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RESUMO 

INTRODUÇÃO: De acordo com o Censo Demográfico de 2010, os brasileiros com 
60 anos ou mais já representam 10,8% da população total, mostrando então que o 
Brasil não é mais um país jovem. O presente estudo teve como objetivo revisar a 
farmacoterapia de uma paciente idosa diabética e dislipidêmica, a fim de avaliar 
possíveis resultados negativos, visando alternativas que melhorem sua qualidade de 
vida. METODOLOGIA: O trabalho desenvolveu-se de forma qualitativa. Foi 
empregado um roteiro de perguntas onde se realizou a oferta do serviço, 
previamente acordado com a paciente através da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para estudo das interações 
medicamentosas foi consultada a base de dados Micromedex® Solutions e 
DrugBank e as intervenções farmacêuticas foram baseadas na literatura científica. 
RESULTADOS E DISCUSSÕES: Paciente do sexo feminino, 76 anos, viúva, dona 
de casa/comerciante, diabética, dislipidêmica, 1m e 45 cm de altura, 57 kg, IMC = 
27,78 kg/m2 (valores de referência entre 25 – 29.9 kg/m2, classificado como 
sobrepeso). Faz uso de quatro medicamentos, sendo eles: Atorvastatina cálcica, 
Cloridrato de Metformina, Glimepirida e Pregabalina. As intervenções realizadas 
buscaram principalmente orientar a paciente quanto a sua farmacoterapia. 
CONCLUSÃO: O presente relato de experiência permitiu concluir que houve um 
aprendizado no olhar humanizado ao paciente e também proporcionou uma análise 
crítica sobre a farmacoterapia a fim de que o tratamento seja mais efetivo e seguro.  
 
Palavras-chave – Revisão da farmacoterapia; Politerapia; Medicamento. 
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ABSTRACT 
 
INTRODUCTION: According to the 2010 Population Census, Brazilians aged 60 and 
over already represented 10.8% of the total population, thus showing that Brazil is no 
longer a Young country. The present study aimed to review the pharmacotherapy of 
an elderly diabetic and dyslipidemic patient, in order to evaluate possible negative 
results, aiming at alternatives that improve her quality of life. METHODOLOGY: The 
work was developed qualitatively. A script of questions was used in which the service 
was offered, previously agreed with the patient by signing the Informed Consent 
Form (ICF). For the study of drug interactions we consulted the database 
Micromedex® Solutions and DrugBank and the pharmaceutical interventions were 
based on the scientific literature. RESULTS AND DISCUSSION: Female patient, 76 
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years old, widow, housewife/trader, diabetic, dyslipidemic, 1m and 45cm tall, 57 kg, 
IMC = 27,78 kg/m2 (reference values between 25 - 29.9 kg/m2, classified as 
overweight). It uses four medicines, namely: Atorvastatin calcium, Metformin 
Hydrochloride, Glimepiride and Pregabalin. The interventions performed mainly 
sought to guide the patient regarding their pharmacotherapy. CONCLUSION: The 
present experience report concluded the there was a learning in the humanized look 
to the patient and also provided a critical analysis of pharmacotherapy in order to 
make the treatment more effective and safer.  
 
Keywords - Pharmacotherapy review; Polytherapy; Medicine. 
__________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, os brasileiros com 60 anos ou 
mais já somavam 20.590.599 indivíduos, representando 10,8% da população total, 
logo, não se pode mais dizer que o Brasil seja um país jovem. A modificação da 
longevidade da população está alterando o perfil epidemiológico do país, com um 
aumento da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis em detrimento das 
doenças infecto-parasitárias (SILVEIRA, 2019). 

Considerando que os medicamentos são a principal tecnologia empregada no 
tratamento de doenças, que muitos pacientes possuem comorbidades e que grande 
parte deles são idosos com problemas cognitivos que dificultam a adesão 
terapêutica, é mister que a utilização de medicamentos por parte desses pacientes 
seja monitorada, visto que a polifarmacoterapia é prática frequente podendo 
propiciar o uso incorreto de medicamentos e, consequentemente, acarretar 
iatrogenias ou agravar a doença de base. Neste contexto, recursos que possam 
auxiliar na promoção da adesão, prevenção de riscos e solução de problemas 
relacionados à terapia medicamentosa devem ser utilizados no tratamento pelo 
farmacêutico (CARVALHO et al., 2011).  

