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RESUMO 

Distúrbios e alterações neurológicas tais como Acidente Vascular Encefálico 

(AVE), Derrame Cerebral (AVC), Transtornos do sono, Doença de Alzheimer, 

Mal de Parkinson, Neuropatias, Epilepsia, Cefaléias, Esclerose Múltipla, 

Transtorno Déficit Atenção (TDA) e Miopatias são considerados como 

problemas de saúde pública com grande magnitude mundial. Em consequência 

de tais processos patológicos há seguramente a necessidade contínuo de 

fármacos para tratamento e/ou amenização de sequelas decorrentes dos 

distúrbios neurológicos. É fato também que, muitos destes pacientes por 

necessidade clínica promovem a prática da polifarmácia (definida como o uso 

concomitante de dois ou mais medicamentos ou o uso desnecessário de pelo 

menos um medicamento). Paralelamente a isto, protocolos relacionados à 

Fisioterapia são considerados fundamentais para a boa evolução clínica destes 

pacientes. Neste sentido, considera-se fundamental a aplicação do Método 

Dáder de Acompanhamento Farmacoterapêutico no Consultório Farmacêutico 

da Universidade Santa Cecília (Unisanta) junto à Clínica de Fisioterapia da 

Unisanta. A realização desse estudo terá como propósito demonstrar a 

importância da prática profissional da Atenção Farmacêutica, conhecimento da 

área e dos problemas neurológicos, e a inserção do Farmacêutico como 

profissional que compõe equipe de saúde, sendo importante para o sucesso do 

tratamento farmacológico e não farmacológico do paciente. 

Palavras chaves: Acompanhamento farmacêutico; Método Dader; Problemas 

neurológicos;  

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O acompanhamento farmacoterapêutico (AFT) seria uma  prática profissional 

em que o próprio se responsabiliza pelas necessidades do doente relacionadas 

com os medicamentos, através da detecção, prevenção e resolução dos 

Resultados Negativos da Medicação (RNM), de  modo contínuo, sistemático e 

documentado, em colaboração com o próprio doente e com os outros 

profissionais da saúde                                                              

(www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/seguimento-

farmacoterapeutico/6472). A neurologia em poucas palavras poderia ser 

esclarecida como uma especialidade médica, em que diagnostica e analisa os 

cuidados possíveis a doenças relacionadas com todo o sistema nervoso e sua 

junção neuromuscular. No Brasil, os principais problemas neurológicos que 

leva o paciente a procurar um neurologista seriam: acidente vascular encefálico 

(AVE), transtorno do sono, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, 

neuropatia, epilepsia, cefaléias, esclerose múltipla, transtorno déficit atenção 

(TDA) e miopatia (http://neurologistasp.com.br/neurologia.php).  O Método 

Dáder de acompanhamento farmacoterapêutico (AFT), foi desenvolvido pelo 

Grupo de Investigação em Atenção Farmacêutica da Universidade de Granada 

em 1999, e atualmente, centenas de farmacêuticos de diversos países vêm 

utilizando este método em milhares de pacientes. Ele se baseia nos problemas 

de saúde que o paciente apresenta e os medicamentos que utiliza, e na 

avaliação de seu estado de situação em uma data determinada a fim de 

identificar e resolver os possíveis Problemas Relacionados com os 

Medicamentos (PRM) apresentados pelo paciente. Além disso, o Método Dader 

de Acompanhamento Farmacoterapêutico que poderá ser capaz de identificar 

Reações Negativas Associadas aos Medicamentos (RNM) 

(http://www.pharmanet.com.br/atencao/metododader.pdf). O Método Dáder de 

AFT propõe um procedimento concreto, no qual se elabora um estado de 

situação objetivo do paciente. Deste, derivam-se as intervenções farmacêuticas 

correspondentes, nas quais cada profissional clínico conjuntamente com o 

paciente e seu médico decidem o que fazer em função dos conhecimentos e 

condições particulares que afetam cada caso. O procedimento de AFT consta 

das seguintes fases: Oferta do Serviço; Primeira Entrevista; Estado de 

http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/seguimento-farmacoterapeutico/6472
http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/farmacia/seguimento-farmacoterapeutico/6472
http://neurologistasp.com.br/neurologia.php
http://www.pharmanet.com.br/atencao/metododader.pdf


