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RESUMO 

Introdução: Com o surgimento de múltiplas doenças crônicas os idosos são sujeitos 
a fazer o uso de polifarmácia ocasionando problemas na qualidade de vida e 
preocupação devido as dificuldades de conciliar o tratamento medicamentoso. Este 
trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura abordando a importância do 
Cuidado Farmacêutico aos idosos portadores de doenças crônicas Hipertensão 
Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus. Metodologia: Trata-se de uma revisão de 
literatura, foram usadas como ferramenta de busca as bases de dados: LILACS, 
SciELO e Descritores em Ciências da Saúde, realizado durante os meses de agosto 
a setembro de 2018. Foram selecionados 24 artigos publicados entre os anos de 2000 
e 2017. Resultados e discussão: Os tratamentos farmacológicos podem se 
diferenciar entre cada idoso, sendo o principal objetivo enfatizar principalmente a 
qualidade de vida, porém, quando os mesmos critérios e estratégias utilizados em 
adultos são aplicados nos idosos, existe um risco aumentado da não aderência ao 
tratamento, bem como do aumento das complicações decorrentes da doença. 
Portanto, o serviço de Atenção Farmacêutica pode ser uma estratégia relevante para 
a promoção à saúde em usuários com HAS, no qual as intervenções educativas e as 
orientações farmacêuticas contribuíram para melhorar a adesão ao tratamento. 
Conclusão: Com isso, ressalta-se a importância do profissional Farmacêutico no 
acompanhamento farmacológico, como também na conscientização destes pacientes 
com relação ao seu quadro clínico na tentativa de obter uma adesão ao tratamento, 
alcançando a promoção da saúde e intervindo nas interações medicamentosas. 

Palavras-chave – Atenção Farmacêutica. Diabetes Mellitus. Hipertensão. Saúde do 
Idoso. 
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ABSTRACT 

Introduction: With the emergence of multiple chronic diseases, the elderly are subject 
to the use of polypharmacy caused problems in quality of life and concern due to the 
difficulties of reconciling drug treatment. This work aimed to carry out a literature review 
addressing the importance of Pharmaceutical Care to the elderly with chronic 
diseases, Systemic Arterial Hypertension and Diabetes Mellitus. Methodology: This 
is a literature review. The databases used were LILACS, SciELO and Descriptors in 
Health Sciences, carried out during the months of August to September of 2018. 
Twenty-four articles were published among the years and 2000 and 2017. Results 
and discussion: Pharmacological treatments can differentiate between each elderly, 
with the main objective being to emphasize quality of life, but when the same criteria  
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and strategies used in adults are applied in the elderly, there is a risk increased 
adherence to treatment, as well as increased complications from the disease. 
Therefore, the Pharmaceutical Care service may be a relevant strategy for health 
promotion in users with SAH, in which educational interventions and pharmaceutical 
guidelines have contributed to improved adherence to treatment. Conclusion: The 
importance of the pharmacist in pharmacological follow-up is emphasized, as well as 
in the awareness of these patients in relation to their clinical condition in an attempt to 
obtain adherence to the treatment, reaching the health promotion and intervening in 
the drug interactions. 

