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RESUMO  

 

Em decorrência de alimentação inadequada e da ausência da prática de atividades físicas, há 

aumento da prevalência de doenças cardiovasculares na população brasileira, sendo as 

dislipidemias importantes fatores de risco para o desenvolvimento destas doenças. O tratamento 

das dislipidemias compreende o uso de medicamentos como forma de reduzir os níveis 

plasmáticos de colesterol e triglicerídeos, dentre eles o bezafibrato e a sinvastatina. A distribuição 

destes a população usuária da rede pública pode ser realizada de forma gratuita, sendo a aquisição 

por parte do poder público, na maioria das vezes, por meio de licitação, prevalecendo a compra 

pelo menor valor. Dessa forma, há a necessidade da avaliação da qualidade do medicamento a ser 

dispensado a população, verificando se este atende aos parâmetros conforme recomenda a 

legislação vigente, para que estes possam ter ação terapêutica, com eficácia, segurança e 

qualidade garantidas. Assim, o presente estudo objetivou analisar parâmetros farmacopeicos 

quantitativos e qualitativos, além de avaliar o perfil da população usuária dos medicamentos 

hipolipêmicos dispensados. Para tanto, foi realizado um estudo observacional e transversal, 

permitindo identificar o perfil sociodemográfico, clínico e farmacológico dos pacientes, além de 

avaliar os medicamentos dispensados. Foram incluídos no estudo medicamentos hipolipêmicos 

dispensados pelo município para análise, além dos pacientes em uso contínuo da medicação, que 

responderam a um questionário semiestruturado. Os dados provenientes dos questionários foram 

tabulados no Excel e posteriormente analisados no SPSS, por meio de avaliação de média e desvio 

padrão. Quanto aos resultados das análises qualitativas e quantitativas dos medicamentos, as 

amostras de sinvastatina de 20 e 40 mg, atenderam aos parâmetros farmacopeicos na 

determinação de peso médio, dureza, friabilidade, desintegração, dissolução, uniformidade de 

doses unitárias e doseamento. A amostra de bezafibrato 200 mg, igualmente atendeu aos 

parâmetros farmacopeicos na determinação de peso médio, dureza e desintegração. Na pesquisa 

realizada com os usuários (n=50) destes medicamentos, a maioria foi mulheres (62%), a idade 

média foi de 61 anos (± 11,86), 68% apresentavam outras patologias crônicas associadas à 

hiperlipidemia e 88% não relataram dificuldades para controle dos níveis lipídicos. Muitos 

pacientes não possuem hábitos de vida saudáveis, como a prática adequada de exercícios físicos, 

que visam contribuir na melhora dos níveis lipídicos. Em relação a farmacoterapia, todos os 

sujeitos da pesquisa faziam uso de algum dos medicamentos hipolipêmicos distribuídos pela 

Farmácia Municipal. Destes, 40% faziam uso de sinvastatina 20 mg e 56% faziam uso de 

sinvastatina 40 mg e apenas 6% faziam uso de bezafibrato 200 mg. Houve boa adesão dos 

pacientes ao tratamento farmacológico, pois 86% dos pacientes relatam não deixar de ingerir a 

medicação mesmo quando se encontram bem e 100% deles afirmou possuir conhecimento acerca 

das medicações utilizadas, favorecendo, assim, a obtenção de resultados satisfatórios no controle 

da doença. Porém, em decorrência de associação com outras doenças crônicas (hipertensão e 

diabetes), percebe-se que 62% dos pacientes fazem uso de polifarmácia o que favorece a 

ocorrência de reações adversas relacionadas aos medicamentos e interações medicamentosas. 

Quanto a ocorrência de polifarmácia, percebe-se muitos relatos de ocorrência de reações adversas, 

que podem ser causadas pelo alto número de fármacos utilizados em conjunto, que interagem 

entre si. Assim, conclui-se que todos os medicamentos analisados cumpriram com as 

especificações farmacopeicas e o perfil dos usuários destes medicamentos caracteriza-se como 

maioria mulheres, idade média de 61 anos, boa adesão ao tratamento farmacológico e uso de 

polifarmácia. Com isso, sugere-se a formação de grupos para pacientes com dislipidemias, para 

troca de informações e experiências, além de um cuidado multiprofissional entre os diversos 

profissionais das Unidades de Saúde, como médico, farmacêutico, agente de saúde, nutricionista e 

educador físico, contribuindo para melhora da qualidade de vida e redução dos níveis lipídicos.  
 

