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RESUMO 
 
 
A terapia medicamentosa assume um importante papel no controle e tratamento da IC. 
Informações relativas ao uso dos medicamentos em uma população com IC podem ser 
considerados instrumentos importantes para elaboração de intervenções na assistência à 
saúde. Os objetivos do estudo foram conhecer as características sócio- demográficas, 
identificar os medicamentos utilizados e suas associações, inferir a adesão, analisar o nível de 
conhecimento da prescrição e as principais comorbidades apresentadas pelos pacientes em 
tratamento de IC no Instituto Nacional de Cardiologia. Foi realizado um estudo prospectivo a 
partir do atendimento farmacêutico onde foram coletados os dados de 30 pacientes durante o 
período de novembro e dezembro de 2015. Os medicamentos foram classificados segundo a 
ATC, a adesão à medicação foi inferida pelo questionário Morisky-Green de 4 itens e o nível 
de conhecimento foi avaliado a partir do questionário utilizado por Frolich e colaboradores 
(2010). A idade média encontrada foi de 54,03 ± 11,59 anos, sendo 63,3% dos pacientes 
entrevistados do sexo masculino; 29 pacientes encontravam-se em polimedicação. O 
carvedilol foi o fármaco mais prescrito da classe farmacológica betabloqueadores, e a 
espironolactona e furosemida apareceram quase na totalidade das prescrições analisadas. O 
nível de conhecimento da prescrição foi considerado insuficiente em 80% dos entrevistados, 
30% dos pacientes foram considerados com alta adesão ao tratamento medicamentoso e 
63,3% dos entrevistados referiram ter hipertensão. A polimedicação combinada com o baixo 
nível de conhecimento da prescrição e a baixa adesão ao tratamento medicamentoso reforça a 
oportunidade de um acompanhamento farmacêutico para a elaboração de intervenções a fim 
de promover a obtenção de melhores resultados terapêuticos.  
 
Palavras-chave: Insuficiência cardíaca/terapia. Uso de medicamentos. Conhecimento, 
atitudes e práticas em saúde. Prescrições de medicamentos. Adesão à medicação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
It can be seen that drug therapy plays an important role in the control and treatment of Heart 
failure (HF). Information on the use of drugs in a population with HF can be considered 
important tools for development interventions in health care .The objectives of the study were 
to know the socio-demographic characteristics, identify the used drugs and their associations, 
to infer medication adherence, meet the level of knowledge of the prescription and the main 
comorbidities presented by patients in treatment of heart failure at the Instituto Nacional de 
Cardiologia. A prospective study was performed from the pharmaceutical care where the data 
were collected from 30 patients during the period of November and December 2015. The 
drugs will be classified according to the ATC, medication adherence to be inferred by 
Morisky-Green questionnaire 4 items and the level of knowledge will be assessed from the 
questionnaire used by Frolich et al. The average age was 54.03 ± 11.59 years, with 63.3% of 
respondents male patients; 29 patients were in polypharmacy. Carvedilol is the most widely 
prescribed drug pharmacological class of beta blockers, furosemide and spironolactone and 
appeared almost all of the analyzed prescriptions. The level of knowledge of the prescription 
was considered insufficient for 80% of respondents, 30% of patients were considered with 
high adherence to drug treatment and 63.3% of respondents reported having hypertension. 
The polypharmacy combined with the low level of knowledge about prescription and low 
adherence to drug treatment reinforces the need for a pharmacist to follow the development of 
interventions to promote the achievement of better therapeutic results . 
Keywords:  Heart failure/therapy; Drug utilization; Health Knowledge, Attitudes, Practice; 
Drug prescriptions; Medication adherence; 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

A insuficiência cardíaca (IC) pode ser definida como uma síndrome complexa em que 
ocorre uma diminuição da atividade de bombeamento cardíaco (débito cardíaco) alterando o 
suprimento de oxigênio necessário aos diversos tecidos. Distinguem-se dois tipos principais 
de IC, a sistólica e a diastólica, sendo ambas responsáveis por ocasionar disfunções em um ou 
em ambos os ventrículos. A IC pode ser considerada uma síndrome de múltiplas causas. São 
várias as etiologias que disparam o desenvolvimento da Insuficiência Cardíaca, entre elas 
estão a doença isquêmica, hipertensão arterial, doença de chagas, cardiomiopatia, doença 
renal crônica e doenças endócrinas, sendo uma via final para a maioria das doenças 
cardiovasculares (BOCCHI  et al., 2009). 

As estratégias de tratamento na IC visam reduzir a ocorrência de sintomas, diminuir 
admissões hospitalares e melhorar a sobrevida dos pacientes (McMURRAY et al., 2012). O 
tratamento farmacológico depende, dentre outros fatores, da identificação do modelo 
fisiopatológico que acomete cada paciente e das manifestações clínicas (sintomática ou 
assintomática). Existem dois modelos fisiopatológicos conhecidos: insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida (ICFER) e insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal 
(ICFEN) (MESQUITA; JORGE, 2010). Com base nisso, muitas são as evidências que 
comprovam a eficácia de fármacos como betabloqueadores, antagonistas de receptores de 
angiotensina (ARA) ou inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e 
espironolactona no tratamento da ICFER.  Outros fármacos apresentam benefícios clínicos no 
tratamento da IC sintomática, como digitálicos e diuréticos (BOCCHI et al., 2009; BOCCHI 
et al., 2012; CARDOSO, 2005; PACKER et al, 2001). 

A IC representa uma das principais causas de morbimortalidade, gastos com saúde, 
além de acarretar piora na qualidade de vida dos pacientes. Atualmente, tem sido observado 
um aumento da sua prevalência atribuído, em parte, pela melhora nos tratamentos das 
doenças, como o infarto agudo do miocárdio, que faz os pacientes viverem mais e evoluírem 
com IC (TAVARES et al., 2010). No Brasil, de acordo com dados do DATASUS, em 2014, a 
IC representou aproximadamente 20% das internações hospitalares por causa cardiovascular, 
e 2% do total de internações. Nesse mesmo período, o custo total com as internações na 
doença foi de mais de 300 bilhões de reais, representando 2,4 % dos gastos totais 
(DATASUS, 2014). 
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Os elevados gastos com as internações hospitalares estão relacionados à reincidência 
das mesmas tanto nas manifestações crônicas quanto descompensadas na IC (CASTRO et al., 
2010). Sabe-se que a não adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico acarreta 
um aumento na taxa de internações por crises de descompensação na IC (MANGINI et al., 
2008). A falta de conhecimento do tratamento da doença, elevado número de reações adversas 
e a utilização de muitos medicamentos simultaneamente (polifarmácia) são problemas que 
podem colaborar para a não adesão à terapia medicamentosa (LEITE; VASCONCELLOS, 
2003).  

Sendo assim, pode-se inferir que os medicamentos assumem um importante papel no 
controle e no tratamento da IC. A fim de promover o uso racional dos medicamentos, que 
abrange a correta utilização, torna-se necessário conhecer as características sócio- 
demográficas da população assim como os principais determinantes que influenciam na 
utilização de medicamentos. Os estudos de utilização de medicamentos (EUM) fornecem 
informações quanto ao uso dos medicamentos em uma determinada população, como as 
principais reações adversas, interações medicamentosas observadas, custo do tratamento e 
como se dá adesão ao regime terapêutico. Esses estudos podem ser considerados instrumentos 
importantes para elaboração de intervenções na assistência a saúde (CASTRO, 2000). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: FISIOPATOLOGIA 
 
 

O desenvolvimento da IC ocasiona diversas alterações no organismo a fim de tentar 
manter o desempenho cardíaco normal. Podem-se destacar três mecanismos mais importantes 
nesse processo: reação hemodinâmica de defesa, resposta inflamatória e resposta hipertrófica 
de remodelagem ventricular (CARDOSO, 2005).  

Em relação às alterações hemodinâmicas, as mais comuns são a retenção hidrossalina, 
vasoconstrição arteriolar e o aumento da estimulação cardíaca. Essas alterações têm a função 
de manter a pressão sanguínea alta, já que ela se encontra diminuída devido ao baixo 
bombeamento cardíaco. Além desse fenômeno, no sistema imunológico, pode-se observar um 
aumento da expressão das citocinas pro- inflamatórias, como o Fator de Necrose Tumoral 
alfa, a Interleucina 1 (IL-1),  e Interleucina 6 (IL-6). Esses eventos afetam negativamente a 
atividade cardíaca inotrópica do ventrículo esquerdo, ocasionando a hipertrofia dos 
cardiomiócitos (remodelagem) e a morte por necrose e apoptose das células cardíacas. 
(CAMBÃO; MOREIRA, 2009). 

Portanto, suspeita-se que a remodelagem ventricular seja consequência dos efeitos dos 
mediadores inflamatórios e da resposta imunológica. Ela consiste em um processo 
progressivo de dilatação das câmeras cardíacas, hipertrofia e perda de cardiomiócitos, e 
disfunção ventricular (redução da fração de ejeção).  Na IC, o aumento das câmeras 
ventriculares cardíacas é um efeito compensatório inicial, entretanto a longo prazo contribui 
para a progressão e o agravo da doença (CAMBÃO; MOREIRA, 2009). 

 
 
 
2.2 CLASSIFICAÇÃO DA IC 
 
 
 Isquemia, cardiomiopatia dilatada, hipertensão, doenças valvulares, e a doença de 
Chagas são as principais etiologias da IC. Nas áreas endêmicas, 41% da IC é devido a doença 
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de Chagas. Na América do Sul, a IC corresponde a 6,3% das causas de morte (BOCCHI, 
2013).   
 
 
 
2.2.1 Classificação em relação à capacidade funcional 

 
 

São vários os sintomas observados no desenvolvimento da IC entre eles podem-se 
destacar dispneia, fadiga, palpitação e angina de peito. De acordo com critérios estabelecidos 
pela New York Heart Association (NYHA), a IC pode ser categorizada em quatro classes de 
acordo com a capacidade funcional em cada paciente (BENNETT et al., 2002) (Quadro 1). 
Essa classificação é considerada muito útil na avaliação da IC, sendo sua avaliação importante 
para auxiliar no acompanhamento das respostas aos tratamentos propostos e na intervenção na 
terapia medicamentosa (BOCCHI  et al., 2009). 
 
 

 
Classe I: paciente assintomático nas atividades cotidianas diárias. A limitação aos 
esforços é semelhante à observada em indivíduos normais. 
Classe II: paciente sintomático nas atividades cotidianas. 
Classe III: pacientes sintomáticos com atividades menos intensas que as cotidianas 
ou pequenos esforços. 
Classe IV: paciente sintomático em repouso 
 

 
Quadro 1. Classificação funcional da Insuficiência Cardíaca NYHA 

Fonte: Adaptado de Bennett et al., 2002 
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2.2.2 Classificação baseada em estágios da doença 
 
 

 A IC pode ser categorizada em estágios de acordo com a fase da doença em que o 
paciente se encontra. Baseado na III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica, 
pacientes que estão no estágio A são aqueles que não possuem sintomas clássicos da doença, 
mas estão sob risco de desenvolvê-la. O estágio B inclui pacientes que apresentam uma lesão 
no tecido cardíaco, mas ainda não apresentam os sintomas. No estágio C estão os pacientes 
com lesão tecidual e que apresentam os sintomas. Por fim, no estágio D estão os pacientes que 
permanecem com os sintomas mesmo com o tratamento (BOCCHI  et al., 2009). 
 
  
2.2.3 Classificação quanto a fração de ejeção 
 
 

A fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) é o parâmetro mais importante para 
quantificar a função sistólica do ventrículo esquerdo e, para diferenciar a doença em IC 
sistólica e IC diastólica. A fração de ejeção (FE) é o volume sistólico dividido pelo volume 
diastólico final. Evidências científicas demonstram que a FEVE maior que 50% é considerada 
normal ou preservada (ICFEN), por outro lado a FEVE menor que 50% é reduzida (ICFER) 
(GONZÁLEZ et al., 2013). 

