
688 ISSN 0326-2383

PALAVRAS-CHAVE: Atenção farmacêutica, Farmácia-escola, Programa Dáder,
KEY WORDS: Dáder program, Pharmaceutical care, School-Pharmacy.

* Autor a quem correpondência deve ser enviada: E-mail: baselua@uol.com.br

Latin American Journal of Pharmacy
(formerly Acta Farmacéutica Bonaerense)
Lat. Am. J. Pharm. 28 (5): 688-94 (2009)

Original Article

Received: October 16,  2008
Accepted: June 4, 2009

Acompanhamento Farmacoterapêutico de Pacientes
na Farmácia-Escola da Universidade Federal de Alfenas

Luciene A.M. MARQUES*, Ricardo R. RASCADO, Fabiano M.D. NEVES, Felipe T.C. SANTOS,
Fernanda A.R. CARVALHO, Talita E. BORGES & Jéferson O. SOUSA

Departamento de Farmácia da Universidade Federal de Alfenas, UNIFAL-MG.
Rua Gabriel Monteiro da Silva, 714 Centro, CEP: 37130-000, Alfenas – MG, Brasil

RESUMO. A morbidade e mortalidade associadas ao uso de medicamentos constitui um grande problema
de saúde pública. O acompanhamento farmacoterapêutico é um processo pelo qual o farmacêutico tem o
objetivo de detectar, prevenir e resolver problemas relacionados com a farmacoterapia. O Método Dáder
pode ser uma ferramenta para alcançar este objetivo. O objetivo deste trabalho foi detectar falhas na far-
macoterapia de pacientes da Farmácia-Escola da Universidade Federal de Alfenas, utilizando-se o Progra-
ma Dáder para a implementação do Acompanhamento Farmacoterapêutico. Setenta pacientes foram ava-
liados. Um total de 97 Resultados negativos associados à medicação (RNM) foram detectados. Trinta e cin-
co deles estão relacionados com a segurança, 38 com a efetividade e 24 com a necessidade da farmacotera-
pia, pois um paciente pode apresentar mais de um resultado negativo associado à medicação. Vinte e seis
problemas de saúde foram resolvidos. Estes resultados demonstram que o Método Dáder é efetivo em bus-
car, detectar, prevenir e resolver problemas relacionados ao medicamento e aplicável ao Acompanhamen-
to Farmacoterapêutico de pacientes brasileiros. 
SUMMARY. “Pharmaceutical care of patients on School-Pharmacy of Federal University of Alfenas”. Morbidity
and mortality associated to the use of medicines is a great problem of public health. The objective of pharma-
cotherapeutic follow-up by pharmacist is to detect, to prevent and to resolve drug-related problems (DRPs).
Dáder method can be a tool to reach this objective. The aim of this work was to detect DRPs in the University
Teaching Pharmacy of UNIFAL-MG (Federal University of Alfenas) using Dáder program to implantation of
pharmacotherapeutic follow-up. Seventy patients were evaluated. A total of 97 clinical negative results were de-
tected as follow: 35 safety problems, 38 effectiveness problems and 24 not using a medication needed. One pa-
tient could be have more than one clinical negative results. A total of 26 clinical negative results received a spe-
cific pharmaceutical intervention and were resolved. These results demonstrated that the Dáder method was ef-
fective in to detect, to prevent and to resolve DRPs and it is feasible to Brazilian patients’ pharmacotherapeutic
follow-up.

INTRODUÇÃO
Em 2002, o Consenso Brasileiro de Atenção

Farmacêutica definiu o Acompanhamento Far-
macoterapêutico como: “um componente da
Atenção Farmacêutica que configura um proces-
so no qual o farmacêutico se responsabiliza pe-
las necessidades do usuário relacionadas ao me-
dicamento, por meio da detecção, prevenção e
resolução de Problemas Relacionados aos Medi-
camentos (PRM), de forma sistemática, contínua
e documentada, com o objetivo de alcançar re-

sultados definidos, buscando a melhoria da qua-
lidade de vida do usuário” 1.

