamentos 

prescritos 
      

Não Aderente 54 8,43 2,92 3 18 
0,297 

Aderente 22 7,64 2,68 1 13 

Quantidade de Automedicação       

Não Aderente 54 0,78 0,72 0 3 
0,4873 

Aderente 22 0,68 0,78 0 3 

Quantidade total de 

medicamentos 
      

Não Aderente 54 9,43 3,2 0 18 
0,307 

Aderente 22 8,5 2,76 1 13 

Quantidade de tomadas de  

medicamentos por dia 
      

Não Aderente 54 12,61 4,71 4 27 
0,194 

Aderente 22 11 4,46 1 23 

Valor gasto no mês com 

medicamentos 
      

Não Aderente 54 25,98 47,75 0 165,85 
0,116 

Aderente 22 41,78 55,91 0 174,62 

Total de Interações       

Não Aderente 54 10,76 7,51 1 36 
0,061 

Aderente 22 6,95 4,01 0 13 

* Teste não-paramétrico de comparação de médias (Mann-Whitney) 

 

 

 
 

 