 O ecocardiograma é o exame classicamente utilizado para avaliar a fração de ejeção. 
O cálculo da FE pode ser feito pelo método de Simpson, ou pode-se utilizar o método de 
Teichholz (TEICHHOLZ et al, 2010; BOCCHI et al., 2009). 

Pacientes de IC com FEVE preservada apresentam um aumento da parede do 
ventrículo esquerdo ocasionando uma disfunção diastólica. O diagnóstico da ICFEP é baseado 
em três pilares: presença de sinais e sintomas de IC congestiva, FEVE normal ou 
discretamente reduzida, evidências de disfunção diastólica do VE (BOCCHI et al., 2009). 
Diferentemente da ICFER, não há estudos que comprovem a eficácia do tratamento 
medicamentoso na ICFEN (RAJAGOPALAN et al., 2011). Entretanto sabe-se que é 
importante na ICFEN o controle da sobrecarga líquida e da pressão arterial (MESQUITA; 
JORGE, 2010).  
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Finalmente, para confirmar o diagnóstico da ICFER o paciente deve apresentar 
FEVE< 50% e sinais e sintomas de IC. A ICFER tem sido bem estudada, sendo muitos 
estudos focados no tratamento desse grupo de pacientes (BOCCHI et al., 2009; BOCCHI et 
al., 2012; CARDOSO, 2005; PACKER et al, 2001). No Brasil, as recomendações para o 
tratamento da ICFER estão descritas na III Diretriz da Insuficiência Cardíaca. (BOCCHI et 
al., 2009).  
 
2.3 TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
 
 O tratamento farmacológico na IC sofreu grandes mudanças ao longo dos anos. O 
tratamento atual visa reduzir a estimulação neuro - adrenérgica no tecido cardíaco assim como 
reverter a remodelagem cardíaca. A seguir estão descritas as principais classes de fármacos 
utilizados no tratamento da IC (BOCCHI et al., 2012). 
 
 
2.3.1 Inibidores da enzima conversora de angiotensina  
 
 

O uso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) constitui a base 
para o tratamento da IC com função sistólica reduzida, mesmo que assintomática. Evidências 
científicas nos estudos “CONSENSUS” e “SOLVED” demonstraram a eficácia de fármacos 
IECA em melhora da sobrevida e da qualidade de vida, redução da mortalidade e melhora da 
classe funcional (CARDOSO, 2005). A ação desses fármacos é atribuída ao bloqueio da 
produção de angiotensina II, do sistema renina angiotensina aldosterona contribuindo para 
uma diminuição da vasonconstrição, retenção de sódio via aldosterona, e aumento da 
contratilidade nas células musculares cardíacas (BOCCHI  et al., 2009). 
 
 
2.3.2 Antagonistas de receptores de angiotensina (ARA) 
 
 

A angiotensina II pode ser produzida por outra via e não só pela enzima conversora de 
angiotensina. Logo, muitos pacientes em uso de IECA ainda produzem a angiotensina II e 
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apresentam uma piora do prognóstico mesmo com o uso deste. Estudos demonstraram que o 
uso combinado de fármacos ARA e IECA oferece benefícios para os pacientes, resultando em 
uma diminuição das internações e da mortalidade (CARDOSO, 2005).  

 
 
 
2.3.3 Betabloqueadores 
 
 

O uso de betabloqueadores apresenta benefícios clínicos comprovados no tratamento 
da IC sistólica (ICFER), entretanto pouco se sabe dos benefícios dessas drogas na IC 
diastólica, ou com fração de ejeção preservada (PACKER et al., 2001).  O aumento da fração 
de ejeção é uma característica importante observada com a utilização desses fármacos. A 
diminuição da atividade simpática produzida previne o remodelamento celular do miocárdio 
alterando fatores importantes na progressão da doença (BATLOUNI; ALBUQUERQUE, 
2000). 
 
 
2.3.4 Diuréticos 
 
 

Na IC observa-se a utilização de diuréticos de alça e diuréticos tiazídicos combinados 
com IECA e betabloqueadores. O uso de diuréticos traz benefícios para IC com classe 
funcional avançada (III e IV), como a manutenção da diurese mesmo com disfunção renal e 
aumento da excreção de água. São empregados na diminuição do edema característico, 
principalmente em pacientes que estão em classe funcional mais avançada, como III e IV. 
Devido a seus benefícios como a diminuição dos sintomas de congestão, aumento da 
capacidade do exercício, e diminuição de crises de descompensação, são também utilizados 
em pacientes com classe funcional II (BOCCHI  et al., 2009). 
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2.3.5 Antagonista da aldosterona 
 
 

A aldosterona é considerada uma molécula maléfica para o tecido cardíaco em 
diversos aspectos. Ela pode provocar um aumento da fibrose miocárdica ocasionando rigidez 
muscular e disfunção, além de provocar a progressão da doença e aumento do risco de 
arritmias cardíacas. Os antagonistas de aldosterona, como a espironolactona, são 
caracterizados por ocasionar uma melhora no remodelamento cardíaco do ventrículo 
esquerdo, tendo eficácia comprovada em pacientes com classe funcional III e IV e FEVE 
menor que 35% (BOCCHI  et al., 2009).  

 
 

 
2.3.6     Digitálicos 
 
 

Dentro dessa classe de fármacos, a digoxina é a mais utilizada na IC. Ela é 
recomendada em pacientes com FEVE reduzida e em classe funcional de II a IV, ou seja, 
pacientes sintomáticos. A digoxina é contraindicada em pacientes com bloqueio átrio 
ventricular de segundo grau e terceiro grau e também em doenças do nó sinusal sem 
marcapasso e em síndromes de pré-excitação (BOCCHI  et al., 2009). 

Ahmed e colaboradores (2009) demonstraram a efetividade da digoxina combinado 
com IECA e diuréticos na redução da mortalidade e hospitalização em um ano na IC crônica 
(AHMED et al., 2009). Atualmente tem- se discutido os benefícios da utilização de digoxina 
em doses baixas no tratamento da IC a fim de reduzir níveis séricos do fármaco e prevenir 
hospitalizações e morte (AHMED et al., 2008).   

 
 

2.3.7 Nitratos e hidralazina 
 
 

Estudos clínicos randomizados comprovaram o sucesso na terapia da IC com a 
associação de hidralazina e nitratos, diminuindo a mortalidade em grupos testados. Os nitratos 
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são doadores de óxido nítrico e a hidralazina possui efeito anti-oxidante, ambos provocam 
vasodilatação (BOCCHI  et al., 2009). São usados na IC, combinados ao tratamento 
convencional, nos casos: de insuficiência renal; piora na evolução com tratamento 
convencional com betabloqueadores, IECA e ARA; ou nas situação de aumento constante da 
resistência vascular periférica (BOCCHI  et al., 2012).  
 
 
2.4 IMPORTÂNCIA DO EUM  
 
 

A população, cada vez mais, utiliza medicamentos, seja motivada pelo seu efeito 
farmacológico capaz de tratar as doenças seja influenciada por fatores culturais e 
propagandísticos da indústria farmacêutica (BERTOLDI  et al., 2004 ). Ao lado desse 
panorama, tem sido notável que está crescendo ano a ano o arsenal terapêutico de 
medicamentos para tratar diversas doenças. A forma de usar os medicamentos pode 
influenciar tanto positivamente quanto de forma negativa no processo de cuidado do paciente: 
se usados de modo correto trazem benefícios na terapêutica, já o mau uso pode provocar 
reações adversas e gerar custos adicionais no tratamento. (LEITE; VIEIRA; VEBER, 2008).  

Os estudos de utilização de medicamentos podem realizar a investigação de diferentes 
temas relacionados aos medicamentos, tais como fatores sociais e econômicos que 
influenciam na utilização dos medicamentos, como é a adesão ao regime terapêutico, e a 
forma como se realiza a prescrição e a distribuição dos medicamentos na população estudada. 
Nesse sentido, esses estudos podem gerar informações úteis para todos os profissionais de 
saúde, relativas aos próprios medicamentos, às características da população atendida e 
também informações de como está funcionando a assistência à saúde naquele espaço 
estudado. A partir desse conhecimento, é possível identificar estratégias específicas para 
solucionar possíveis problemas encontrados com o uso dos medicamentos (FLEITH et al., 
2008).  

Poucos são os trabalhos a respeito do perfil de utilização de medicamentos na IC no 
Brasil. Tavares e colaboradores (2004) estudaram uma população de 203 pacientes de 
hospitais públicos e privados, tendo avaliado e comparado o perfil epidemiológico, sócio-
econômico, aspectos clínicos, etiologia, tempo de internação e a mortalidade dos pacientes 
internados por insuficiência cardíaca descompensada. Como resultado, observou-se uma 
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diferença sócio-econômica nos dois grupos estudados. Além disso, foi encontrado um tempo 
de internação maior e uma taxa de mortalidade ajustada para a idade maior no serviço público 
(TAVARES et al., 2004).  

Outro estudo de utilização de medicamentos importante foi o de Barreto e 
colaboradores (2008), que analisou a mortalidade e re-hospitalizações em um grupo de 263 
pacientes com IC, com fração de ejeção média de 27,1% e que foram internados para 
compensação do quadro. No período médio de seguimento de 370 dias, 76 pacientes re-
internaram, sendo a média de dias da re-hospitalização de 23,5±18,0. No primeiro ano de 
seguimento, 62 (25,8%) pacientes morreram (BARRETO et al, 2008) 

Mangini e sua equipe (2008) estudaram prospectivamente 212 pacientes com o 
diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, os quais foram admitidos em uma 
unidade de emergência de hospital especializado em cardiologia em São Paulo. Foram 
estudadas variáveis clínicas, apresentação e causas de descompensação. Os pesquisadores 
observaram que, entre os pacientes estudados, houve predomínio de homens (56%) e a 
etiologia isquêmica foi a mais frequente (29,7%). A forma de apresentação e a causa de 
descompensação mais comuns foram, respectivamente, congestão (80,7%) e má 
adesão/medicação inadequada (43,4%) (MANGINI et al, 2008). 

Moutinho e colaboradores (2008) determinaram a prevalência da IC com fração de 
ejeção normal (ICFEN ou ICFEP) e IC com fração de ejeção reduzida (ICFER) em uma 
determinada população de pacientes do programa Médico da Família em Niterói. Eles 
observaram maior prevalência de pacientes com ICFEN, principalmente nas mulheres idosas. 
(MOUTINHO et al, 2008).  

 
 

2.4.1 Adesão à terapia medicamentosa  
 
 
 A adesão à terapia medicamentosa constitui um desafio no processo de uso dos 
medicamentos. Consiste no grau de concordância com que o paciente segue as orientações 
dos prescritores e profissionais de saúde em relação a medicamentos. Vários são os métodos 
que avaliam a adesão ao regime terapêutico, como a contagem de comprimidos, auto-relato 
dos pacientes, dosagem de fármacos na corrente sanguínea (BANNING, 2009). 
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O questionário de Morisky- Green é provavelmente o mais utilizado no Brasil, embora 
sejam apontadas algumas limitações no seu uso para avaliar a adesão.  Esse método é 
composto por quatro perguntas: 1) Você alguma vez se esquece de tomar seu medicamento? 
2) Você, alguma vez, se descuida ao tomar seus medicamentos? 3) Quando você se sente 
melhor você para de tomar seus medicamentos? 4) Quando você se sente pior você para de 
tomar seus medicamentos? De acordo com o protocolo do teste, cada resposta “sim” é 
convertida em um ponto, já as respostas “não” ficam sem pontuar, podendo a pontuação 
variar de zero (alta adesão) e quatro (baixa adesão) (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986; 
CASTRO et al., 2010). 

Castro e colaboradores (2010) analisaram a adesão ao tratamento farmacológico e não 
farmacológico de pacientes com diagnóstico de IC descompensada admitidos em um Hospital 
Universitário do Rio Grande do Sul. Os autores também analisaram a relação que a adesão 
tinha com o número de internações e re-internações. Dos 252 pacientes selecionados, 118 
(47%) referiram alta adesão através da aplicação do questionário de Morisky-Green. No 
estudo, não foi possível observar relação entre a adesão e as taxas de re-internações na IC 
(CASTRO et al., 2010).  

