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RESUMO: O presente artigo trata do projeto de extensão 

“Atenção Farmacêutica à População de Municípios Paraense 

como Estratégia de Prevenção do Diabetes, Hipertensão 

Arterial e da Doença Renal Crônica”. O objetivo do projeto foi 

prestar atenção farmacêutica visando à prevenção do diabetes, 

hipertensão arterial e da doença renal crônica. A metodologia 

consistiu na aplicação de ficha de registro dos parâmetros 

clínicos da fase de rastreamento da RDC a todos os 

entrevistados das comunidades de Vila dos Cabanos 

(Barcarena/PA) e ilha de Maiandeua (Maracanã/PA). As 

respostas e os resultados possibilitaram saber se o entrevistado 

apresentava alguma patologia ou possuía risco de desenvolvê-

la. Foram prestadas orientações quanto à prevenção das 

patologias e ao controle da sua evolução, que foram de grande 

importância, pois tiveram o intuito de atuar na promoção, 

recuperação e prevenção da saúde desses pacientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Farmacêutica. Diabetes. 

Hipertensão arterial. Doença renal crônica e orientação. 
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INTRODUÇÃO 

O termo Atenção Farmacêutica foi adotado e oficializado 

no Brasil, a partir de discussões lideradas pela Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), OMS, Ministério da Saúde 

(MS), entre outros. Nesse encontro, foi definido o conceito de 

Atenção Farmacêutica: “modelo de prática farmacêutica, 

desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. 

Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, 

habilidades, compromissos e corresponsabilidades na 

prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de 

forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do 

farmacêutico com o usuário, visando a uma farmacoterapia 

racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 

voltados para a melhoria da qualidade de vida. Essa interação 

também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, 

respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a 

ótica da integralidade das ações de saúde” (Consenso Brasileiro 

de Atenção Farmacêutica, 2002). 

A OMS ressalta que os benefícios da Atenção 

Farmacêutica devem ser direcionados ao paciente e à 

comunidade por meio da promoção da saúde e prevenção da 

doença (OMS, 1993). Na assistência prestada a pacientes com 

doenças crônicas como o diabetes mellitus e a hipertensão, que 
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são doenças de elevada prevalência (ONU, 2012), é de 

fundamental importância a Atenção. 

Hipertensão arterial (HA) e função renal estão 

intimamente relacionadas, podendo a hipertensão ser tanto a 

causa como a consequência de uma doença renal. Caso a 

hipertensão não seja tratada, pode-se desenvolver um quadro de 

insuficiência renal crônica (IRC) terminal. Independentemente 

de a hipertensão arterial causar doença renal ou vice-versa, está 

bem determinado hoje que a HA é o principal fator para a 

progressão da doença renal e para o agravamento progressivo 

da IRC. Por outro lado, sabe-se que o risco cardiovascular 

aumenta progressivamente com a perda da função renal. A 

detecção precoce da lesão renal é muito importante, pois o 

tratamento pode estabilizar ou retardar a evolução da maioria 

das doenças renais (BORTOLOTTO, 2008). 

Diabetes é a maior causa de insuficiência renal terminal 

em todo o mundo. O controle da pressão arterial e glicêmico 

exerce papel-chave na redução de risco e na progressão da 

nefropatia diabética. Diante da gravidade dos problemas de 

saúde relacionados, é de fundamental importância a Atenção 

Farmacêutica prestada a estes pacientes, contribuindo assim, na 

melhoria da sua qualidade de vida (CASTRO, et al, 2006). 

De acordo com a Lei 8.080 de 19/09/90, em seu Capítulo 

I, Art. 5º, são objetivos do Sistema Único de Saúde: identificar 
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e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde; e 

dar assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

Por esse motivo o presente trabalho tem como objetivo: prestar 

Atenção Farmacêutica à população de municípios Paraenses, 

visando à prevenção do diabetes, hipertensão arterial e 

consequentemente da doença renal crônica, pelo fato de as duas 

primeiras doenças crônicas estarem diretamente relacionadas 

com a doença renal. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Segundo os protocolos da Kidney Disease Outcome 

Quality Initiative – KDOQI (2002), a IRC significa que os rins 

foram prejudicados por algum distúrbio (diabetes, por 

exemplo). Rins com insuficiência não conseguem manter a 

pessoa saudável, o paciente pode desenvolver complicações 

como a pressão sanguínea alta, anemia, ossos fracos, nutrição 

prejudicada e afecções nervosas. Além disso, a insuficiência 

renal aumenta o risco de o paciente desenvolver doenças 

cardíacas e dos vasos sanguíneos. Para Barbosa e colaboradores 

(2006), a IRC é caracterizada pela perda progressiva e 

irreversível da função renal, e consequente perda de suas 



 

124 

funções: regulatórias, excretoras e endócrinas, o que ocasiona 

comprometimento dos outros órgãos do organismo. A detecção 

e o tratamento precoce muitas vezes impedem o agravamento 

da insuficiência renal. Se a insuficiência renal piorar, pode 

levar à falência renal, que exige diálise ou transplante de rim 

para o paciente manter-se vivo. 