O presente estudo teve como objetivo revisar a farmacoterapia de uma 
paciente diabética e dislipidêmica a fim de avaliar possíveis resultados negativos, 
visando alternativas que melhorem sua qualidade de vida. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência sobre os serviços 
farmacêuticos desenvolvidos com uma paciente idosa. Considerando a importância 
que o aluno tem para desenvolver competências e habilidades no exercício da 
farmácia clínica e analisar criticamente situações sobre a terapêutica 
medicamentosa no manejo ao paciente dentro dos critérios éticos profissionais, foi 
proposto um trabalho na disciplina de Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica da 
Universidade Federal do Maranhão sobre os cuidados farmacêuticos em um 
paciente idoso, visando compreender as atividades do farmacêutico clínico, as quais 
são destinadas a assegurar a qualidade de vida do paciente em tratamento 
farmacoterapêutico.  

O trabalho segue a Resolução nº 510/2016 e desenvolveu-se de forma 
qualitativa. O período de duração ocorreu no período de abril a junho de 2019.  
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A coleta de informações foi baseada em um formulário padronizado para 
realização de consulta farmacêutica (BRASIL, 2014). A seguir, entrou-se na fase de 
estudo que teve por objetivo avaliar a situação de saúde e dentre essas a ocorrência 
de interações entre os medicamentos que a paciente faz uso e sugerir intervenções 
para melhorar a sua farmacoterapia. Para estudo das interações medicamentosas 
foram consultadas as bases de dados Micromedex® Solutions (MICROMEDEX, 
2019) e DrugBank (DRUGBANK, 2019) e as intervenções farmacêuticas foram 
baseadas na literatura científica. 

Na segunda entrevista foram apresentadas orientações com medidas 
farmacológicas e não farmacológicas no intuito de prevenir complicações das 
doenças-base.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Paciente do sexo feminino, 76 anos, viúva, dona de casa/comerciante, 
diabética, dislipidêmica, 1m e 45cm de altura, 57kg, IMC = 27,78 kg/m2 (valores de 
referência entre 25 – 29.9 kg/m2, classificado como sobrepeso) (Sociedade Brasileira 
de Diabetes, 2017). Não tabagista, não etilista, sedentária e sem restrições 
alimentares. Faz uso de 4 medicamentos prescritos por uma médica 
Endocrinologista com tempo de uso de 7 meses, sendo eles: Atorvastatina cálcica 
20 mg (1 comprimido após o jantar), Cloridrato de Metformina 500 mg (1 comprimido 
após o almoço e 1 comprimido após o jantar), Glimepirida 4 mg (1 comprimido em 
jejum) e Pregabalina 75 mg (1 comprimido à noite) - este medicamento era utilizado 
duas vezes, um sob prescrição médica e outro por automedicação.  

As intervenções realizadas buscaram principalmente orientar a paciente 
quanto a sua farmacoterapia, tais como:  