Aproximadamente de 30 a 50% dos medicamentos de uma prescrição não são usados 
adequadamente como recomendado (BANNING, 2009) e há muitos fatores que influenciam 
nesta baixa adesão. Entre eles, pode-se citar os sociais e econômicos ligados ao paciente, os 
fatores relacionados com o serviço e profissionais de saúde e os relacionados às comorbidades 
e doenças de base (DIAS et al., 2011).  

Principalmente nas doenças crônicas, a falta de adesão à terapia medicamentosa 
provoca impactos negativos no controle da doença, assim como aumento na mortalidade, 
morbidade, diminuição da qualidade de vida e aumento nos custos do tratamento. Devido a 
esses fatores, vários estudos vêm sendo conduzidos com intuito de avaliar intervenções 
efetivas para melhorar a adesão (DEFULIO, 2012). 

A não adesão à terapia medicamentosa e o estilo de vida são a maior causa de 
readmissão hospitalar na IC. Sabe-se que uma falha da adesão à medicação pode estar 
associada ao aparecimento de eventos cardiovasculares e comparecimento às emergências,e  
aumento das hospitalizações, além de ocasionar um acréscimo nos custos da terapia e 
prejudicar a qualidade de vida dos pacientes com IC. Por isso intervenções para identificar, 
prevenir, e reduzir os fatores que provocam a não adesão são ferramentas importantes que 
contribuem para uma melhora nos desfechos clínicos da IC. Sendo assim, o papel do 
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farmacêutico, como profissional da saúde, é realizar intervenções a fim de otimizar o manejo 
da terapia medicamentosa e identificar barreiras para a não adesão (DAVIS et al., 2014).  

 
 
 
2.4.2 Nível de conhecimento da prescrição 
 
 

O conhecimento da prescrição é um fator primordial para o cumprimento do regime 
terapêutico. Ele reflete a carga de informações ao paciente sobre os medicamentos, como 
principais reações adversas, doses, horários de administração, indicação, duração do 
tratamento, interações medicamentosas e como proceder em caso de esquecimento de dose 
(FROLICH; PIZZOL; MENGUE, 2010).  

Uma comunicação inefetiva entre médico e paciente pode ocasionar uma falha no 
entendimento da prescrição pelo paciente, de modo que faltem informações provocando 
dúvidas na utilização dos medicamentos. Para evitar o esquecimento e a falta de entendimento 
recomenda-se que os pacientes recebam todas as informações relativas ao uso dos 
medicamentos por escrito, por meio de receita médica (FROLICH; PIZZOL; MENGUE, 
2010). 

No entanto, a maioria dos pacientes não é orientada anteriormente em relação às 
características dos medicamentos. Muitos pacientes também afirmam terem recebido 
informação de forma inadequada. Estudos mostram que um aconselhamento realizado por 
profissionais de saúde em relação aos medicamentos prescritos proporcionam para os 
pacientes um maior conhecimento das características do medicamento, como efeitos 
colaterais, indicação e dose entre outros. Alkatheri e colaboradores (2013) mostraram que 
quase 97% dos pacientes que receberam um aconselhamento anterior tiveram um nível de 
conhecimento variando de bom a excelente em relação aos medicamentos. Em comparação, 
apenas 37,2% dos pacientes que não receberam o aconselhamento tiveram um bom nível de 
conhecimento da prescrição (ALKATHERI; ABDULKAREEM, 2013). 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GERAL 
 
 

Descrever os perfis de adesão e de utilização de medicamentos dos pacientes 
ambulatoriais cadastrados no Programa de Insuficiência Cardíaca e Transplantes no Instituto 
Nacional de Cardiologia. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

- Identificar e relacionar os medicamentos utilizados pelos pacientes. 
- Identificar e relacionar as combinações/associações terapêuticas existentes nas 

prescrições analisadas. 
- Identificar o perfil sociodemográfico da população estudada. 
- Identificar as comorbidades dos pacientes estudados.  
- Inferir o grau de adesão dos pacientes à terapia medicamentosa. 
- Analisar o nível de conhecimento da prescrição dos pacientes estudados.  
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4 METODOLOGIA 
 
 
4.1 DESENHO DO ESTUDO 
 
 

Estudo prospectivo a partir do registro de atendimento farmacêutico a pacientes do 
programa de Insuficiência Cardíaca e Transplante do Instituto Nacional de Cardiologia (INC). 
O estudo se insere em um projeto de pesquisa maior, cujo título é “Implementação de Ações 
para Otimização da Assistência Farmacêutica a Pacientes com Insuficiência Cardíaca” 
realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense. O 
INC foi convidado a participar do projeto como instituição coparticipante, e assim foi 
composta uma equipe para realização das etapas da metodologia. 

 
 

4.2 POPULAÇÃO E RECRUTAMENTO 
 
 

Utilizou-se um relatório administrativo do Serviço de Farmácia para identificar os 
pacientes que receberam os medicamentos carvedilol ou bisoprolol e um medicamento com 
inibidor de ECA ou ARA durante o mês de agosto/2015, considerando que estes estavam 
ativos e retornariam para nova dispensação durante o período de recrutamento para a pesquisa 
e entrevista inicial (novembro e dezembro). A escolha por esses medicamentos obedeceu aos 
critérios de inclusão do projeto maior.  

A fim de facilitar o convite via telefone de pacientes para a pesquisa, e confirmar os 
critérios de inclusão e exclusão, foi elaborado um questionário com perguntas padronizadas 
para serem feitas ao telefone e, assim, os pacientes eram agendados para a realização da 
entrevista no Serviço de Farmácia do INC (APÊNDICE A). Os demais pacientes recrutados 
foram abordados diretamente no balcão da farmácia durante atendimento ambulatorial de 
rotina. 

Foram incluídos todos os pacientes: com idade maior que 18 anos; que apresentaram 
um receituário padronizado do Programa de IC e Transplante com a data da receita válida 
(emitida até seis meses antes); que estavam utilizando Carvedilol ou Bisoprolol combinado 
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com IECA ou ARA; e consentiram a participação como voluntários. Foram critérios de 
exclusão: o paciente ser transplantado, verificado através da presença de medicamentos 
imunossupressores no receituário; não ser capaz de utilizar os seus medicamentos sozinho e 
não comparecerem regularmente ao Serviço de Farmácia do INC.  

 
O fluxograma de recrutamento de pacientes está apresentado na Figura 1. 

 
 

Figura 1. Fluxograma de recrutamento de paciente com IC para agendamento de entrevistas. 
 

 
Dos 64 pacientes convidados para participar da pesquisa pessoalmente e via telefone, 

foram agendados e marcados 41 entrevistas, no período de novembro e dezembro, para a data 
e horário mais acessível de acordo com a disponibilidade de cada paciente. O número de 
pacientes agendados foi limitado devido ao curto espaço de tempo destinado ao convite dos 
pacientes e para realização das entrevistas.  

No comparecimento ao Serviço de Farmácia, estes pacientes foram informados sobre 
os principais aspectos da pesquisa (objetivos, benefícios e riscos, anonimato e caráter de 

16 pacientes 
agendados 

25 pacientes 
agendados 

+ 
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participação voluntária) e então solicitado o seu consentimento através da assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO E). 

 
 

4.3 LOCAL DO ESTUDO  
 
 

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) é um hospital público federal referenciado 
pelo Ministério da Saúde para atendimento de alta complexidade, especializado em cirurgias 
cardiovasculares, procedimentos hemodinâmicos, transplante cardíaco e cardiologia clínica e 
intervencionista. O INC é composto por 165 leitos ativos, distribuídos entre quatro 
enfermarias, cinco unidades de terapia intensiva, centro cirúrgico e salas para atendimento 
ambulatorial. O Ambulatório de Insuficiência Cardíaca e Transplante conta com uma equipe 
multiprofissional de médicos, enfermeiros e terapeutas ocupacionais no ambulatório. Nesse 
programa são atendidos pacientes com IC e pacientes já transplantados (INC, 2015).  

O hospital realiza o gerenciamento de riscos à saúde, sendo credenciado à Rede 
Sentinela, além de realizar ações de ensino e pesquisa (ANVISA, 2015). Na parte do Ensino, 
o Instituto é reconhecido pelos programas de residência nas áreas de farmácia hospitalar, 
medicina e enfermagem; cursos de extensão e pós-graduação lato e stricto sensu; treinamento 
em cursos de capacitação e programas de estágio (INC, 2015).  

O Serviço de Farmácia é composto por 5 setores básicos: a Dispensação Interna, onde 
é realizada a dispensação de medicamentos para pacientes internados através do sistema de 
distribuição individualizado com uso de prescrição eletrônica para atendimento de 24 horas; a 
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), na qual ocorre o recebimento e o 
armazenamento de medicamentos; o Fracionamento, onde são unitarizadas as formas 
farmacêuticas; a Administração, local destinado à programação e aquisição dos medicamentos 
padronizados e não padronizados do Instituto; e a Dispensação Ambulatorial na qual são 
atendidos pacientes pertencentes aos diversos ambulatórios do Instituto. O atendimento 
ambulatorial do Serviço de Farmácia, além de prover uma variedade ampla de medicamentos, 
conta com uma equipe de farmacêuticos e técnicos para atender os pacientes de diversos 
programas, dentre eles o de IC e Transplante, que representa o maior número de atendimentos 
na farmácia ambulatorial, cerca de 200 pacientes mensalmente. 
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O Serviço de Farmácia também desenvolve atividades e serviços relacionados à 

Farmacovigilância, Farmácia Clínica, Núcleo de Segurança do Paciente, Serviço de 
Informação de Medicamentos, Ensino e Pesquisa. Atualmente, o serviço é composto por 13 
farmacêuticos, 21 técnicos de farmácia, 8 técnicos administrativos, 7 farmacêuticas 
residentes. 
 
 
4.4 COLETA DE DADOS 
 

Foi utilizado um instrumento semi-estruturado, anteriormente preparado no projeto 
“Implementação de Ações para Otimização da Assistência Farmacêutica a Pacientes com 
Insuficiência Cardíaca”, para registro das informações demográficas, socioeconômicas, 
epidemiológicas e clínicas, durante entrevista no ambulatório do Serviço de Farmácia do INC. 
Foram analisadas as características dos pacientes, os medicamentos utilizados, adesão ao 
tratamento medicamentoso e o nível de conhecimento da prescrição (ANEXOS B e C).  
 
 
4.4.1 Características dos pacientes 
 
 

Na pesquisa das características dos pacientes, foram coletados os dados de 
identificação do paciente, condição demográfica e informações socioeconômicas conforme 
relacionado a seguir: 
- Nome do paciente. 
- Número do prontuário na instituição. 
- Data de nascimento. 
- Sexo. 
- Altura. 
- Município. 
- Naturalidade. 
- Cor de pele. 
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- Nível de escolaridade. 
- Ocupação atual. 
- Número de pessoas na família e renda familiar. 
- Informações da IC, como a data em que foi descoberta a doença e quanto tempo está 
utlizando a mesma combinação de medicamentos. 
- Classe funcional e fração de ejeção (método de Teichholz). 
- Número de internações pela IC nos últimos 12 meses. 
- Classificação da adesão pelo método de Morisky. 
- Nível de conhecimento da prescrição proposto por Frolich et al.  
 

Embora a literatura afirme que o método de Simpson para avaliar a fração de ejeção é 
o mais utilizado, nas buscas realizadas em prontuários foi encontrado com maior frequência a 
fração de ejeção calculada pelo método de Teichholz e, portanto, adotamos esse padrão.  
 
 
 
4.4.2 Identificação de medicamentos utilizados 
 
 
 Realizou-se um levantamento de todos os medicamentos prescritos e utilizados pelos 
pacientes, analisando-se as prescrições que o paciente apresentou no momento da entrevista. 
Esses dados foram registrados no formulário de “Registro Simplificado de Dispensação” 
(ANEXO A). 

Os medicamentos utilizados pelos pacientes foram listados e classificados de acordo 
com a Classificação ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) (CASTRO, 2000).  
 