Keywords - Diabetes Mellitus. Health of the Elderly. Hypertension. Pharmaceutical 
Attention.  
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INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional está associado aos processos biológicos de declínio 
e deterioração que ocorre ao longo do tempo em pessoas que atingiram o estágio final 
do ciclo vital, onde a idade se define como limitativo ao bem estar biológico, 
psicológico e comportamental (MOREIRA, 2014). 
Com as modificações no perfil epidemiológico e o aumento da expectativa de vida, as 
doenças crônicas apresentam-se bastante prevalentes, tornando a população idosa 
ainda mais fragilizada diante dos outros grupos etários, pois as mudanças fisiológicas 
aliadas às práticas não antes efetuadas criam fatores mais contributivos para a 
ocorrência das doenças crônicas não transmissíveis (MATHIAS; JORGE, 2004). 
A Hipertensão Arterial Sistémica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) estão entre as 
doenças crônicas que mais acometem aos idosos, tendo em vista que são patologias 
que apresentaram um aumento significativo nas últimas décadas, sendo responsáveis 
por um grande número de óbitos em todo o país (LESSA, 2004). 
Diante do surgimento de múltiplas doenças crônicas os idosos são sujeitos a fazer o 
uso de polifarmácia ocasionando problemas na qualidade de vida e preocupação 
devido as dificuldades de conciliar o tratamento medicamentoso. Onde essas 
complicações vão desde interações medicamentosas e inúmeras reações adversas 
que provavelmente irão ocasionar outros problemas de saúde ao organismo. Portanto, 
o uso racional de medicamentos e uma atenção farmacêutica adequada as pessoas 
idosas e seus familiares, são alguns dos elementos essenciais na manutenção da 
qualidade de vida do idoso (LUZ; LIMA; MONTEIRO, 2013). 
Com isso, este trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura abordando a 
importância do Cuidado Farmacêutico aos idosos portadores de doenças crônicas 
HAS e DM. 
 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, a qual apresenta como 
finalidade evidenciar as atribuições clínicas do profissional Farmacêutico no cuidado 
ao idoso portador de doenças crônicas não transmissíveis, reunindo e resumindo o 
conhecimento científico já produzido. 
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Para a realização do estudo, foram usadas como ferramenta de busca as seguintes 
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Scientific Eletronic Library on-line (SciELO) e os Descritores em Ciências 
da Saúde (DeCS) da Bireme: Atenção Farmacêutica, Doenças Crônicas, Diabetes 
Mellitus, Hipertensão, Saúde do Idoso. 
Essa pesquisa foi realizada durante o mês de agosto a setembro de 2018, dos estudos 
encontrados foram selecionados 24 artigos publicados entre os anos de 2000 e 2017, 
estes foram relacionados à abordagem terapêutica do profissional Farmacêutico ao 
idoso portador de doenças crônicas, tendo como foco a Hipertensão Arterial Sistêmica 
e o Diabetes Mellitus. 
Foram incluídos artigos, teses e dissertações que abordassem a epidemiologia e as 
condutas terapêuticas do DM e HAS no âmbito da clínica farmacêutica, publicados em 
português, inglês. E foram excluídos aqueles artigos publicados em anos anteriores, 
com duplicidade, e que não se encaixava no objetivo da pesquisa.  

   

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente, as doenças crônico-degenerativas são frequentemente encontradas 
entre os idosos e apesar do processo de envelhecimento não está totalmente 
relacionado com a presença de doenças crônicas e incapacidades físicas, e sim com 
o comprometimento da capacidade funcional e da qualidade de vida dos idosos 
(ALVES et al., 2007). 
Os tratamentos farmacológicos podem se diferenciar entre cada idoso, quando o 
principal objetivo é enfatizar principalmente a qualidade de vida e quando os mesmos 
critérios e estratégias utilizados em adultos jovens são aplicados nos idosos, sem 
considerar todos os aspectos relacionados anteriormente, existe um risco aumentado 
da não aderência ao tratamento, bem como do aumento das complicações 
decorrentes da doença (VIEGAS, 2009). 
Plácido; Fernandes; Guarido (2009) corroboram em seu estudo que o tratamento do 
DM significar manter os hábitos de vida saudáveis evitando possíveis complicações e 
diante do acompanhamento farmacoterapêutico por uma equipe multiprofissional para 
garantir que a adesão ao tratamento proposto seja completamente satisfatória. 
Já na HAS o tratamento medicamentoso ou não depende da evolução da doença, 
onde o desafio primordial é reduzir a morbimortalidade cardiovascular utilizando os 
diuréticos, betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina e os 
antagonistas dos canais de cálcio (PEREIRA, 2015). 
Dentre os problemas farmacoterapêuticos identificados por Silva et al. (2008) pelo serviço de 

Atenção Farmacêutica mostraram que o quesito segurança foi evidenciado por 46%, seguidos 

pelos de cumprimento 32%, necessidade 15% e efetividade 7%. Com relação as reações 

adversas aos medicamentos (RAM) representaram 78% das causas de problemas 

relacionados a farmacoterapia e 72% de não adesão ao tratamento. 