A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal e 

perda progressiva e irreversível da função dos rins. Em sua fase 

mais avançada, os rins não conseguem mais manter a 

normalidade do meio interno do paciente (JUNIOR, 2004). 

De acordo com o Screening for Occult Renal Disease 

(2007), as chances de uma pessoa possuir doença renal crônica 

é a avaliação por meio do RDC, cujos parâmetros (anexo 1) 

estão associados ao sexo, nas mulheres o risco é maior; ser 

diabético ou hipertenso; ter tido AVC ou anemia, entre outros 

fatores, a cada resposta positiva é conferida uma pontuação no 

valor de um ponto. Valores iguais ou superiores a quatro pontos 

indicam que há 20% de chances da pessoa ter doença renal. 

Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, anemia, doenças 

vasculares, entre outras, são doenças associadas à IRC 

(Silveira, 2006). 
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METODOLOGIA 

 

Foi aplicado aos entrevistados da Vila dos Cabanos, 

Barcarena/PA (12 pessoas) e ilha de Maiandeua, Maracanã/PA 

(51 pessoas) uma Ficha de Registro dos Parâmetros Clínicos da 

Fase de Rastreamento da RDC, Por meio foram analisadas as 

respostas dadas e com base nessas foi possível saber se o 

entrevistado já apresentava algum quadro clínico confirmado. 

Por meio dos testes realizados (teste de glicemia e verificação 

da pressão arterial) foi possível observar também se o paciente 

apresentava alguma anormalidade que não se enquadrava no 

padrão desses testes. Assim eram prestadas às orientações por 

meio de folders informativos e banner, que tratavam sobre a 

prevenção no que se refere a diabetes, à hipertensão arterial e à 

doença renal crônica. Esses procedimentos auxiliavam os 

pacientes e davam suporte aos acadêmicos que realizavam os 

serviços a formularem a devida orientação e repassá-la à 

população da maneira mais objetiva possível. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Tabela 01 – Idade x Sexo. Belém-PA, 2014 

 

 

Idade 

(anos) 

Sexo 

Feminino Masculino 

F % F % 

≤ 49      16 39% 9 41% 

50-59 11 27% 5 23% 

60-69 6 15% 6 27% 

≥70  8 19,5% 2 9% 

Total: 41       Total: 22 

Total: 63 entrevistados 

 

Os resultados da Tabela 01 demonstram que mais de 60% 

dos entrevistados foram mulheres, e que 80% possuem idade 

entre 19 - 49 anos, Desse percentual, 39% são mulheres e 41%, 

homens. O percentual das mulheres entrevistadas com idade 

igual ou superior a 70 anos (19,5%) possui pontuação RDC 

igual ou acima de 4 pontos. 
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Tabela 02 – História Clínica x Sexo. Belém-PA, 2014 

 

 

História Clínica 

Sexo 

Feminino 
Masculino 

F % F % 

Diabético 10 24% 5 23% 

Hipertenso 19 46% 5 23% 

Fumante 1 2,43% 4 18% 

Nenhum 11 26,8% 8 36% 

Total: 41             Total: 41 

Total: 63 entrevistados 

 

A tabela 02 demonstra que 69% dos entrevistados, sendo 

desses 46% mulheres e 23% homens, possuem quadro de 

hipertensão, já 47% do universo total entrevistado apresentam 

diabetes e desse percentual 24% são mulheres e 23%, homens. 

Observa-se ainda que a população masculina é maior quanto ao 

hábito de fumar, 18% contra 2,43% das mulheres. 

A prevalência de hipertensão, determinada por ocasião da 

detecção da doença renal, aumenta progressivamente à medida 

que a função renal vai deteriorando, de tal forma que na fase 

terminal ou dialítica de IRC a quase totalidade dos nefropatas é 
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hipertensa. Independentemente de a hipertensão causar doença 

renal ou vice-versa, está bem determinado hoje que a HA é o 

principal fator para a progressão da doença renal e para o 

agravamento progressivo da IRC (JÚNIOR; SUASSUNA, 

2013). 