 
4.4.3 Identificação das comorbidades                                                                 
 
 

Durante a realização da entrevista foi perguntado aos pacientes qual(is) 
comorbidade(s) ele apresentava, como: hipertensão arterial sistêmica (HAS) e/ou diabetes e 
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/ou dislipidemia e/ou outras. Esses dados foram registrados no “Registro Simplificado de 
Dispensação” (ANEXO A).  
 
 
 
 
4.4.4 Aferição da adesão à terapia medicamentosa 
 
 

A adesão ao tratamento medicamentoso foi inferida por um teste indireto de avaliação, 
utilizando-se o teste Morisky- Green (MORISKY; GREEN; LEVINE, 1986; BEN et al, 
2012).  

A partir dessas perguntas o paciente entrevistado respondeu sim (1 ponto) e não ( sem 
pontuação). A adesão foi então avaliada a partir de uma escala, que varia de 0(alta adesão) a 4 
(baixa adesão). O paciente foi considerado com alta adesão quando as respostas para todas as 
perguntas foram negativas; com média adesão quando respondia afirmativamente uma ou 
duas perguntas; com baixa adesão quando as respostas eram afirmativas para três ou quatro 
perguntas. 

 
 
4.4.5 Análise do nível de conhecimento da prescrição 
 
 

Para avaliar o nível de conhecimento da prescrição foi usado um formulário adaptado 
de Frohlich e colaboradores (2010) (ANEXO C). Este questionário é composto por perguntas 
a respeito do primeiro medicamento da prescrição médica do paciente apresentada no 
momento da entrevista. As respostas eram transcritas e julgadas posteriormente comparando 
com a prescrição médica. Para as perguntas que não tinham resposta na prescrição foi 
consultada a ficha dos medicamentos (APÊNDICE B) que continha as seguintes informações: 
princípio ativo, nome de marca, indicação, interação com alimentos, o que fazer em caso de 
esquecimento de dose, interação com medicamentos e reação adversa. Este documento foi 
recém-preparado pela equipe do projeto com base no Formulário Terapêutico Nacional 
(BRASIL, 2010) e nas bulas dos medicamentos dispensados no programa de insuficiência 
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cardíaca do INC. As respostas então poderiam ser classificadas em: 1) não sabe; 2) acha que 
sabe (errou); 3) acertou.  

Após a pergunta do nome do primeiro medicamento prescrito, foi questionado ao 
paciente se o mesmo já utilizava o produto. No final da entrevista perguntava-se ao paciente 
se ele precisava de mais informações para tomar o medicamento em questão, por exemplo: 
como tomar, por quanto tempo tomar, informações sobre reações adversas e se há algum 
medicamento, alimento ou bebida que o paciente deve evitar enquanto estiver fazendo uso do 
fármaco (interações medicamentosas). O paciente deveria responder sim ou não.  

O nome do medicamento foi considerado correto quando ele era pronunciado de forma 
semelhante ao nome genérico, referência ou similar de qualquer um dos produtos 
comercializados no Brasil com a mesma substância ativa.  A indicação terapêutica foi 
avaliada como correta quando havia concordância com a classe terapêutica do medicamento 
ou quando o paciente respondia às indicações terapêuticas da ficha dos medicamentos. A dose 
foi considerada correta quando a resposta do paciente concordava com a concentração em mg 
a ser administrada em cada horário. Os horários foram considerados corretos quando a 
resposta concordava com a prescrição médica, por exemplo se estava escrito na prescrição de 
12 em 12 horas e o paciente respondia 7h da manhã e às 19 horas a resposta era considerada 
correta. Se na prescrição constava a hora especificada, por exemplo 9 horas da manhã e 21 
horas, e o paciente não respondia esses horários especificados a resposta era considerada 
errada. O modo de administração (em jejum ou com alimentos) e a duração do tratamento 
(caráter agudo ou crônico do tratamento prescrito) foram analisados na prescrição e nas 
informações da ficha dos medicamentos. Foram consultadas na ficha dos medicamentos as 
reações adversas, interações com alimentos e/ou medicamentos e o que fazer em caso de 
esquecimento de dose e a resposta era julgada correta quando condizia com as informações 
registradas na ficha.    

O julgamento das respostas dos pacientes, baseado na prescrição médica e na ficha dos 
medicamentos, foi feito independentemente por dois revisores após a entrevista. Em caso de 
discordância, consultou-se um terceiro revisor. Foi utilizada a Fórmula 1, considerando os 
pesos adequados e somando-se os acertos:  

{[q1 + q3 + q4 +q6 (x2)] + (q2 + q5 + q7 + q8 + q9)}               Fórmula 1  
De acordo com a equação utilizada, pode-se verificar que foram atribuídos maiores 

pesos se o paciente soubesse responder o nome do medicamento, dose, forma de 
administração e frequência de administração, já que foi considerado que esses critérios eram 
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indispensáveis para a administração e identificação do medicamento. Os demais critérios, 
como a indicação terapêutica, duração do tratamento, efeito adverso e interação com 
alimentos e/ou medicamentos e o que fazer em caso de esquecimento de dose receberam 
menor peso na equação. Os pacientes que alcançaram 11 pontos ou mais foram considerados 
com nível de conhecimento bom, o que significa que o usuário tem condições de utilizar seus 
medicamentos com segurança; com a pontuação de oito a 10 pontos os usuários foram 
considerados com nível regular, ou seja, com condições de utilizar seus medicamentos com 
segurança sem intercorrências; os pacientes que receberam menos de oito pontos foram 
considerados com nível de conhecimento ruim, sem condições de utilizar seus medicamentos 
com segurança.  

 
 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 
 
 Os dados de interesse foram tabulados em planilha eletrônica do Microsoft Excel® a 
partir de onde foram realizadas análises estatísticas descritivas. Foram consideradas as 
frequências absolutas e percentuais para resumir a medida das variáveis qualitativas. 
 
 
4.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
 Este trabalho se insere no projeto de pesquisa “Implementação de Ações para 
Otimização da Assistência Farmacêutica a Pacientes com Insuficiência Cardíaca”, já aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF (CAAE 43032415.9.0000.5243) e pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia (CAAE 43032415.9.3001.5272 ) 
como instituição coparticipante. Os pacientes que aceitaram participar da pesquisa assinaram 
o TCLE.  (ANEXO E).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Foram agendadas entrevistas para 41 pacientes. Destes, 30 pacientes compareceram no 
Serviço de Farmácia (Figura 1), na data e horário agendado, entre os meses de novembro e 
dezembro/2015, para participarem da entrevista.  

Os dados sociodemográficos demonstraram que a média da renda familiar foi de 
R$2354,32 (DP ± 1475,57), sendo dois pacientes excluídos desse cálculo já que relataram não 
conhecer a renda de sua família. O desvio padrão reflete a medida de dispersão dos valores 
encontrados em relação à média (MORETTIN; BUSSAB, 2000). Logo, pode-se observar, 
pelo valor do desvio padrão alto, que houve variação significante entre as rendas dos 
pacientes entrevistados, o que reflete a má distribuição de renda característica do Brasil 
(MEDEIROS; SOUZA; CASTRO, 2015). Foi observado também alta concentração de 
indivíduos com renda na faixa de um até 3 salários mínimos (64,2%). Com rendas baixas, 
discute-se a dificuldade de auto-financiar um tratamento crônico como o da insuficiência 
cardíaca, caracterizado pela alta prevalência de utilização de medicamentos e pelo alto gasto 
(TAVARES et al., 2004). 

A tabela 1 apresenta o resumo dos dados sociodemográficas dos pacientes 
entrevistados.  
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos pacientes em tratamento de IC, N = 30, Rio de Janeiro, 2015 
 

Características sócio-demográficas Frequência  
absoluta (N) 

Frequência  
relativa (%) 

Sexo   
Feminino 11 36,7 
Masculino 19 63,3 

Idade   
Não idoso- até 59 anos 21 70 
Idoso- 60 a 79 anos 8 26,7 
Muito idoso- 80 ou mais 1 3,3 

Cor   
Branco 9 30,0 
Pardo 15 50,0 
Preto 6 20,0 
Amarelo 0 0 

Estado civil   
Sem companheiro fixo  9 30,0 
Com companheiro fixo 21 70,0 

Nível de escolaridade   
Ensino fundamental  20 66,7 
Ensino médio 9 30,0 
Ensino superior 1 3,3 

Número de pessoas no lar   
1 a 2 13 43,3 
3 a 5 16 53,3 
6 ou mais 1 3,3 

Total 30 100,0 
 

 

A idade da população estudada variou entre 23 e 81 anos (média ± DP: 54,06 ± 11,59), 
estando a maioria (70,0%) na faixa de não idoso. Trata-se de uma população com alta 
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prevalência de homens de cor parda e que vivem com companheira fixa. Resultado 
compatível ao do trabalho de Barreto e colaboradores (2008) em relação à prevalência do 
sexo masculino e à média da idade entre os pacientes entrevistados. O sexo masculino é 
considerado fator de risco para IC, principalmente devido a maior prevalência e incidência da 
doença arterial coronariana. (KANNEL; BELANGER, 1991). 

Pode-se observar que a média de idade encontrada, ficou entre 50-59, faixa em que, de 
acordo com o estudo de Framingham, ocorre um aumento da prevalência da Insuficiência 
Cardíaca de 1% (KANNEL; BELANGER, 1991).  

Praticamente a totalidade (96,7%) dos pacientes entrevistados residia na área territorial 
do Grande Rio.  Os pacientes procuram as unidades de saúde, emergências e UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento) do estado do Rio de Janeiro e então são encaminhado ao INC para 
atendimento cardiológico de alta complexidade, através do sistema de regulação do SUS. 
(INC, 2016) 

Percebe-se um baixo nível socioeconômico da população estudada, caracterizado pela 
baixa escolaridade e renda. Todos os pacientes entrevistados eram alfabetizados, entretanto a 
maioria estudou apenas até o ensino fundamental. Estudo nacional afirma que quanto maior a 
escolaridade, maiores são as prevalências de utilização de medicamentos (LOYOLA; 
UCHOA; LIMA-COSTA, 2006). Entretanto, nesse estudo não se pode observar relação entre 
essas variáveis. A deficiência no ensino é considerada um fator de risco para o 
desenvolvimento da IC e para readmissão hospitalar (PHILBIN et al., 2001)  
 Grande parte dos pacientes entrevistados tinha companheiro fixo e moravam com mais 
de 3 pessoas em suas residências. Não foram encontrados estudos que demonstrem a relação 
desses fatores com o desenvolvimento da Insuficiência Cardíaca.  

Os dados sobre utilização de medicamentos são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Distribuição dos fármacos utilizados pelos pacientes em tratamento de IC, N = 30, Rio de Janeiro, 

2015 
 

Código ATC Fármaco Frequência 
absoluta (n) 

C07AG02 Carvedilol 29 
C03DA01 Espironolactona 28 
C03CA01 Furosemida 27 
C09CA01 Losartana 19 
C01AA05 Digoxina 13 
C01BD01 Amiodarona 11 
A10BA02 Metformina 11 
C01DA14 Mononitrato de isossorbida 10 
C10AA01 Sinvastatina 10 
C09AA02 Enalapril 9 
C02DB02 Hidralazina 8 
B01AA03 Varfarina 8 
B01AC06 Ácido acetilsalicílico 7 
M0AAA01 Alopurinol 7 
C03AA03 Hidroclorotiazida 7 
A02BC01 Omeprazol 6 
C10AA05 Atorvastatina 5 
C08CA01 Anlodipina 4 
C10AB08 Ciprofibrato 4 
G04BE03 Sildenafil 4 
H03AA01 Levotiroxina 3 
C09AA01 Captopril 2 
N03AE01 Clonazepam 2 
C01EB17 Ivabradina 2 
A02BA02 Ranitidina 2 
B03AA07 Sulfato ferroso 2 
C10AA07 Rosuvastatina 2 
C07AB07 Bisoprolol 1 

 Outros  19 
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Em relação ao número de medicamentos utilizados pelos pacientes observou-se que 29 
pacientes (96,7%) estavam em polimedicação (18 homens, 11 mulheres), pois utilizavam 5 ou 
mais medicamentos simultaneamente (GALATO; SILVA; TIBURCIO, 2010).  Esse dado é 
comparável ao resultado do trabalho Peixoto (2014) em que a maioria dos pacientes faziam 
uso de mais de 5 medicamentos. O que se observa é que cada vez mais as pessoas utilizam 
mais medicamentos para o tratamento das doenças crônicas, como a IC, favorecendo falhas na 
adesão à terapia medicamentosa (REMONDI; CABRERA; SOUZA, 2014).  

