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RESUMO

A hipertensão arterial é definida como um distúrbio multifatorial caracterizado por níveis elevados e sustentados de pressão sanguínea. Possui 
alta prevalência e baixas taxas de controle, se tornando um dos mais importantes problemas de saúde pública.  A adesão ao tratamento da 
hipertensão é um dos maiores desafios enfrentados e está centrada nas quantidades de medicamentos utilizados e no número de tomadas 
diárias, por isso a utilização de medicamentos associados em uma única formulação representa um importante fator para o seu êxito. A escolha 
inicial do medicamento para o tratamento da doença se dá pela monoterapia, entretanto freqüentemente a combinação de fármacos vem sendo 
a mais utilizada e os medicamentos, além dos industrializados, podem também serem obtidos nas farmácias magistrais. A farmácia de 
manipulação, também conhecida como farmácia magistral, é um estabelecimento de saúde, onde os medicamentos são preparados de maneira 
personalizada, produzidos um a um, de acordo com a prescrição médica e possuem a apresentação da dose e da forma farmacêutica que melhor 
convém para cada paciente. Esta individualização do medicamento não ocorre na indústria farmacêutica onde as doses e as apresentações são 
padronizadas. O presente trabalho elegeu como objetivo geral pesquisar as formulações de anti–hipertensivos manipuladas em uma farmácia 
magistral no município de Nova Friburgo–RJ. Procurou-se apontar como objetivos específicos demonstrar a quantidade e os tipos de fármacos em 
associações que não se encontram presentes entre os medicamentos industrializados e identificar as cinco associações mais recorrentes, além de 
apontar qual a formulação mais prescrita. A presente pesquisa tratou-se de um estudo qualitativo observacional transversal, descritivo e analítico 
baseado em dados coletados através das ordens de produção informatizadas que são encaminhadas para o laboratório de sólidos da farmácia 
objeto da pesquisa. Não foi necessário acessar os dados pessoais de nenhum paciente para a realização deste trabalho que se caracterizou como 
um estudo de caso de uma farmácia magistral situada no município de Nova Friburgo – RJ, durante o período de junho a agosto de 2015. Para a 
melhor interpretação dos resultados foram construídas tabelas e/ou gráficos que expuseram os percentuais obtidos para os tipos de associações 
encontradas. Durante o período proposto foram registradas 2.450 ordens de produção do laboratório de sólidos, das quais 521 (20%) eram 
associações de anti-hipertensivos. Das 521 ordens de produção, 329 (63%) eram associações não encontradas na indústria. Sendo assim, o 
universo amostral eleito contou com 329 ordens de produção. As cinco associações mais recorrentes foram clortalidona + losartana (78), 
clortalidona + losartana + ramipril (26), clortalidona + losartana + atenolol (23), clortalidona + losartana + anlodipina (22) e hidroclorotiazida + 
losartana + atenolol + anlodipina (20), o que representou 51,4% do universo amostral. Clortalidona + losartana foi a formulação mais prescrita 
representando 23,7% das associações não encontradas na indústria. A partir dos resultados encontrados ficou evidente a importante contribuição 
que a farmácia de manipulação pode trazer para a adesão ao tratamento da hipertensão arterial, um dos maiores desafios para o sucesso do 
tratamento, como dito anteriormente, do ponto de vista da diminuição do número de tomadas dos medicamentos, através de associações 
personalizadas. A presente pesquisa também possibilitou a percepção de que estudos de interação medicamentosa se tornam importantes 
ferramentas para que as associações sejam seguras, sendo essa mais uma área essencial de atuação na Atenção Farmacêutica.

Saúde

Odontologia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