A falta de eficiência na farmacoterapia assume dimensões importantes. Atenção 

Farmacêutica como estratégia de Assistência Farmacêutica na Saúde da Família pode ser 

uma alternativa eficaz na obtenção de melhores resultados clínicos e econômicos, além de, 

consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos usuários do SUS (PROVIN et al., 2010). 

O conceito de intervenção farmacêutica é usado para denominar todas as ações da qual o 

farmacêutico participa ativamente como nas tomadas de decisão, na terapia dos pacientes e 
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também na avaliação dos resultados. Torna-se imprescindível para o farmacêutico ter a noção 

exata de sua competência, e dos limites de sua intervenção no processo saúde–doença 

(ZUBIOLI, 2000). 

No entanto, Silva et al. (2008) observou que as intervenções farmacêuticas realizadas de 

forma verbal e escritas como medidas educativas proporcionaram um maior entendimento 

sobre a participação do usuário no tratamento, possibilitando assim maior interação com os 

médicos nas decisões terapêuticas. 

As ações do farmacêutico, no modelo de atenção farmacêutica, em sua grande maioria, são 

atos clínicos individuais. Mas as sistematizações das intervenções farmacêuticas e a troca de 

informações dentro de um sistema de informação composto por outros profissionais de saúde 

pode contribuir para um impacto em nível coletivo e na promoção do uso seguro e racional de 

medicamentos. (OPAS, 2002). 

Silva et al. (2008) também demonstraram que o serviço de Atenção Farmacêutica pode ser 

uma estratégia relevante para a promoção à saúde em usuários com HAS, no qual as 

intervenções educativas e as orientações farmacêuticas contribuíram para melhorar a adesão 

ao tratamento em 69,2% dos casos. 

Amaral; Amaral; Provin (2008) corrobora em seu estudo que a identificação e resolução 

farmacoterapêutica é um processo contínuo e quando realizado pelo profissional farmacêutico 

o mesmo pode desenvolver intervenções que visem aumentar a efetividade e diminuir os 

riscos da farmacoterapia. 

Com isso, a educação para o autocuidado é umas das estratégias mais adequadas e 

indicadas para o tratamento dos pacientes e para prevenção das complicações relacionadas 

ao DM é primordial que o paciente idoso modifique o seu estilo de vida e alcance os níveis 

normais de glicose no sangue (GRILLO; GORINI, 2007). 

Logo a Atenção Farmacêutica é um instrumento essencial para o acompanhamento 

farmacoterapêutico em virtude da necessidade do paciente diabético ser amparado, pois se 

trata de uma doença complexa envolvendo cuidados com esquema posológico e no 

armazenamento de insulinas (PLÁCIDO; FERNANDES; GUARIDO, 2009). 

 

CONCLUSÕES 
 
Conclui-se que as doenças crônicas como, Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistémica 

são patologias com números relevantes voltados principalmente em pessoas da terceira 

idade, no qual o grande problema encontrado neste cenário é a dificuldade que os idosos têm 

em apreender as informações acerca da doença, onde muitos só se atentam para as 

complicações não se dedicando aos cuidados essenciais, voltando-se apenas para a 

alimentação e esquecendo os outros fatores de risco modificáveis. 

Com isso, ressalta-se a importância do profissional Farmacêutico no 
acompanhamento farmacológico, como também na conscientização destes pacientes 
com relação ao seu quadro clínico na tentativa de obter uma adesão ao tratamento, 
alcançando a promoção da saúde e intervindo nas interações medicamentosas. 
Tendo em vista que, necessita-se de um cuidado especializado e multiprofissional que 
irá favorecer o processo de educação em saúde como um momento de troca de 



 

_____________________________________________________________ 

Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  

CNPJ:14.378.615/0001-60  

Registro: ISSN 2594-522X 

 

 

experiências, de modo a permitir que se vivencie o processo de envelhecimento e 
todas as peculiaridades em torno do processo de autocuidado sobre HAS e DM. 
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