O carvedilol (29) foi o fármaco mais prescrito da classe farmacológica 
betabloqueadores, provavelmente por esse ser um dos critérios de inclusão na pesquisa. O 
carvedilol, assim como o bisoprolol, são fármacos betabloqueadores dispensados na farmácia 
ambulatorial do INC. Em relação aos betabloqueadores, tanto o carvedilol quanto o bisoprolol 
têm eficácia comprovada no tratamento da IC, com melhora da classe funcional, do 
remodelamento cardíaco, da morbidade e da mortalidade (BOCCHI et al., 2009; III Diretriz , 
PACKER et al., 2001). Acredita-se que a preferência dos prescritores em optar pelo 
carvedilol, se deve, em grande parte para evitar a interrupção do tratamento e contribuir para 
adesão, já que esse fármaco está presente na RENAME e, portanto, é distribuído 
gratuitamente nas unidades de saúde do país.   

Os fármacos espironolactona (28) e furosemida (27) apareceram na quase totalidade 
das prescrições analisadas, sendo que alguns pacientes faziam uso de ambos os diuréticos. 
Isso era de se esperar, já que os benefícios dos fármacos mencionados são distintos no 
tratamento da IC. Os diuréticos em geral, como a furosemida, são utilizados na IC sintomática 
para prevenir a congestão causada pelo acúmulo de líquido e na diminuição das crises de 
descompensação. Já a espironolactona, por ser antagonista de aldosterona, traz benefícios 
adicionais no tratamento da IC, como diminuição da disfunção ventricular com o 
remodelamento cardíaco. Hamaguchi e colaboradores (2010) mostraram que a 
espironolactona melhora o prognóstico em pacientes hospitalizados com IC (HAMAGUCHI 
et al., 2010).  

Os fármacos amiodarona, metformina, sinvastatina foram muito utilizados mas não 
estão diretamente ligados ao tratamento da IC. Esse fato pode ser explicado pelo 
aparecimento das comorbidades como arritmia e diabetes mellitus com o desenvolvimento da 
IC. A diabetes mellitus provoca um aumento do risco de morte por causa cardiovascular, 
sendo a metformina um antidiabético seguro para uso em pacientes com IC. A amiodarona, 
em combinação com betabloqueadores, é utilizada no tratamento de arritmias cardíacas 
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comuns na IC. Por fim, apesar de não estarem comprovados benefícios pelo uso de estatinas 
na IC, é comum observar sua utilização em pacientes desse grupo com aumento do colesterol 
LDL e com doenças ateroscleróticas (BOCCHI et al., 2009). 

O gráfico 1 apresenta a distribuição dos grupos de fármacos relacionados ao sistema 
cardiovascular, contabilizando apenas um dos fármaco das classes ao analisar cada prescrição. 
Vale ressaltar a presença dos β-bloqueadores e agentes com ação sobre o sistema renina-
angiotensina (IECA e ARA) na totalidade das prescrições, já que um do critérios de inclusão 
era o paciente estar utilizando esses fármacos combinados (BB + IECA e/ou BRA).  

 

 
Gráfico 1. Distribuição dos fármacos utilizados de acordo com a subclasse terapêutica no grupo Cardiovascular. 

 
 

Segundo a classificação ATC, a espironolactona está incluída na subclasse terapêutica 
dos diuréticos (C03) junto com a furosemida e hidroclorotiazida. Na subclasse bloqueadores 
de canal de Cálcio (C08) está o fármaco anlodipina e na subclasse anti-hipertensivos (C02) 
está incluído o fármaco hidralazina. Os betabloqueadores (subclasse C07) são os fármacos 
carvedilol e bisoprolol. Os fármacos da subclasse terapia cardíaca (C01) prescritos foram 
amiodarona, mononitrato de issorbida, digoxina e ivabradina.  Por fim, os anti-hipertensivos 
prescritos (C09) foram losartana, enalapril e captopril.  
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Os dados sobre o nível de conhecimento da prescrição encontram-se na tabela 3. 

 
Tabela 3. Representação do nível de conhecimento da prescrição pelos pacientes em tratamento de IC, N = 30, 

Rio de Janeiro,2015 
 

Questões sobre o fármaco prescrito Acertou Acha que sabe 
e errou Não sabe 

N % n % n % 
Nome 17 56,7 8 26,7 5 16,7 

Indicação terapêutica 17 56,7 5 16,7 8 26,7 
Dose 13 43,3 11 36,7 6 20,0 

Horário de administração 21 70,0 9 30,0 0 0 
Duração do tratamento 23 76,7 0 0 7 23,3 

Como utilizar 10 33,3 12 40,0 8 26,7 
O que fazer no caso de esquecimento de uma 

ou mais doses 4 13,3 21 70,0 5 16,7 
Interação com medicamentos e/ou alimentos 5 16,7 14 46,7 11 36,7 

Efeitos adversos 5 16,7 13 43,3 12 40,0 
 
Foi considerado que a maioria dos pacientes tinha a informação correta sobre o horário 

de administração e duração do tratamento. Já no estudo de Frolich e colaboradores (2010), 
grande parte dos pacientes tinha a informação correta a respeito do horário de administração, 
indicação terapêutica e duração do tratamento. Em relação ao que fazer em caso de 
esquecimento de uma ou mais doses e as interações com medicamentos e alimentos 
considerou-se que os pacientes entrevistados estavam com deficiências dessas informações 
(FROHLICH; PIZZOL; MENGUE, 2010). 

No que diz respeito à reação adversa, 5 (16,7%) pacientes acertaram a pergunta e 
desses, 4 pacientes disseram já ter apresentado o efeito. Estudos mostram que a maioria dos 
pacientes não conhecem os efeitos adversos dos medicamentos que utilizam assim como não 
são informados sobre o que fazer no caso do aparecimento desses efeitos (GILHAR; LEVY, 
1987).  
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Entre os entrevistados, 16 (53,3%) responderam que necessitavam de mais 
informações para tomar o seu medicamento. Destes, 18,7% disseram que precisam de 
informações de como tomar e por quanto tempo tomar; 93,7 % responderam que 
necessitavam de mais informações a respeito das reações adversas além de informações se 
existe algum medicamento, alimento ou bebida que possa provocar alguma interação com o 
fármaco analisado e assim deve-se evitar a utilização. Com esses dados, pode-se verificar que 
mais da metade (53,3%) dos pacientes entrevistados assumem estar carentes de informação 
sobre o fármaco questionado, informando necessitar de mais informações para seguir com seu 
tratamento medicamentoso.  

O Gráfico 2 apresenta a distribuição dos níveis de conhecimento da prescrição dos 
pacientes entrevistados.  

 
  

  
Gráfico 2. Representação do nível de conhecimento da prescrição pelos pacientes em tratamento de IC, N = 30, 

Rio de Janeiro, 2015 
 

Levando-se em conta a pontuação atribuída para a análise do nível de conhecimento 
da prescrição, pode-se concluir que, entre os pacientes entrevistados, 24 ( 80% ) obtiveram 
uma pontuação menor que oito pontos, considerado um nível insuficiente de conhecimento 
sobre seu tratamento. Esse resultado pode ser considerado preocupante, já que ao analisar as 
respostas do nível de conhecimento da prescrição em relação ao primeiro medicamento da 
prescrição médica analisada, verificou-se que 93,3% dos pacientes entrevistados já utilizavam 
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o fármaco anteriormente. Ou seja, mesmo com a utilização prévia, a maioria dos pacientes 
não sabia informações consideradas relevantes para utilização do fármaco com segurança.  

Em relação à escala de adesão de Morisky e Green, verificou-se que 9 (30%) tiveram 
alta adesão, já 21 (70%) tiveram média adesão. Nenhum paciente teve baixa adesão ao 
tratamento medicamentoso da IC.  Castro e colaboradores (2010) observaram que 47% dos 
pacientes com IC questionados tiveram alta adesão utilizando o método de Morisky 
(CASTRO et al., 2010).  

A tabela 4 mostra as características dos pacientes com alta adesão e média adesão.  
 

Tabela 4. Representação da adesão ao tratamento medicamentoso pelos pacientes em tratamento de IC, N = 30, 
Rio de Janeiro,2015 

 
Características Alta adesão 

n=9 
% 

Média adesão 
n=21 
% 

Média de idade, anos                         59 (8)   51 (12)  
Sexo, masculino 66,7 61,9  
Reside sozinho 44,4 3,4  

 

A tabela 4 mostra que a maioria dos pacientes com média adesão era do sexo 
masculino. Entretanto, a alta adesão também foi mais observada no sexo masculino, que 
também é a maioria absoluta no grupo em estudo. Esses resultados foram comparáveis aos 
encontrados por Castro e colaboradores. (2010).  

Observou-se que a maioria dos pacientes tinha insuficiente nível de conhecimento da 
prescrição e média adesão à terapia medicamentosa. Sabe-se que a falta de conhecimento do 
tratamento medicamentoso, constitui um fator que influencia no cumprimento do regime 
terapêutico pelo paciente. (DIAS et al., 2011). 

Na busca das características clínicas nos prontuários, não foi possível encontrar a 
fração de ejeção de 4 pacientes e a classe funcional de 5 pacientes. Na tabela 5 são 
apresentadas as características clínicas e as comorbidades dos pacientes entrevistados. 
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Tabela 5. Representação das características clínicas e comorbidades dos pacientes em tratamento de IC, N = 30, 

Rio de Janeiro,2015 
 

Características clínicas Frequência 
absoluta (n) 

Fração de ejeção  
    FEVE < 50% 23 
    FEVE> 50% 3 
Classe funcional  

I 10 
II 7 
III 
IV 

               8 
               0 

Comorbidades  
Hipertensão 19 
Diabetes 12 
Dislipidemia 13 

 
Em relação à fração de ejeção pelo método de Teichholz, observou-se que a maioria 

dos pacientes era do grupo ICFER, pois apresentavam FEVE menor que 50%. Dos pacientes 
ICFEN (3), dois eram sintomáticos pois estavam na classe funcional II e III e por isso estavam 
em tratamento medicamentoso.  

No que se refere às comorbidades, a hipertensão foi a mais relatada pelos pacientes. 
Sabe-se que umas das principais etiologias da IC é a hipertensão (BOCCHI, 2013). Os 
resultados em relação às comorbidades apresentadas pelos pacientes do estudo foi comparável 
ao “I Registro Brasileiro de Insuficiência Cardíaca – Aspectos Clínicos, Qualidade 
Assistencial e Desfechos Hospitalares”, em que se observou uma prevalência da hipertensão 
em 70%, diabetes 34% e dislipidemia 36,7% (ALBUQUERQUE et al., 2014). 
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6 CONCLUSÃO  
 

Pacientes com IC, assim como em outras doenças crônicas, estão sujeitos a muitas 
variáveis, entre elas a polimedicação, que influenciam na utilização segura dos medicamentos.  
Neste sentido, o conhecimento dos fatores sociodemográficos da população, de como se dá a 
adesão à medicação, e o nível de conhecimento de prescrição podem fornecer informações 
relevantes para elaboração de intervenções na assistência à saúde de uma população.  

O farmacêutico, como profissional de saúde, pode contribuir na elaboração de medidas 
educativas a partir dos principais problemas encontrados, de forma a promover o uso racional 
dos medicamentos.   

O presente trabalho realizou com êxito as entrevistas propostas na metodologia e 
alcançou os objetivos traçados. A principal limitação desse estudo foi o número reduzido de 
pacientes entrevistados, frente ao número de pacientes atendidos com IC no Serviço de 
Farmácia do Instituto Nacional de Cardiologia. O número reduzido de pacientes agendados 
refletiu no N reduzido de pacientes entrevistados, atribuído em grande parte pelo tempo 
limitado para realização de tal atividades, devido a demora na aprovação do estudo pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa.  

