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O CUIDADO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO CONTROLE DA PRESSÃO 

ARTERIAL 

 

Introdução: Sabe-se que não é suficiente o acesso do paciente aos serviços de 

saúde e aos próprios medicamentos para garantir o êxito de um tratamento. A este 

acesso deve ser acrescentada a prática da “atenção farmacêutica”, com metodologia 

apropriada, pois ela influencia positivamente a terapêutica, especialmente nos 

portadores de doenças crônicas. Objetivo: Avaliar o cuidado da atenção 

farmacêutica no controle da pressão arterial dos pacientes hipertensos atendidos na 

clínica da Farmácia-Escola e Fisioterapia da Universidade de São Caetano do Sul 

(Farma-USCS). Metodologia: O estudo é do tipo prospectivo e controlado. Os 18 

pacientes foram selecionados através de uma amostragem por conveniência.  

Considerou-se, o conceito de Hipertensão Arterial Sistólica descrito nas VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão. Para o acompanhamento da história farmacoterapêutica 

do paciente e a correta identificação dos Problemas Relacionados aos 

Medicamentos, utilizou-se o método Dáder. Na intervenção teve como procedimento 

o acompanhamento farmacoterapêutico. Resultados: Dos 18 usuários de 

medicamentos para hipertensão atendidos na farmácia-escola e na clínica de 

fisioterapia da USCS (grupo de intervenção), a média de idade encontrada foi de 

69,7±8,9 anos. A média das pressões artérias sistólicas do grupo intervenção, ao 

final do acompanhamento, apresentou redução média de 23,8 mmHg. Ao comparar 

as médias de pressão arterial inicial e final foi possível observar redução 

estatisticamente significante (p<0,002). Quando comparada a pressão arterial 

sistólica entre os sexos, foi possível observar maior redução entre os indivíduos do 

sexo masculino (39,7 mmHg). Entre o inicio e final do estudo, não foi encontrada, 

entre os indivíduos estudados, diferença estatisticamente significante na pressão 

arterial diastólica. Conclusão: Conclui-se através deste estudo que a atenção 

farmacêutica, realizada de maneira sistemática por profissional farmacêutico 

treinado para esta finalidade, pode contribuir efetivamente para o controle da 

pressão arterial dos usuários de medicamentos. 

 

 

  



Introdução 

Com objetivo de avaliar a assistência a pessoas com hipertensão arterial e 

sua adesão ao tratamento, Helena et al (2010), observaram que, apesar de, no 

acesso e consulta, essas pessoas se mostrarem satisfeitas com o atendimento, 

havia baixa proporção de pessoas com pressão arterial controlada. Contudo, 

pesquisas demonstram que a baixa adesão ao tratamento anti-hipertensivo se 

relaciona com a baixa qualidade de informação do usuário no que diz respeito a seu 

tratamento, somada aos efeitos colaterais produzidos pelo processo medicamentoso 

(VITOR, 2011; MENEZES, 2012; SANTOS 2012). Não obstante, estes fatos 

apontam não somente para necessidade de detecção precoce deste fator de risco, 

mas principalmente, para a necessidade do acompanhamento farmacoterapêutico 

por profissional qualificado com objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente 

hipertenso. 

Estudos vêm demonstrando esta imprescindível necessidade, afirmando que 

serviços clínicos realizados por farmacêuticos vinculados ao paradigma da atenção 

farmacêutica podem contribuir para melhor adesão medicamentosa, com 

subsequente diminuição da pressão arterial dos pacientes não controlados (SOUZA, 

2009; AMARANTE, 2010). Assim sendo este estudo tem como proposito avaliar o 

cuidado da atenção farmacêutica no controle da pressão arterial dos pacientes 

hipertensos atendidos na clínica da Farmácia-Escola e Fisioterapia da Universidade 

de São Caetano do Sul (Farma-USCS).   

 

Metodologia 

      Problemas relacionados aos medicamentos (PRMs): Para o acompanhamento 

da história farmacoterapêutica do paciente e a correta identificação dos PRMs, 

utilizou-se o método Dáder (2007), que segundo o Consenso de Granada, 

estabelece uma classificação de PRM em seis categorias, que, por sua vez, se 

agrupam em três subcategorias: Necessidade, Efetividade e Segurança. O estudo é 

do tipo prospectivo e controlado. Os 18 pacientes foi selecionado através de uma 

amostragem por conveniência.  Considerou-se, o conceito de Hipertensão Arterial 

Sistólica (HAS) descrito nas VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (SBC, 2010). Os 

pacientes tiveram sua pressão aferida, realizando-se três aferições obtendo-se a 

média das duas últimas.   

