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INTRODUÇÃO

O envelhecimento acentuado da população mundial acontece
devido à urbanização, avanço da tecnologia na produção de
medicamentos, políticas governamentais, planejamento familiar
e saneamento (IBGE, 2010; PILGER et al., 2011; BEZERRA et al.,
2012; SANTOS et al., 2013).

Os idosos são a população mais atingida por inúmeras doenças
crônicas não transmissíveis e por isso são consumidores da maior
parte dos medicamentos (cerca de 25%) e dos serviços de saúde.
As doenças crônicas mais prevalentes em idosos são: hipertensão
arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) e artrite/artrose
(IBGE, 2010; PILGER et al., 2011; BEZERRA et al., 2012).

A prevalência concomitante da hipertensão e diabetes mellitus
em idosos representa um grande problema de saúde pública no
Brasil. Além disso, é de extrema importância estratégias que
possam suprir a carência de informação, especialmente da
população idosa.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010.
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Gráfico 1: Prevalência de diabetes e hipertensão nos idosos da UNATI da UEG. Fonte: O autor.
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OBJETIVOS

Verificar a prevalência da Hipertensão arterial e diabetes em
idosos da UNATI e especificamente fazer uma orientação sobre a
utilização correta dos medicamentos.

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos 48 idosos, 46 (96%) são do sexo feminino e apenas 2 (4%)

pacientes do sexo masculino. Entre 48 pacientes entrevistados, 25

(47%) eram hipertensos, 11 (21%) eram diabéticos, 7 (13%)

apresentaram as duas doenças e 10 (19%) não apresentou

nenhuma doença. Referente ao tratamento farmacológico, os

principais medicamentos utilizados pelos idosos são para tratar a

hipertensão arterial e diabetes mellitus, seguidos por medicamentos

para controle de colesterol, circulação e osteoporose. Todos os

medicamentos haviam sido prescritos pelos médicos, porém 85%

dos idosos faziam utilização incorreta dos medicamentos.

Foi realizado um estudo experimental prospectivo, exploratório,
quantitativo, realizado com idosos da UNATI da UEG-GO. A
população da pesquisa incluiu pessoas de 60 anos ou mais,
independente do gênero e que concordaram em participar
assinando o termo de consentimento livre esclarecido. Foram
excluídos pacientes que não apresentavam diabetes mellitus e/ou
hipertensão arterial sistêmica, não utilizavam medicamentos e que
não participasse de todas as consultas. Foram selecionados 101
idosos, sendo que 8 não aceitaram participar da pesquisa e 5
idosos não eram hipertensos e/ou diabéticos, portanto 88 idosos
hipertensos e/ou diabéticos se enquadravam nos critérios
anteriores e preencheram a ficha de acompanhamento e o TCLE.
Entretanto, 45 idosos não frequentavam semanalmente a UNATI
da UEG-GO e não participaram das consultas, sendo excluídos da
pesquisa e dessa forma permaneceram no estudo 43 idosos. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
(CEP)/Plataforma Brasil, nº 54535716.1.0000.5081, e desenvolvido
de acordo com as recomendações da Resolução nº. 466/12, do
Conselho Nacional de Saúde.