O presente estudo obteve um retrato inicial da população com IC do Instituto. Durante 
os meses de janeiro e fevereiro de 2016 foram realizadas as mesmas entrevistas com outros 
pacientes com IC, porém estes dados não foram analisados no presente estudo.  A equipe do 
projeto, nesse ano de 2016, está utilizando as informações obtidas e realizando um 
acompanhamento farmacoterapêutico. 
 Sendo assim, considera-se o trabalho realizado importante para demonstrar o papel do 
farmacêutico na busca para a melhoria do processo de utilização de medicamentos na 
Instituição.  
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO: CONVITE DE PACIENTES PARA PARTICIPAR 
DA PESQUISA VIA TELEFONE 
 
 

 
 

1- O (a) senhor (a) faz tratamento no INC de Insuficiência Cardíaca? Qual médico que te 
acompanha?  

2- Qual a sua idade?  
3- O (a) senhor (a) é capaz de tomar seus medicamentos sozinho? É você mesmo que 

vêm buscar os medicamentos no hospital? 
4- O (a) senhor (a) vêm regularmente pegar seus medicamentos aqui ou pega em algum 

posto de saúde ou outro local? 
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5-  Você aceitaria participar de uma pesquisa de IC pela Farmácia? Lembrar que a 
primeira entrevista terá duração de aproximadamente 30 minutos. Falar que o trabalho 
envolve uma orientação farmacêutica quanto ao uso dos medicamentos da IC.  

 
Após realizar as perguntas e o paciente aceitar, agendar uma melhor data e anotar no 
calendário de marcação de entrevistas. Solicitar ao paciente que traga todas as receitas dos 
medicamentos que ele faz uso atualmente, inclusive aquelas que não são atendidas na 
farmácia do INC, se possível com cópia. 
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APÊNDICE B – FICHA CONSULTA MEDICAMENTOS 
 

Nome de marca Indicação Interação com 
alimentos

O que fazer se esquecer de 
tomar? Interação com medicamentos Reação adversa

Áci
do 

Ace
tils

alic
ílico

 
Com

prim
ido

 de
 10

0 e
 50

0m
g AAS ADT, AAS 

PROTECT, ACETICIL, 
ANALGESIN, 

ANTIFEBRIM, AS-
MED, ASETISIN, 

ASPIRINA PREVENT, 
BUFFERIN, CAAS, 

CARDIOAAS, 
SOMALGIN, 

VASCLIN.

Dor leve a 
moderada,enxaqueca e 
outros tipos de cefaleia,  

febre, processos 
inflamatórios, profilaxia e 

tratamento de doenças 
tromboembólicas,  prevenção 

de trombose em cirurgias 
cardíacas, prevenção 
secundária de evento 
vascular encefálico 

transitório,  prevenção 
secundária de cardiopatia 

isquêmica,  prevenção 
secundária de enfarte agudo 

do miocárdio, tratamento 
adjuvante em angina estável 

e instável,  suspeita de 
enfarte agudo do miocárdio,  
tratamento de enfarte agudo 
do miocárdio em associação 

com trombolítico.

Este medicamento não 
apresenta interações 

com alimentos. 
Orientar para ingerir o 

medicamento com 
alimentos ou grande 

quantidade
de água ou leite para 

evitar desconforto 
gastrintestinal e não 

deitar 15 a 30 min após 
a administração.

Contra indicado: uso concomitante de 
aspirina e VACINA CONTRA O VÍRUS 

INFLUENZA, pode resultar em síndrome 
de Reye em crianças e adolescentes           
-Cerotolaco e anti-inflamatórios não 
esteróides com salicilatos em altas 

doses - 3g/dia.
De gravidade importante o uso de:

- Metotrexato, anticoagulantes, como 
cumarina e heparina; benzobromarona 
e probenecida; digoxina; barbitúricos e 

lítio; antidiabéticos, como insulina e 
sulfoniluréias; trombolíticos e outros 

agentes antiplaquetários, como 
Ticlopidina; sulfonamidas e suas 

associações; diuréticos;  
glicocorticoides sistêmicos;  inibidores 
da enzima conversora de angiotensina 

(ECA); ácido valpróico, álcool

 Dispepsia, náuseas, vômitos, 
úlcera gastrointestinal, 

zumbido, angio edema, ou 
síndrome de Reye (náusea 

persistente, vômitos, 
sonolência, letargia, confusão, 

comportamento combativo, 
diminuição do nível de 

consciência, convulsões).
-Efeitos gastrintestinais:  

hemorragia gastrintestinal 
oculta ou evidente 

(hematêmese, melena) que 
pode causar anemia por 

deficiência de ferro.  Úlcera e 
perfuração gastroduodenal

-Efeitos hematológicos: 
aumento do risco de 

sangramento. 
-Reações de 

hipersensibilidade. 

Am
iod

aro
na 

Com
prim

ido
 de

 10
0m

g e
 20

0m
g

AMIOBAL, 
AMIORON, AMIRONA 
ANCOR ATLASILl,COR 

MIO, MIOCOR, 
MIOCORON, 
MIODARON, 

MIODON.

Arritmias supraventriculares,  
fibrilação atrial, taquicardia e 

fibrilação ventricular em 
parada cardíaca refratária a 

desfibrilação.

Pode ser tomado com 
ou sem alimento. 

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver perto do 
horário da próxima dose, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas.

Alprazolam, anticoagulantes 
cumarínicos, aripiprazol, 

betabloqueadores adrenérgicos, 
bloqueadores de canais de cálcio, 

budesonida, buspirona, ciclosporina, 
clonazepam, clopidogrel, 

corticosteroides, diazepam, 
ergotamina

e análogos, digoxina, docetaxel, 
estatinas, estrógenos conjugados, 

fentanila, fenitoína, lidocaína, 
midazolam, metotrexato, 

procainamida, quinidina, teofilina, 
vincristina, 

antiarrítmicos da classe 1A, 
cisaprida,fluoroquinolonas, inibidores 

de protease,
loratadina, tioridazina, pimozida, 
fenitoína, nevirapina, rifampicina, 

rifapentina,
metronidazol, trazodona, fumo. 

Deficiência cardíaca 
congestiva, arritmias (incluindo 

bradicardia resistente à 
atropina, obstrução cardíaca, 

parada do nodo sinoatrial, 
taquicardia ventricular), pró-

arritmia, depressão 
miocárdica, vermelhidão, 

edema, visão turva e 
opacificação da córnea, feridas 

cutâneas e dormência nos 
dedos das mãos e dos pés, 

aumento de enzimas 
hepáticas, neuropatia 

periférica , tremor, cefaleia, 
vertigem, fadiga  insônia e 

ataxia. 

Faculdade de Farmácia - UFF & Instituto Nacional de Cardiologia - MS
Projeto: Assistência Farmacêutica na Insuficiência Cardíaca

Formulário de consulta sobre particularidades dos medicamentos 
Med.
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Anl
odi

pin
o 

Com
prim

ido
 de

 2,5
mg

, 5m
g, 1

0m
g

AMELOVAS, 
AMLOCOR,AMLODIL, 

AMLOVASC,ANLO, 
ANLODIBAL, 
CORDAREX, 
CORDIPINA, 

NEMODINE,NICORD, 
NORVASC,PRESSAT, 

ROXFLAN, 
TENSODIN.

Angina estável (profilaxia), 
hipertensão arterial 

sistêmica
Pode ser tomado com 

ou sem alimentos.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver
perto do horário da próxima 
dose, desconsiderar a dose 

anterior, esperar e
usar no horário. Nunca usar 

duas doses juntas. 

Antifúngicos azólicos, amiodarona, 
bloquedores beta-adrenérgicos; 

inibidores da protease, fentanila, 
clopidogrel, erva-de-são-joão 

(Hypericum perforatum)

 Rubor, palpitações, edema 
periférico, dor abdominal, 
náusea, tonturas, perda de 

apetite, sentido paladar 
alterado, dor de cabeça, 

sonolência, fadiga, caimbra, e 
frequência de micção. Ou  

severas como:  Infarto agudo do 
miocárdio, angioedema, 

disritmia cardíaca, hipotensão, 
taquicardia, edema periférico, 

taquicardia, dermatite 
liquenóide, dermatose linear 

por IgA, prurido, psoríase, 
erupção, Stevens-Johnson, 
telangiectasia, necrólise 

epidérmica tóxica, urticária, 
ginecomastia, hiperplasia 

gengival induzida por drogas, 
hemorragia, leucopenia, 

púrpura, trombocitopenia, 
hepatotoxicidade, tendinite de 

Aquiles, artralgia, 
parkinsonismo, fototoxicidade, 

nefrite intersticial aguda, 
oliúria, noctúria, disfunção 
sexual, dispnéia, e edema 

pulmonar.

Ate
nol

ol 
Com

prim
ido

 25
mg

, 50
mg

 e 1
00m

g

ABLOK, ANGIPRESS, 
ANGITENS, 

ATENOBAL, ATENOL, 
ATENOPRESS, 

ATENORM, 
PLENACOR®.

Cardiopatia isquêmica: 
enfarte agudo do miocárdio, 
angina, hipertensão arterial 

sistêmica.

Não ingerir juntamente 
a suplementos de 

cálcio, antiácidos e 
suco de laranja.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se o horário da próxima 
dose for a menos de 8 horas, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas

Sais de alumínio, barbitúricos, sais de 
cálcio, colestiramina, colestipol, 

antiinflamatórios não esteroidais, 
ampicilina, rifampicina, salicilatos e 

sulfimpirazona, bloqueadores de 
cálcio, diltiazem, felodipina e 

nicardipina, contraceptivos orais, 
quinidina, ciprofloxacino, alcalóides do 
ergot (alcalóides do esporão do centeio 

– ergotamina)  lidocaína, 
clonidina,prazocina, insulina e 
antidiabéticos orais,  teofilina.

Bradicardia persistente, 
hipotensão, bloqueio 

atrioventricular de 2o. e 3o. 
graus, tontura , fadiga, letargia, 
diarréia, náusea, extremidades 

frias, fenômeno de Raynaud. 
Depressão, cefaléia, 

pesadelos, confusão mental, 
diminuição da capacidade de 

concentração, impotência 
sexual, dispnéia 

(especialmente com grandes 
doses), respiração ofegante.

Bis
opr

olo
l

Com
prim

ido
 de

 1,2
5m

g, 2
,5m

g, 5
mg

, 10
mg

. 

CONCOR. 

Tratamento de insuficiência 
cardíaca crônica estável com 
função ventricular sistólica 

esquerda reduzida,   
tratamento de hipertensão, 

tratamento de angina de 
peito. 

A ingestão com 
alimentos não 

prejudica a absorção 
do medicamento

Não tome uma dose dobrada 
para compensar uma dose que 
se esqueceu de tomar. Tome a 

dose normal na manhã seguinte.

Agentes anti-arrítmicos classe I,  
verapamil,  diltiazem, Agentes anti-
hipertensivos com ação central (ex. 
clonidina, metildopa, moxonodina, 

rilmenidina), agentes anti-arrítmicos 
classe III (ex. amiodarona),  

medicamentos 
parassimpatomiméticos,  insulina, ou 

de medicamentos anti-diabéticos 
orais, agentes anestésicos,  glicosídeos 
cardíacos (digitalis),  Antiinflamatórios 

não esteroidais (AINEs) -
Simpatomiméticos (e.g. isoprenalina, 

dobutamina) , agentes anti-
hipertensivos,  antidepressivos 

tricíclicos, barbituratos, fenotiazinas, 
mefloquina, Inibidores de oxidase 

monoamina (exceto inibidores b-MAO) 

Bradicardia, piora de 
insuficiência cardíaca pré-

existente,  distúrbios da 
condução AV;  Desordens do 

sistema nervoso, tontura, dor 
de cabeça, desordens oculares, 
reclamações gastrointestinais 
como náusea, vômito, diarréia, 
constipação. Sensação de frio 

ou dormência nas 
extremidades, hipotensão, 

especialmente em pacientes 
com insuficiência cardíaca,  
astenia (em pacientes com 

insuficiência cardíaca crônica) 
fadiga.  
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Cap
top

ril
Com

prim
ido

 12
,5m

g, 2
5m

g, 
CAPTOSEN, CAPOTEN 

CATOPROL, 
HIPOCATRIL, 
PRILPRESSIN.