Situação; Fase de Estudo; Fase de Avaliação; Fase de Intervenção; Resultado 

da Intervenção; Novo Estado de Situação; Entrevistas Sucessivas 

(http://www.pharmanet.com.br/atencao/metododader.pdf.). Sendo assim, os 

problemas neurológicos com o auxilio de acompanhamento farmacoterapêutico 

(AFT), reparando nos medicamentos indicados e as condições reais do 

paciente, este projeto recomenda-se estudos teóricos e práticos, priorizando ao 

atendido farmacoterapêutico aos pacientes no setor de neurologia da clínica de 

Fisioterapia da Universidade Santa Cecília (Unisanta). Essa sugestão tem 

também como objetivo trazer conhecimento e aprendizado aos procedimentos 

corretos, compreendendo a pratica e os problemas neurológicos em si, 

elaborando possíveis melhoramentos aos pacientes e farmacêuticos.  
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Realizar acompanhamento farmacoterapêutico, através do Método Dader, de 

pacientes atendidos no setor de neurologia da clínica de fisioterapia da 

Universidade Santa Cecília (Unisanta). 

 

Objetivos específicos 

 Realizar a aferição da pressão arterial dos pacientes;  

 Proceder avaliação dos níveis de glicemia sanguínea através do método 

capilar utilizando o utilizando o sistema de monitoramento Accu-Chek 

Active (Roche®); 

 Aplicar o Método Dader de Acompanhamento Farmacoterapêutico nos 

pacientes que façam parte do programa do setor de neurologia da 

clínica de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília; 

 Elaborar relatórios sobre os dados obtidos através da Metodologia Dader a 

fim de que possam servir como fonte de orientação para os pacientes, 

médicos prescritores e a equipe de Fisioterapia da Universidade Santa 

Cecília. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA 

Método Dáder de Acompanhamento Farmacoterapêutico 

As entrevistas foram realizadas com pacientes devidamente cadastrados para 

avaliação no setor de Neurologia na Clínica de Fisioterapia da Universidade 

Santa Cecília (Unisanta) e os resultados serão avaliados no Consultório 

Farmacêutico da Universidade Santa Cecília no período de Agosto de 2017 a 

Agosto de 2018. O presente estudo já possui aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Santa Cecília, número do Parecer: 1.468.748 (com pedido de 

extensão de prazo para execução submetido no sistema da Plataforma Brasil). 

Durante as entrevistas foi utilizado o Método Dáder de Acompanhamento 

Farmacoterapêutico objetivando a identificação de Resultados Negativos 

Associados ao Uso de Medicamentos (RNMs) (http://pharmcare.pt/wp-

content/uploads/file/Guia_dader.pdf.) 
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Cronograma de execução 

Atividades Ago-

Set 

2017 

Out-Dez 

2017 

Jan-Mar 

2018 

Abr-

Mai 

2018 

Jun 

2018 

Jul 

2018 

Entrevista com 

pacientes através 

do Método Dader 

X X X X   

Análise dos dados 

 

  X X   

Preparo de resumo 

para submissão em 

eventos científicos 

    X  

Preparo de 

manuscrito para 

publicação de artigo 

científico 

    X X 

Conclusão do 

projeto 

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS PARCIAIS 

Foram entrevistados 10 pacientes todos portadores de algum 

comprometimento neurológico. Destes 10 pacientes avaliados 70% (n=07) são 

do gênero masculino e 30% (n=03) pertencem ao gênero feminino (Tabela 1). 

Deste montante 60% (n=06) relataram fazer uso de algum medicamento. 

Segundo os entrevistados alguns medicamentos já eram utilizados antes do 

comprometimento neurológico e outros foram prescritos após 

desencadeamento dos problemas neurológicos. 

 

Um caso a se relatar, a paciente Nilda Campos Golegã, após atendimento no 

serviço da Farmácia Universitária da Universidade Santa Cecilia relata fazer 

uso dos medicamentos abaixo: 

 

1. Prolopa DR (Parkinson, todos os estágios); 

2. Prolopa HBS (Parkinson, pacientes que apresentam variações na resposta 

ao tratamento); 

3. Pramipexol (Parkinson idiopática); 

4. Losartana (hipertensão arterial); 

5. Combiron (anemia medicamentosa); 

6. AAS 100mg (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, anti-agregante 

plaquetário); 

7. Sinvastatina (anticolesterolêmico); 

8. Exodus (antidepressivo); 

9. Gilfage (antidiabético); 

10. Neozine (alterações comportamentais). 

 

A mesma é portadora da Doença de Parkinson e, por motivos de alteração 

comportamental, iniciou o uso de Neozine (levomepromazina), um fármaco da 

classe dos neurolépticos. Eles possuem maior afinidade aos receptores D2, 

tais como os de primeira geração (haloperidol, clorpromazina, levopromazina 

etc.), são contraindicados na Doença de Parkinson (DP), pois exacerbam muito 

o parkinsonismo. Mesmo os antipsicóticos de segunda geração, que 

apresentam menor bloqueio dopaminérgico de receptores D2, tais como a 

risperidona, olanzapina, ziprasidona e aripiprazol, também podem exacerbar o 



parkinsonismo, oferecendo riscos ao paciente com DP. Uma exceção é a 

clozapina, que produz controle de sintomas psicóticos sem piorar o 

parkinsonismo. Estudos controlados com placebo demonstraram que a 

clozapina é eficaz no controle dos sintomas psicóticos associados à DP 

(Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson, 2017. 