Palavras chave: Medicamentos Hipolipêmicos, Controle de Qualidade, Saúde Pública, 

Dislipidemias. 
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ABSTRACT 

 

Due to inadequate nutrition and the absence of physical activity, there is an increase in the 

prevalence of cardiovascular diseases in the Brazilian population, with dyslipidemia being 

important risk factors for the development of these diseases. The treatment of dyslipidemias 

includes the use of medications as a way to reduce plasma levels of cholesterol and triglycerides, 

including bezafibrate and simvastatin. The distribution of these to the population using the public 

network can be carried out free of charge, with the acquisition by the government, in most cases, 

through bidding, with the purchase prevailing at the lowest value. Thus, there is a need to assess 

the quality of the medicine to be dispensed to the population, verifying that it meets the 

parameters as recommended by the current legislation, so that they can have therapeutic action, 

with guaranteed efficacy, safety and quality. Thus, the present study aimed to analyze quantitative 

and qualitative pharmacopoeial parameters, in addition to assessing the profile of the population 

using the hypolipemic drugs dispensed. To this end, an observational and cross-sectional study 

was carried out, allowing to identify the sociodemographic, clinical and pharmacological profile 

of the patients, in addition to evaluating the dispensed drugs. Hypolipemic drugs dispensed by the 

municipality for analysis were included in the study, in addition to patients on continuous use of 

the medication, who answered a semi-structured questionnaire. The data from the questionnaires 

were tabulated in Excel and subsequently analyzed in SPSS, through the evaluation of mean and 

standard deviation. As for the results of the qualitative and quantitative analyzes of the drugs, the 

samples of simvastatin of 20 and 40 mg, met the pharmacopeic parameters in the determination of 

average weight, hardness, friability, disintegration, dissolution, uniformity of unit doses and 

dosage. The 200 mg bezafibrate sample also met the pharmacopoeic parameters in determining 

average weight, hardness and disintegration. In the survey conducted with users (n = 50) of these 

drugs, the majority were women (62%), the average age was 61 years (± 11.86), 68% had other 

chronic pathologies associated with hyperlipidemia and 88% did not reported difficulties in 

controlling lipid levels. Many patients do not have healthy lifestyle habits, such as adequate 

physical exercise, which aim to contribute to the improvement of lipid levels. Regarding 

pharmacotherapy, all the research subjects used some of the hypolipemic drugs distributed by the 

Municipal Pharmacy. Of these, 40% used simvastatin 20 mg and 56% used simvastatin 40 mg and 

only 6% used bezafibrate 200 mg. There was good adherence by patients to pharmacological 

treatment, as 86% of patients report not failing to take the medication even when they are well and 

100% of them said they have knowledge about the medications used, thus favoring the 

achievement of satisfactory results in controlling the disease. However, due to the association 

with other chronic diseases (hypertension and diabetes), it is clear that 62% of patients use 

polypharmacy, which favors the occurrence of adverse reactions related to medications and drug 

interactions. As for the occurrence of polypharmacy, there are many reports of adverse reactions, 

which can be caused by the high number of drugs used together, which interact with each other. 

Thus, it is concluded that all the drugs analyzed complied with the pharmacopoeial specifications 

and the profile of users of these drugs is characterized as mostly women, average age of 61 years, 

good adherence to pharmacological treatment and use of polypharmacy. Thus, it is suggested the 

formation of groups for patients with dyslipidemia, to exchange information and experiences, in 

addition to multiprofessional care among the various professionals in the Health Units, such as 

doctor, pharmacist, health agent, nutritionist and physical educator, contributing to improving the 

quality of life and reducing lipid levels. 

 

Keywords: Hypolipemic Drugs, Quality Control, Public Health, Dyslipidemias 
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INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares vitimam, anualmente, cerca de 30% da população adulta 

jovem no Brasil, configurando-se como problemas de Saúde Pública, desde meados da década 

de 80 (ZIMMET, 1986). Além do fator genético, alimentação inadequada e a inexistência da 

prática de exercícios físicos contribuem para aumento da predisposição as doenças. 