Anti-hipertensivo,                                  
ICC, pós IAM, Nefropatia 

diabética e Disfução 
ventricular esquerda.

Sim, deve ser usado 1h 
antes ou 2 h depois das 

refeições.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se já estiver perto do 
horário de tomar a próxima 

dose, despreze a dose 
esquecida e tome a próxima no 
horário recomendado pelo seu 
médico. Nunca usar duas doses 

juntas.

Diuréticos poupadores de potássio, 
suplementos de potássio, diuréticos de 

alça e tiazídicos (início recente), 
agentes com atividade vasodilatadora, 

AAS, AINE e lítio.

Hipotensão, taquicardia, 
palpitação, tosse, boca seca, 

hiperpotassemia, cefaleia, 
prurido e angioedema.

Car
ved

ilol
Com

prim
ido

 3,1
25m

g, 6
,25

mg
, 

DIVELOL, CARDILOL, 
ICTUS, KARVIL, 

CRONOCOR, COREG, 
BECARVE.  

Anti-hipertensivo,                                  
ICC e antianginoso.

Recomenda-se o uso 
com alimento para 
diminuir o risco de 

hipotensão 
ortostática.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se já estiver perto do 
horário de tomar a próxima 

dose, despreze a dose 
esquecida e tome a próxima no 
horário recomendado pelo seu 
médico. Nunca usar duas doses 

juntas.

Amiodarona, Bloqueadores do Canal de 
Cálcio, Fentanil, digoxina, 

betabloqueadores, antagonista alfa-
adrenérgico, hipoglicemiantes, 

insulina, Erva-de-são-joão, inibidores 
da MAO. 

Hipotensão, angina, 
bradicardia, edema periférico, 

fadiga, tontura, cefaleia, 
alterações visuais, diarreia, 
hipoglicemia, hiperglicemia, 

ganho de peso e disfunção 
erétil.

Dig
oxi

na
Com

prim
ido

 0,2
5m

g

DIGOBAL, LANOXIN  
ICC e Taquicardias 

supraventriculares (fibrilação 
atrial)

De preferência usar 
com o estômago vazio, 

mas se houver 
desconforto gástrico 
usar com alimentos.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se o horário da próxima 
dose for a menos de 12 horas, 
desconsiderar a dose anterior, 

esperar e usar no horário. Nunca 
usar duas doses juntas. Se 

esquecer por dois dias contactar 
o médico. 

Diuréticos poupadores de potássio, 
diuréticos tiazídicos, antiácidos, 

metoclopramida, neomicina, 
rifampicina, furosemida, fluoxetina, 
betabloqueadores, bloqueadores do 

canal de cálcio, gentamicina, 
azitromicina, eritromicina, omeprazol, 

tramadol, propafenona, itraconazol, 
atorvastatina, ciclosporina, alprazolam 

e prazosina.  

Arritmias, alterações na 
condução, diarreia, náuseas, 

perda de peso, tontura, 
cefaleia, ginecomastia, visão 

borrada ou amarela.

Ena
lap

ril
Com

prim
ido

 5m
g, 1

0m
g, GLIOTEN, 

EUPRESSIN, 
VASOPRIL, 

PRESSCORD, 
MALEAPRIL, 

RENITEC, 
FLOSSOTEC, 
PRESSOTEC.  

Hipertensão, IC, IM, 
nefropatia diabética  e 

hipertensão renovascular.
Evitar o uso excessivo 

de alimentos que 
contem potássio. 

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se já estiver perto do 
horário de tomar a próxima 

dose, despreze a dose 
esquecida e tome a próxima no 
horário recomendado pelo seu 
médico. Nunca usar duas doses 

juntas.

Diuréticos poupadores de potássio, 
suplementos de potássio, diuréticos de 

alça e tiazídicos (início recente), 
metformina, bupivacaína,  azatiprina, 

AAS, AINE e rifampicina

Hipotensão, taquicardia, dor 
no peito, angioedema, 

náuseas, diarreia, tontura, 
cefaleia, alterações na função 

renal, hiperpotassemia e 
tosse. 

Esp
iron

ola
cto

na
Com

prim
ido

 25
mg

, 10
0m

g.

ALDACTONE, 
ALDOSTERIN, 

DIACQUA, 
SPIROCTAN. 

IC congestiva, edema e ascite 
associados à cirrose, 
síndrome nefrótica, 

hiperaldosteronismo 
primário e hipopotassemia.

Evitar o uso excessivo 
de alimentos que 

contem potássio. Não 
ingerir bebida alcoólica. 
Ingerir logo depois das 
refeições. A presença 

de alimentos aumenta a 
biodisponibilidade oral. 

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se já estiver perto do 
horário de tomar a próxima 

dose, despreze a dose 
esquecida e tome a próxima no 
horário recomendado pelo seu 
médico. Nunca usar duas doses 

juntas.

AAS, AINE, arginina, digoxina, IECA, 
sotalol, colestiramina.

Hiperpotassemia, 
hiponatremia, ginecomastia, 
impotência, irregularidades 
mestruais, cefaleia, letargia, 

sonolência, diarreia, náuseas, 
vômito, dor estomacal, 

hemorragia gástrica, 
hepatotoxicidade, 

osteomalácia, agranulocitose.
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Fur
ose

mid
a

Com
prim

ido
 40

mg
.

LASIX, DIUREMIDA, 
FUROMIDA, DIURIT, 
FUROZIX, FUROSEN, 

NEOSEMID

Edema refratário a outros 
diuréticos, de diversas 

causas; edema agudo de 
pulmão; edema em 

insuficiência renal crônica.

Recomenda-se manter 
ingestão de alimentos 

ricos em potássio 
(laranja, banana). Pode 
ser administrada com 

alimentos, 
especialmente se 

houver desconforto 
gástrico.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver perto do 
horário da próxima dose, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas.

AAS, AINE, colestiramina (diminuição de 
efeito); anti-inflamatórios esteróides 

(aumento do efeito); Aminoglicosídeos 
(gentamicina, tobramicina), 
betabloqueadores (sotalol),

digitoxina, digoxina, dofetilida, 
inibidores da ECA (primeira dose) e

lítio.

Hiponatremia, hipopotassemia 
e hipomagnesemia,

alcalose hipoclorêmica, 
hipocalcemia, hipotensão, 
hipovolemia/desidratação, 

náusea, distúrbios 
gastrintestinais, 

hiperuricemia, hiperglicemia, 
aumento temporário nas 

concentrações
plasmáticas de colesterol e 
triglicerídeo, diminuição da 

DMO, ototoxicidade.

Hid
roc

loro
tiaz

ida
Com

prim
ido

 25
mg

 e 5
0m

g.

HIDROLESS, 
CLORANA, 

HIDROMED, NEO 
HIDROCLOR, DIURIX, 

HIDROFLUX,  
DIUREZIN 

Insuficiência cardíaca 
congestiva, hipertensão 

arterial sistêmica, edema de 
diferentes causas

Recomenda-se manter 
ingestão de alimentos 

ricos em potássio 
(laranja, banana). 

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver perto do 
horário da próxima dose, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas.

Anti-inflamatórios não-esteroides e 
colestiramina, carbamazepina, 

ciclofosfamida, digitálicos, inibidores 
da ECA (primeira dose), lítio, sais de

cálcio, sotalol, topiramato, 
Clorpropamida e glipizida.

Hiponatremia, 
hipopotassemia, 
hipomagnesemia, 

hipercalcemia, hiperuricemia e 
aumento de crises de gota. 

Alteração de concentração de 
lipídios plasmáticos. 

Intolerância aos carboidratos 
(hiperglicemia), sintomas 

digestivos. Impotência. Reação 
alérgica. Hipotensão 

ortostática. Fotossensibilidade 

Hid
rala

zina
Drá

gea
s 25

mg
 e 5

0m
g.

APRESOLINA
Hipertensão arterial 

sistêmica grave e refratária. 
Emergência hipertensiva. Pré-
eclâmpsia grave e eclâmpsia.

Foi verificado que a 
ingestão concomitante 
de alimentos diminui a 
biodisponibilidade da 
hidralazina e também 

reduz seu efeito 
vasodilatador.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver perto do 
horário da próxima dose, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas.

O tratamento concomitante com outros 
vasodilatadores, antagonistas de 

cálcio, inibidores da ECA, diuréticos, 
antihipertensivos,

antidepressivos tricíclicos e 
tranquilizantes maiores, assim como o 

consumo de álcool, podem 
potencializar o efeito hipotensor. Se o 

uso concomitante for requerido, 
preferir betabloqueador de liberação 
sustentada ou ingesta com alimentos. 

Na gravidez: hipotensão 
materna, partos cesáreos, 

placenta prévia, baixos escores 
de Apgar. Hipotensão postural, 

exacerbação de angina, 
palpitações, taquicardia. 
Anorexia, náusea, vômito, 

diarreia. Cefaleia grave, 
neuropatia periférica. Indução 

de lúpus eritematoso 
sistêmico. Discrasias 

sanguíneas e exantema.

Los
arta

n
Com

prim
ido

s 25
mg

, 50
mg

 e 1
00m

g

TORLÓS, ARADOIS, 
ARARTAN, VALTRIAN, 

COZAAR, 

Insuficiência cardíaca 
congestiva (ICC), hipertensão 
arterial sistêmica, profilaxia 
de acidente cerebrovascular 

em pacientes hipertensos 
com hipertrofia ventricular 

esquerda, nefropatia 
diabética em pacientes com 

diabete melito tipo 2 e 
história de hipertensão. 

Geralmente é indicado como 
alternativa a iECA.

Não há interações. 

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver perto do 
horário da próxima dose, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas.

Anti-inflamatórios não-esteroides, 
fluconazol, rifampicina: podem diminuir 
a efetividade da losartana.  Lítio: pode 

ter a toxicidade (fraqueza, tremor, 
sede, confusão) aumentada pela 

losartana.

Angioedema, angina, acidente 
cerebrovascular, hipotensão,  
hipotensão ortostática, gota, 

hiperpotassemia, 
hiponatremia, 

hepatotoxicidade. Dor nas 
pernas e costas, cãibras 

muscular. Astenia, confusão, 
tontura, transtorno do sono, 

comprometimento da 
memória, enxaqueca. 

Nefrotoxicidade. Diminuição da 
libido, impotência. Tosse, 

infecção respiratória superior, 
congestão nasal, sinusite, 
alterações no seio frontal.
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Mo
non

itra
to d

e Is
oss

orb
ida

Com
prim

ido
s 20

mg
 e 4

0m
g

MONOCORDIL, 
CINCORDIL, 
CORONAR

Tratamento de manutenção 
em angina estável. 

Insuficiência cardíaca aguda 
ou crônica.

Não há interações. 
Recomenda-se a 

ingestão com 250mL de 
água.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se o horário da próxima 
dose for a menos de 2 horas, 

omitir a dose anterior, esperar e 
usar no horário. Nunca usar 

duas doses juntas.

O uso concomitante com acetilcolina, 
anti-histamínicos ou anti-hipertensivos 

aumenta o efeito hipotensor 
ortostático dos nitratos; com 

simpatomimético, pode ter reduzido o 
seu efeito de controle da angina. 

Sildenafila, tadalafila e vardenafila.

Cefaleia, tontura. Náusea e 
vômito.

Me
tild

opa
Com

prim
ido

s 25
0m

g, e
 50

0m
g

Aldomet, 
Cardiodopa, 
Etildopanan, 

Metilcord, 
Metilvita, 
Tensioval,  

Venopressin.

Hipertensão crônica leve a 
moderada na gravidez.

Sem relato de 
interação com 

alimentos.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver perto do 
horário da próxima dose, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas.

β-bloqueadores, ferro, pseudoefedrina, 
haloperidol, inibidores da MAO.