A maioria das falhas na farmacoterapia pode
ser atribuída a má utilização dos medicamentos
por parte dos usuários. A morbidade evitável re-
lacionada a medicamentos é responsável por 5
em cada 1000 internações hospitalares, ficando
atrás somente do câncer. Outras causas impor-
tantes como o infarto de miocárdio (3,1‰), o
próprio diabetes mellitus (1,9‰) e a asma (1,8)
são inferiores às dos medicamentos 2,3.
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Em estudos realizados na Espanha, os Pro-
blemas Relacionados aos Medicamentos (PRM)
foram apontados como responsáveis por qua-
se25 % das consultas ao pronto-socorro 3,4. Em
um desses estudos, os problemas relativos à fal-
ta de efetividade dos tratamentos representaram
62,7 do total de PRM encontrados .

Johnson & Bootman 5 estimaram o gasto
anual americano com PRM em 76,6 bilhões de
dólares, sendo as hospitalizações relacionadas
ao uso de medicamentos a principal forma de
morbidade. A solução para este importante pro-
blema é a implantação de programas de Aten-
ção Farmacêutica nas farmácias em níveis hospi-
talar e ambulatorial, com o objetivo final de pre-
venir a morbidade e mortalidade devido ao uso
de medicamentos, através de uma prática dirigi-
da a assegurar uma farmacoterapia apropriada,
segura e efetiva a todos os pacientes 6,7.

Um dos problemas básicos da Atenção Far-
macêutica é a definição de uma metodologia
apropriada de Acompanhamento farmacotera-
pêutico que permita alcançar os dois objetivos
almejados: efetividade e segurança. Buscando
solucionar esta questão, o Grupo de Investiga-
ção em Atenção Farmacêutica da Universidade
de Granada desenvolveu a Metodologia Dáder. 

Em trabalho realizado por Oliveira et al. 8, os
farmacêuticos ao serem interpelados sobre a im-
plantação da Atenção Farmacêutica em suas far-
mácias, demonstraram desinteresse (33%) ou in-
segurança (67%); dentre estes, alguns afirmam
dificuldade de iniciativa (18%), ou desejam im-
plantar porém reconhecem haver muitos obstá-
culos a superar, principalmente de aceitação por
parte dos proprietários e/ou gerentes (49%).

Talvez, a maior dificuldade, seja oferecer à
população um serviço que a mesma desconhece
e por profissionais que até o momento eram in-
visíveis aos pacientes. Em trabalho realizado por
Pires et al., 2006, dos 236 clientes entrevistados,
88,1% não conheciam a expressão Atenção Far-
macêutica, 67,2% afirmaram possuir interesse
pelo serviço. Em relação à disposição ao paga-
mento, 39,9% disseram que dependia do valor e
10,1% afirmaram que pagariam pelo serviço 9.

Neste sentido os objetivos desta pesquisa fo-
ram: a) implantar a Atenção Farmacêutica (AF)
na Farmácia-Escola da Universidade Federal de
Alfenas (UNIFAL-MG), utilizando como ferra-
menta a Metodologia Dáder de Seguimento Far-
macoterapêutico; b) buscar, identificar e resol-
ver de forma documentada os problemas de
saúde dos usuários do serviço, relacionados
com a utilização de medicamentos; c) descrever,

entre os pacientes que receberam AF, a quanti-
dade e tipo das intervenções farmacêuticas na
resolução de PRM (problemas relacionados com
medicamentos) e RNM (resultados clínicos nega-
tivos associados com medicamentos).

MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido na cidade de

Alfenas-MG, na Farmácia-Escola da Universida-
de Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), no período
de junho de 2004 a julho de 2006. 

O Método escolhido para a implantação da
Atenção Farmacêutica foi o Programa Dáder que
dispõe de um protocolo de trabalho que permi-
te otimizar as distintas etapas do processo de
Atenção Farmacêutica, a fim de obter uma
maior eficiência na busca, identificação e resolu-
ção de PRM’s 7,10,11. Todo o processo de registro
foi efetuado manualmente.

A implantação deste programa envolveu uma
fase inicial de divulgação da Atenção Farmacêu-
tica junto à classe médica de Alfenas/MG atra-
vés de carta informativa, de divulgação junto à
comunidade através de folders e campanhas em
praça pública e de capacitação dos envolvidos
no processo. Apesar dos esforços para captar
clientes através destes meios, verificou-se que a
forma mais efetiva de divulgação é a satisfação
do próprio paciente com o serviço. Os usuários
de medicamentos que estavam sob acompanha-
mento traziam novos pacientes ou recomenda-
vam-no a outras pessoas de sua relação. 