Associadas, a obesidade, doenças coronarianas, hipertensão, diabetes e dislipidemias formam 

um conjunto de morbidades que são responsáveis por grande parcela dos gastos em saúde 

(WHO, 2002). 

Os índices de ocorrência de tais doenças cardiovasculares elevam-se rapidamente em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, responsáveis por aumento de índices de 

mortalidade em mulheres acima de 65 anos e homens acima de 45 anos (SANTOS, 2017). A 

principal causa de doença coronariana aterosclerótica são as dislipidemias, em decorrência de 

que altos níveis de colesterol circulantes no sangue atuam na formação de lesões 

ateroscleróticas, e a redução nos níveis da apolipoproteína de baixa densidade (LDL) que 

auxiliam na prevenção desta doença (CAMPO et al., 2007).  

O tratamento das dislipidemias inclui tratamento não farmacológico, como prática de 

exercícios físicos e alimentação balanceada. Além disso, em muitos casos, há a necessidade 

de tratamento farmacológico, tendo as estatinas como primeira escolha, sendo a sinvastatina a 

principal representante da classe, por atuar inibindo a enzima responsável pela biossíntese do 

colesterol, além de reduzir riscos de doença arterial coronariana. Além das estatinas, em 

alguns casos, é realizada associação com a classe dos fibratos, como o bezafibrato, visando 

maior controle dos níveis plasmáticos de colesterol e triglicerídeos. 

O acesso aos medicamentos torna-se o principal empecilho para o seguimento 

terapêutico, tendo em vista que o gasto com assistência à saúde ocupa o quarto lugar entre as 

despesas familiares brasileiras. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 40% dos brasileiros não tem acesso aos medicamentos (IBGE, 2018). Em 

decorrência da dificuldade de acesso aos medicamentos, ocorre a não adesão ao tratamento, o 

que dificulta o controle dos níveis plasmáticos de colesterol, aumentando os riscos à saúde do 

paciente.  

Tendo o acesso aos medicamentos essenciais reconhecido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) como um dos cinco indicadores relacionados a avanços na garantia do direito à 

saúde (HOGERZEIL et al., 2011), a disponibilização de medicamentos na rede pública no 
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Brasil ocorreu a partir da implementação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

(VIEIRA, 2010). 

No setor público, a compra de medicamentos e insumos é, na maioria das vezes, 

realizado por licitação, onde há a prevalência da lei do menor preço. Porém, é de 

responsabilidade dos gestores a garantia da qualidade do produto a ser adquirido e 

posteriormente dispensado a população, para que estes tenham eficácia, segurança e qualidade 

garantidas.  

Dessa forma, têm-se a importância de estudos de controle de qualidade, como forma de 

garantir a população, o acesso a medicamentos seguros e eficazes (BARBOZA et al., 2010), 

já que desvios na qualidade podem causar prejuízos à saúde do consumidor, inclusive levando 

à morte (SIMÕES, 2008). Em indústrias, a implementação do setor de Controle de Qualidade 

visa a análise da produção do medicamento, como forma de identificar situações que possam 

comprometer a qualidade do produto (BRASIL, 2010). Dessa forma, em decorrência da 

necessidade do cumprimento da regulamentação sanitária, há a necessidade de processos para 

garantir segurança, eficácia e qualidade (LINSBINSKI et al., 2008). 

Dado o exposto, em decorrência da prevalência de doenças cardiovasculares na 

população brasileira, tendo as dislipidemias como um dos principais fatores agravantes para 

esta condição, há a necessidade de oferta de medicamentos para o tratamento de tais 

patologias a população acometida por estas, em razão da dificuldade na aquisição de 

medicamentos. Por serem responsáveis por grande parcela dos gastos com saúde, é 

fundamental a garantia da qualidade dos medicamentos dispensados, evitando gastos 

desnecessários por parte do poder público, além de prejuízo a saúde da população, podendo 

ocasionar consequências graves. Além disto, a investigação do perfil dos pacientes usuários 

de medicações hipolipêmicas auxilia na elaboração de medidas e ações por parte do poder 

público a estes pacientes, oportunizando maior qualidade de vida aos mesmos. 

Para tanto, objetiva-se a realização de análises quantitativas e qualitativas dos 

medicamentos hipolipemiantes dispensados, além de avaliar o perfil da população usuária 

destes medicamentos. 
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