(http://portalms.saude.gov.br/images/pdf/2017/novembro/14/Portaria-Conjunta-

PCDT-Doenca-de-Parkinson.pdf.) 

Após as avaliações, foi feita um carta para ser entregue ao médico que atende 

a paciente, para que possa realizar a mudança dos medicamentos e assim 

trazer uma melhora a paciente. Obtivemos resposta, com uma 2º receita 

médica: 

1. Prolopa DR (Parkinson, todos os estágios); 

2. Amantadina (Parkinson); 

3. Pramipexol (Parkinson idiopática); 

4. Prolopa HBS (Parkinson, pacientes que apresentam variações na resposta 

ao tratamento); 

5. Quetiapina (alterações comportamentais); 

6. AAS 100mg (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, anti-agregante 

plaquetário); 

7. Sinvastatina (anticolesterolêmico); 

8. Exodus (antidepressivo); 

9. Gilfage (antidiabético); 

10. Losartana (hipertensão arterial); 

11. Baclon (presença de doença cerebral degenerativa). 
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Tabela 1: Pacientes com problemas neurológicos atendidos na clínica de 

Fisioterapia da Unisanta 

 

PACIENTES 

AVALIADOS 

(n) TOTAL 

(%) GÊNERO 

MASCULINO 

(n) 

(%) GÊNERO 

FEMININO (n) 

(%) 

10 100% 07 70% 03 30% 

 

Foram também analisados os medicamentos utilizados por todos os 

pacientes com problemas neurológicos (n=10), cujos dados são apresentados 

na tabela 2 a seguir. 

Tabela 2: Descrição dos medicamentos utilizados por todos os pacientes 

amputados atendidos na clínica de Fisioterapia da Unisanta 

 PRINCÍPIO ATIVO INDICAÇÃO TERAPÊUTICA 

   

1 Insulina NPH Diabetes Mellitus Tipo 1 

2 Insulina Lantus Diabetes Mellitus Tipo 1 

3 Glicazida Diabetes Mellitus Tipo 2 

4 Glimepirida Diabetes Mellitus Tipo 2 

5 Metformina Diabetes Mellitus Tipo 2 

   

6 Losartana Anti-Hipertensivo 

8 Hidroclorotiazida Anti-Hipertensivo 

9 Captopril Anti-Hipertensivo 

10 Atenolol Anti-Hipertensivo 

   

18 Sinvastatina Tratamento da Hipercolesterolemia 

   

19 Ácido Acetilsalicílico 100 mg Antiagregante Plaquetário 

   

21 Carisoprodol Relaxante Muscular 

22 Paracetamol Analgésico 



 

 

 

 

 

 

 

 

23 Ibuprofeno Antiinflamatório 

   

28 Botox Tratamento da Espasticidade 

Neuronal 

   

29 Levodopa Antiparkinsoniano 

 Carbidopa Antiparkinsoniano 

   

30 Fluoxetina Antidepressivo 

 Paroxetina Antidepressivo 

 Sertralina Antidepressivo 

   

31 Clonazepam Ansiolítico 

 Lorazepam Ansiolítico 

 Diazepam Ansiolítico 

   

32 Ácido Valpróico Antiepiléptico 

33 Fenobarbital Antiepiléptico 

34 Carbamazepina Antiepiléptico 

35 Fenitoína Antiepiléptico 

   



COMENTÁRIOS PERTINENTES FRENTE AOS RESULTADOS 

ENCONTRADOS OU ESPERADOS;  

Pode-se notar que os medicamentos utilizados pelos pacientes avaliados estão 

diretamente relacionados ao às patologias envolvendo comprometimentos 

neurológicos. Além disso, tais pacientes fazem uso de medicamentos que 

estão diretamente associados a doenças crônicas não transmissíveis 

(Hipertensão, Cardiopatias, Hipercolesterolemia, Diabetes Mellitus). Todos 

estes dados encontrados serão agora confrontados com novas entrevistas a 

fim de que se possam obter relatórios com reais RNMs apresentados por tais 

pacientes. 
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