 
Orientação quanto a importância de seguir adequadamente ao tratamento: Através 
da anamnese farmacêutica, foi observado que a paciente possui uma baixa adesão 
ao tratamento farmacológico baseado no teste de Morisky-Green (BEN, 2012). 
Portanto, objetivando conscientizar a paciente quanto a sua condição fisiopatológica, 
utilizou-se de uma linguagem simples (comparações) para explicar sobre as suas 
doenças base e a importância de seguir adequadamente ao tratamento (DIAS, 
2013).   
Suspensão da Pregabalina em automedicação: Identificou-se que a paciente fazia 
uso duas vezes da Pregabalina (um sob prescrição médica e outro por 
automedicação), sendo evidenciada a duplicidade terapêutica desse medicamento. 
Quando questionado esse fato, a filha da paciente relatou que foi comprada uma 
segunda caixa de Pregabalina para tratar as dores musculares (pois leu na bula que 
o medicamento era bom para “dor”). Dessa forma, a paciente foi orientada a 
suspender uma dose de Pregabalina como prevenção a intoxicações ou até mesmo 
dependência (DRUGBANK, 2019). 
Tabela com os horários de medicação: A paciente relatou que se esquece com 
facilidade de tomar os medicamentos nos horários corretos. Nesse caso, a conduta 
farmacêutica realizada foi o desenvolvimento de uma tabela com esquema de todos 
os horários dos medicamentos contendo imagens que remetem a qual hora do dia 
deve ser utilizada. As imagens contidas no esquema também são adesivos que 
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podem ser colocados na embalagem secundária do medicamento (STEFANO, 
2017).  
Caixa com identificação e divisória para o correto armazenamento dos 
medicamentos: A caixa com identificação e divisória permite uma organização dos 
medicamentos, já que a paciente os guarda em uma sacola plástica na estante que 
fica na sala. Com a caixa, os medicamentos estarão bem acondicionados em suas 
respectivas embalagens secundárias. Dessa forma, haverá uma garantia de 
segurança e efetividade dos medicamentos e eles estarão livres de fatores que 
alterem a sua estabilidade, como umidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 
Orientação sobre alimentação saudável: A paciente relatou não ter restrições 
alimentares e que não segue nenhuma dieta específica. Portanto, a paciente foi 
orientada acerca da importância de se ter uma alimentação saudável e também a 
busca por um atendimento com o nutricionista, já que ela não consegue obter um 
controle glicêmico adequado. Como afirma Correr (2016), o farmacêutico pode, 
também, encaminhar pacientes para avaliação nutricional, e deve estabelecer um 
trabalho colaborativo com esses profissionais. 
Orientação quanto a prática de atividades físicas: A paciente realizava exercícios 
físicos (caminhada), porém interrompeu as atividades alegando dores nas pernas 
decorrentes da estatina presente no medicamento que faz uso. Já que ela gosta de 
realizar caminhadas, orientou-se da importância de retornar as atividades físicas e 
sugeriu-se que os exercícios fossem de baixo impacto (caminhadas em casa). Como 
afirma CAMPOS (2014), as atividades físicas devem ser bem planejadas para ser 
toleradas desde o início e para manter a adesão por um período prolongado.  
Suspensão no uso do chá das folhas de ata: A paciente relata fazer uso do chá das 
folhas de ata (segundo ela, para “baixar a diabetes”), mas não é de forma frequente. 
A conduta farmacêutica a ser tomada é a orientação quanto ao não uso desse chá, 
já que não há estudos validados (qualidade, segurança e eficácia) dessa planta para 
diminuir a glicemia (KLEIN, 2010).  
Comunicar ao prescritor acerca das constantes dores musculares que surgiram após 
o uso dos medicamentos: A paciente relatou apresentar dores musculares que 
surgiram após o uso da Atorvastatina cálcica. A conduta farmacêutica a ser tomada 
deve ser aconselhar ao prescritor para realizar o monitoramento dos valores da CPK 
e, caso os valores da CPK estejam aumentados de 5-10 vezes, suspensão do 
medicamento ou a reintrodução do tratamento com uma estatina de menor potência 
ou em menor dose (CORRER, 2016). Dessa forma, a paciente foi orientada a 
comunicar ao prescritor acerca das constantes dores musculares que surgiram após 
o uso dos medicamentos. 

 

CONCLUSÕES 

O presente relato de experiência permitiu concluir que houve um aprendizado 
no olhar humanizado ao paciente e também proporcionou uma análise crítica sobre 
a farmacoterapia a fim de que o tratamento seja mais efetivo e seguro.  Espera-se 
que a aplicação das intervenções possibilite à paciente uma melhor adesão ao 
tratamento, redução nos riscos relacionados aos medicamentos e 
consequentemente, um aumento nas chances de resultados terapêuticos positivos. 
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