A hipertensão é uma causa frequente de DRC. E o 

diabetes mellitus é a causa mais frequente de DRC no mundo e 

já é a segunda etiologia mais comum entre os pacientes em 

diálise no Brasil (MOREIRA, 2008). 

Segundo pesquisa do Ministério da Saúde (SBH, 2012) 

24,3% da população brasileira têm hipertensão arterial, sendo 

mais incidente nas mulheres. A mesma pesquisa revela que em 

Belém 17,9% da população é hipertensa em relação às 

patologias identificadas no estudo, com maior incidência nas 

mulheres (19%). 

Notícia divulgada no portal BrasilSus revela que dados 

do Ministério da Saúde (2011) indicam que há 11milhões de 

portadores de diabetes, dos quais 7,5 milhões já estão 

diagnosticados, com incidência maior nas mulheres. Em Belém 

o percentual de mulheres e homens acometidos com a patologia 

é semelhante (3,8%). 

O Instituto Nacional do Câncer (2008) ressalta que o 

tabagismo pode estar associado a 25% das mortes causadas por 

doenças coronarianas (angina e infarto do miocárdio); 85% das 
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mortes por bronquite e enfisema; 90% de mortes por câncer do 

pulmão; 30% das mortes causadas por câncer rim, bexiga, entre 

outros; e 25% das doenças vasculares. 

Segundo Bastos et al, 2006, existem grupos de riscos para 

DRC. Alguns pacientes apresentam suscetibilidade aumentada 

para DRC e são considerados grupos de risco. São eles: 

1 Hipertensos: A hipertensão arterial é comum na DRC, 

podendo ocorrer em mais de 75% dos pacientes de qualquer 

idade; 

2 Diabéticos: Os pacientes diabéticos apresentam risco 

aumentado para DRC e doença cardiovascular e devem ser 

monitorizados frequentemente para a ocorrência da lesão renal; 

3 Idosos: A diminuição fisiológica da função Glomerular (FG) 

e as lesões renais que ocorrem com a idade, secundárias a 

doenças crônicas comuns em pacientes de idade avançada, 

tornam os idosos susceptíveis a DRC; 

4 Pacientes com doença cardiovascular (DCV): A DRC é 

considerada fator de risco para DCV e estudo recente 

demonstrou que a DCV se associa independentemente com 

diminuição da FG e com a ocorrência de DRC; 

5 Familiares de pacientes portadores de DRC: Os familiares de 

pacientes portadores de DRC apresentam prevalência 

aumentada de hipertensão arterial, diabetes mellitus, proteinúria 

e doença renal. 
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Tabela 03 – Pontuação RDC x Sexo. Belém-PA, 2014 

 

 

Pontuação  

RDC 

Sexo 

Feminino Masculino 

F % F % 

0-3 19 46% 17 77% 

≥4 (RDC) 22 54% 5 23% 

Total 41 100% 22 100% 

Total: 63 entrevistados 

 

Na Tabela 03 observa-se que o índice de mulheres com 

RDC é superior ao dos homens. Do total de entrevistadas, 54% 

das mulheres se enquadram na pontuação de risco com chances 

de ter Doença Renal Crônica. O RDC é uma avaliação que 

demonstra a possibilidade de uma pessoa ter doença renal 

crônica (RDC). Valores iguais ou superiores a 4 indicam que há 

20% de chances de ter doença renal (SCREENING FOR 

OCCULT RENAL DISEASE, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante ressaltar que a atenção farmacêutica deve 

ser vista como uma reformulação da prática profissional, em 

que o farmacêutico assume efetivamente um compromisso e 

responsabilidade direta com o paciente. 

A detecção precoce da doença renal e condutas 

terapêuticas apropriadas para o retardamento de sua progressão 

podem reduzir o sofrimento dos pacientes associados à DRC. 

Como as duas principais causas de insuficiência renal crônica 

são a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, é necessário o 

acompanhamento desses pacientes para a prevenção da doença 

renal crônica. Assim, a capacitação, a conscientização e a 

vigilância desses pacientes em seus cuidados primários à saúde 

são essenciais para o diagnóstico precoce. A detecção precoce 

da lesão renal é muito importante, para retardar a evolução da 

maioria das doenças renais, não esquecendo que o bom controle 

da pressão arterial e glicêmico exerce papel-chave na redução 

de risco e na progressão da DRC. A orientação prestada a essas 
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mostrou que é possível atuar na promoção, recuperação e 

prevenção da saúde dos pacientes. 
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