 



Resultados 

  Dos 18 usuários de medicamentos para hipertensão atendidos na farmácia-

escola e na clínica de fisioterapia da USCS (grupo de intervenção), a média de idade 

encontrada foi de 69,7±8,9 anos. Dentre estes, foi encontrada uma média de 2,1±1,5 

PRMs por individuo, podendo ser constatado que 81,5% destes correspondiam a 

problemas de efetividade e 13,2% por questões de segurança não quantitativa do 

medicamento (Tabela 1).  

Tabela 1. Problemas Relacionados com Medicamentos, Segundo Consenso de 

Granada. Hipertensos da Farmácia e Fisioterapia da USCS - Município de São 
Caetano do Sul - SP, 2013. 

Classificação Nº de  PRM 

NECESSIDADE 

O paciente sofre um problema de saúde em 

consequência de não receber um medicamento 

de que necessita. 

- 

  

O paciente sofre um problema de saúde em 

consequência de receber um medicamento de 

que não necessita. 

2 (5,3%) 

   

EFETIVIDADE 

O paciente sofre um problema de saúde em 

consequência de uma inefetividade não 

quantitativa do medicamento. 

1 (2,6%) 

  

O paciente sofre um problema de saúde em 

consequência de uma inefetividade quantitativa do 

medicamento 

30 (78,9%) 

   

SEGURANÇA 

O paciente sofre um problema de saúde em 

consequência de uma insegurança não 

quantitativa de um medicamento. 

5 (13,2%) 

  

O paciente sofre um problema de saúde em 

consequência de uma insegurança quantitativa de 

um medicamento. 

- 

   

TOTAL  38 (100%) 

 

  



A média das pressões artérias sistólicas do grupo intervenção, ao final do 

acompanhamento, apresentou redução média de 23,8 mmHg. Ao comparar as 

médias inicial e final foi possível observar redução estatisticamente significante 

(p<0,002). Quando comparada a pressão arterial sistólica entre os sexos, foi 

possível observar maior redução entre os indivíduos do sexo masculino (39,7 

mmHg). Entre o inicio e final do estudo, não foi encontrada, entre os indivíduos 

estudados, diferença estatisticamente significante na pressão arterial diastólica.  

 

Tabela 1. Alterações na pressão arterial dos pacientes hipertensos da 

Farmácia e Fisioterapia da USCS, após intervenção da atenção 
farmacêutica. Município de São Caetano do Sul - SP, 2013. 

Pressão arterial 

(mmHg) 
Inicio *At. Fca Final *At. Fca 

 

p 

 

Ambos os sexos    

Sistólica 151,6±25,8 127,8±10,7 0,002 

Diastólica   77,4±21 76,7±9,5 0,88 

    

Masculino    

Sistólica 151,7±17,2 112±48,7 0,002 

Diastólica  82,7±17,9 79,7±10,3 0,73 

    

Feminino    

Sistólica 151,5±29,8 125,3±10,9 0,002 

Diastólica  74,8±22,7 75,1±9,5 0,96 

*At. Fca (Atenção Farmacêutica); resultado estatisticamente não significativo (p > 0,05). 

 

Conclusão 

Foi possível analisar que mesmo os pacientes possuindo seu tratamento 

medicamentoso prescrito pelo profissional competente, os níveis de pressão arterial 

não se encontravam devidamente controlados.  

No momento da intervenção farmacêutica junto aos usuários detectaram-se 

problemas relacionados à baixa efetividade medicamentosa tendo como causa 

principal a não adesão dos mesmos a prescrição médica. Durante o processo de 

pesquisa foi observado que a baixa adesão tinha como principal vinculação a 

ausência de informação sobre a hipertensão e o medicamento prescrito, o que 



possivelmente, resultava no abandono farmacoterapêutico, apresentando como 

consequência o baixo controle da pressão arterial. 

       A atenção farmacêutica contribuiu para o controle e uma redução 

significativa da pressão arterial dos pacientes participantes do estudo. Os resultados 

permitem concluir que o serviço de Atenção Farmacêutica influenciou positivamente 

na otimização terapêutica, principalmente através da identificação, resolução e 

prevenção de problemas decorrentes do uso de medicamentos. 
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