Hipotensão postural, 
hipertensão de rebote na 

retirada, sedação, distúrbio do 
sono, cefaleia, vertigens e 

tonturas, depressão, sinais e 
sintomas psicóticos, 

diminuição libido, xerostomia, 
hepatotoxicidade, anemia 

hemolítica.

Me
top

rolo
l

Com
prim

ido
 25

mg
, 50

mg
 e 1

00m
g.

Succinato de 
Metoprolol: 

Selozok, Emprolol 
XR.  Tartarato de 

Metoprolol:  
Seloken, Lopressor, 

Miclox.

Insuficiência cardíaca 
congestiva de classes II e III; 

Hipertensão arterial 
sistêmica.

Recomenda-se ingerí-lo 
com alimentos ou 

imediatamente após 
as refeições.

 Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver perto do 
horário da próxima dose, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas.

Amiodarona, bupropiona, 
bloqueadores de canais de cálcio, 
citalopram, diltiazem, fluoxetina, 

hidralazina, propafenona, verapamil, 
bloq.α (1)adrenérgicos, clonidina, 

lidocaína, digoxina e hipoglicemiantes.

Bradiarritmia, hipotensão, 
prurido, exantema, diarreia, 
náusea, cefaleia, depressão, 
tontura, fadiga, alteração do 
perfil lipídico, hipoglicemia, 

hiperglicemia. 
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Pro
pra

nol
ol

Com
prim

ido
 10

mg
, 40

mg
, 80

mg
 e 1

60m
g.

Amprax, Cardix, 
Hipernolol, Inderal,  

Pharnolol, Polol, 
Pranolal, 

Pressoflux, 
Propacor,  

Propralol,  Rebaten 
La,  Tenadren,   Uni 

Sanpronol. 

Profilaxia da enxaqueca. 
Arritmias cardíacas 

associadas a tirotoxicose, 
feocromocitoma, anestesia 
geral, exercício, emoção e 

uso de cocaína.  Tratamento 
de cardiopatia isquêmica: 
angina e enfarte agudo do 

miocárdio. Hipertensão 
arterial sistêmica, em 

crianças.

Recomenda-se ingerí-lo 
com alimentos ou 

imediatamente após 
as refeições.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se o horário da próxima 
dose for a menos de 4 horas, 

desconsiderar a dose anterior, 
esperar e usar no horário. Nunca 

usar duas doses juntas.

Agentes hipoglicemiantes, bloq.α 
(1)adrenérgicos, clonidina, 

digitálicos, lidocaína, 
agonistas β adrenérgicos, 
antiácidos, amiodarona, 

bloqueadores de canais de 
cálcio, diltiazem, fenilefrina, 

haloperidol, sertralina.

Distúrbios gastrintestinais, 
hipotensão, bradicardia, 
transtorno na condução, 

broncoespasmo, claudicação 
intermitente, depressão 

mental, insônia, pesadelos, 
fadiga, cefaleia, disfunção 

sexual, aumento do risco de 
hipoglicemia em diabéticos 

insulino-dependentes.

Sin
vas

tati
na

Com
prim

ido
 de

 10
mg

, 20
mg

, 40
mg

 e 8
0m

g

Clinfar, Cordiron, 
Zocor, Menocol, 

Lipistatina, Vaslip, 
Revastin, Liptrat, 

Sinvaston, 
Sinvastin, Sinvalip, 

Sinvasmax, 
Sinvascor, 

Sinvastamed, 
Mevilip, Vastatil, 
Lipotex,  Sinvax

Prevenção primária e 
secundária de cardiopatia 

isquêmica.             
Dislipidemias, associado a 

dieta.

Sem relato de 
interação com 

alimentos.

Em caso de esquecimento de 
uma dose, usar assim que 

lembrar. Se estiver perto do 
horário da próxima dose, omitir 
a dose anterior, esperar e usar 

no horário. Nunca usar duas 
doses juntas.

Ciprofloxacino, claritromicina, 
fluconazol, risperidona, ritonavir, 
imatinibe, varfarina, amiodarona, 
verapamil, atazanavir, bosentana, 

carbamazepina, efavirenz, ciclosporina, 
digoxina, diltiazem, levotiroxina.  

Miopatia, rabdomiólise, 
hepatotoxicidade, elevação de 

creatina cinase, dor 
abdominal, náuseas, vômitos e 

diarreia, distúrbios 
psiquiátricos, síndrome das 

pernas inquietas, hipotensão, 
alopecia, exantema, disfunção 

sexual.



54 
 

 
 

ANEXOS 
 
 
ANEXO A – REGISTRO SIMPLIFICADO DE DISPENSAÇÃO 
 
 

 
Paciente:...................................................................................................................................... 
Telefone1: ......................................................... Telefone2: .......................................................  
MEDICAMENTOS EM USO (ordem: IC, cardiovasculares, DM, dislipidemia, outros prescritos, outros 
não prescritos - anotar NP à frente destes):  
BB: (  ) Carvedilol (  ) Outro: ___________________________________ dose: ______ mg/dia  
IECA: ( ) Enalapril ( ) Outro: ___________________________________ dose: ______ mg/dia  
BRA: ( ) Losartana ( ) Outro: ___________________________________ dose: ______ mg/dia  
AA: ( ) Espironolactona ( ) Outro: _______________________________ dose: ______ mg/dia  
Diurético: ( ) Furosemida ( ) Outro: _____________________________ dose: ______ mg/dia  
Digitálico: ( ) Digoxina ( ) Outro: _______________________________  dose: ______ mg/dia  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................  
Comorbidades: (0) HAS (1) Diabetes (2) Dislipidemia (3) Obesidade (IMC ≥ 30) (4) Outra: 
............................. 
Como/Onde adquire os medicamentos para IC, caso não receba todos neste hospital? (Assinalar 
quantos forem necessários.)  
(0) UBS (1) FP ou FPB (2) Compra (3) Outros: ......................................................................................  
FALTOU ALGUM MEDICAMENTO nos últimos 2 meses?  
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( ) Não ( ) Sim ─ relacionar no campo observações informando que medicamento e quantos dias ficou 
sem utilizá-lo(s).  
TRATAMENTOS NÃO MEDICAMENTOSOS (medicina natural, complemento alimentar, vitaminas, 
chás etc.):  
(0) Não (1) Sim ........................................................................................................................................  
Faz acompanhamento com outro(s) médico(s), de cardiologia ou outra especialidade, neste 
hospital ou em outro lugar?  
(0) Não (1) Sim: ......................................................................................................................................  
ALERGIAS (Recentemente, apresentou alguma alergia? Como se manifesta: reação cutânea, choque, 
asma, náuseas, anemia, outro?)  
.................................................................................................................................................... 
REAÇÕES ADVERSAS (Recentemente, teve reação adversa a algum medicamento? O que aconteceu 
quando tomou o medicamento? O que aconteceu quando parou de tomar o medicamento? Tomou o 
mesmo medicamento depois?)  
....................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................... 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO: DADOS GERAIS 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIO: DADOS SAÚDE
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ANEXO D: FICHA PARA ANÁLISE DE CONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO 
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ANEXO E: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

Projeto de pesquisa: Implementação de Ações para Otimização da Assistência 
Farmacêutica a Pacientes com Insuficiência Cardíaca  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Pesquisador Responsável: Ranieri Carvalho Camuzi  
 Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade de Farmácia, 
Universidade Federal Fluminense ─ telefones: (21) 2629-9572, (21) 2629-9142  
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense: (21) 2629-9189  
 Instituição co-participante: Instituto Nacional de Cardiologia, Ministério da Saúde ─ 
telefone: (21) 3037-2168  
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia: (21) 3037-2307    O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 
“Implementação de Ações para Otimização da Assistência Farmacêutica a 
Pacientes com Insuficiência Cardíaca”, de responsabilidade do pesquisador Ranieri 
Carvalho Camuzi.  

Sabe-se que muitos pacientes com Insuficiência Cardíaca encontram dificuldade 
em dar continuidade ao tratamento com medicamentos porque não entendem ou se 
esquecem de como usá-los corretamente, ou têm alguma outra dificuldade. Sabe-se 
também que o farmacêutico pode colaborar com esses pacientes para que utilizem 
melhor os seus medicamentos. Portanto, este trabalho se propõe a acompanhar 
pacientes e fornecer medicamentos para avaliar se a atuação do farmacêutico pode 
colaborar para que os pacientes sigam melhor o seu tratamento e, com isso, obtenham 
melhores benefícios dos medicamentos.  

O(A) Sr.(a) será acompanhado(a) por farmacêuticos e receberá medicamentos 
disponíveis para insuficiência cardíaca prescritos pelo seu médico e contará com 
orientação farmacêutica durante todo o período desta pesquisa. Quando comparecer 
para buscar os seus medicamentos, você deverá responder a questionários com 
perguntas sobre os medicamentos que utiliza e hábitos que possam interferir no 
tratamento com medicamentos (consumo de bebidas, alimentos e outros, por exemplo).  

Ao participar da pesquisa, para ser atendido existirá a possibilidade do(a) Sr.(a) 
ter que aguardar atendimento caso se forme fila e terá que comparecer periodicamente 
para retirar medicamentos e responder aos questionários relacionados à pesquisa. Mas, 
em geral, os medicamentos deverão ser fornecidos para atender a períodos mensais ou 
bimestrais, exceto se houver recomendação médica em contrário.  

Os medicamentos cujo uso é acompanhado por esta pesquisa fazem parte da 
Lista de Medicamentos Básicos do Estado do Rio de Janeiro e devem estar disponíveis 
na rede municipal de saúde. Porém, se o(a) Sr.(a) é paciente do Hospital Universitário 
Antônio Pedro, poderá receber esses medicamentos gratuitamente através deste projeto 
de pesquisa, durante a sua realização; e, após o encerramento da pesquisa, caso 
deseje, poderá adquiri-los através da Farmácia Universitária da UFF a preço de custo. 
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Ou, se o(a) Sr.(a) é paciente do Instituto Nacional de Cardiologia continuará a 
receber esses medicamentos na Farmácia deste, mesmo após o término desta 
pesquisa, como já acontece atualmente. 

Entre os benefícios por participar desta pesquisa, o(a) Sr.(a) terá acesso ao 
pesquisador e ao farmacêutico para assisti-lo e esclarecer eventuais dúvidas sobre o 
tratamento e os medicamentos em uso, no mesmo local onde recebe estes. Para a 
comunidade, existe o benefício de que os resultados desta pesquisa possam ser 
utilizados para melhorar os cuidados de saúde a pessoas com insuficiência cardíaca e 
que contribuam para que o tipo de intervenção em avaliação, caso se demonstre 
benéfico, possa ser adotado por outros serviços de saúde e para outros tipos de 
pacientes.  

A sua participação é voluntária e, mesmo que decida não participar, terá 
garantido o direito ao atendimento (incluindo os medicamentos contemplados pelo 
projeto). E, caso concorde em participar, este consentimento poderá ser retirado a 
qualquer momento, sem que o atendimento seja interrompido.  

Os seus dados serão mantidos em sigilo e todas as informações em anonimato.  
Se o(a) Sr.(a) tiver alguma dúvida sobre os procedimentos, riscos, benefícios e 

outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual poderá, a 
qualquer momento, esclarecê-la com o pesquisador responsável, identificado acima, e 
com os outros profissionais da equipe que o estiver atendendo.  

Apenas o pesquisador e os profissionais da equipe de saúde envolvida no 
atendimento terão acesso às suas informações e, em caso de publicações de 
resultados, jamais será mencionada qualquer informação que permita identificá-lo.  

Se alguma das alternativas estudadas se mostrar superior, o seu acesso passará 
a ser assegurado pela equipe do projeto. 
Eu, ___________________________________________________________________, 
RG n.º __________________________, declaro ter sido informado e concordo em 
participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 
_____________________, _____/_____/ ________  

 
 
 
__________________________ 
      Assinatura do voluntário  
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 

Testemunha 
RG: 

 

________________________________ 
Nome e assinatura do 

responsável por obter o consentimento  
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

Testemunha:  
RG:

 