O treinamento dos acadêmicos envolvidos
no processo consistiu de reuniões semanais com
carga horária de 1 h, nas quais eram abordados
temas relevantes. Todos os usuários de medica-
mentos participantes do processo foram esclare-
cidos quanto aos objetivos do Seguimento do
Tratamento Farmacológico e, em seguida, assi-
naram a ficha de consentimento pós informado
conforme recomendação do CONEP (Comitê
Nacional de Ética em Pesquisa). Fizeram parte
desse projeto acadêmicos do curso de farmácia
e 74 pacientes de faixa etária entre 20 a 95
anos, de ambos os sexos e portadores de doen-
ças crônicas. Uma vez selecionado o paciente, o
processo foi iniciado seguindo-se as diretrizes
do Método Dáder. Os pacientes selecionados
eram aqueles que utilizavam 5 ou mais medica-
mentos ou apresentavam algum parâmetro alte-
rado (pressão arterial elevada, glicemia capilar
elevada), ou possuíam alguma queixa em rela-
ção ao tratamento e que faziam uso crônico de
medicamentos.

Uma vez selecionado o paciente, foi marca-
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do o primeiro encontro, para preenchimento da
Ficha Farmacoterapêutica. O objetivo desta fase
foi obter todas as informações possíveis de cada
um dos medicamentos utilizados. Os dados fo-
ram organizados e compilados para as fichas de
registro situacional e analisados. Após a identifi-
cação de PRM/RNM, os usuários eram devida-
mente esclarecidos no segundo encontro e,
após acordo entre ambas as partes, a interven-
ção farmacêutica era realizada. As intervenções
farmacêuticas consistiram não só de ações que
visavam a resolução dos PRM/RNM, mas tam-
bém de ações de educação sanitária - aconse-
lhamento sobre hábitos higiênico dietéticos -,
utilizando como ferramenta a comunicação oral
e/ou escrita.

A avaliação dos resultados das intervenções
farmacêuticas foi realizada após período pré-es-
tabelecido com cada usuário (terceiro encontro),
verificando se o PRM foi resolvido ou não. Para
verificar se o PRM foi resolvido ou não, foi utili-
zada a ficha de intervenção farmacêutica do Mé-
todo Dáder.

RESULTADOS
Setenta e quatro pacientes de faixa etária en-

tre 20 a 95 anos, de ambos os sexos foram sub-
metidos ao Seguimento Farmacoterapêutico. A
amostra consistiu de cinqüenta e seis mulheres
(75,67%) e 18 homens (24,33%). 

Os pacientes foram atendidos na sala de
Atenção Farmacêutica da Farmácia-Escola da
UNIFAL-MG ou em seu domicílio, quando apre-
sentavam dificuldades de locomoção. A primeira
entrevista foi agendada de acordo com a dispo-
nibilidade de ambos: pesquisador e paciente e
teve uma duração média de 55 min.

Talvez a dificuldade de locomoção, seja um
dos fatores que contribuíram para o não compa-
recimento de alguns pacientes à segunda visita.
Para minimizar o esquecimento do horário da
nova consulta, foi elaborado um cartão de agen-
damento de retorno. Com a instituição do car-
tão, houve significativa melhora (70%). 

O índice de desligamento do serviço foi de
18,57% sendo motivado por: mudança de ende-
reço e não comparecimento às consultas para
atualização do mesmo; falecimento; por consi-
derar o serviço desnecessário; por não utilizar
mais medicamentos de uso crônico. Alguns pa-
cientes (30,77%) não declararam o motivo do
desligamento.

Foram detectados noventa e sete Resultados
clínicos Negativos associados ao Medicamento,
considerando-se apenas a primeira entrevista.

Figura 1. Problemas de saúde apresentados pelos pa-
cientes na primeira entrevista.

Destes, o RNM mais freqüente foi o de falta de
efetividade quantitativa. Problemas quantitativos
relacionados aos medicamentos podem referir-
se à dose, posologia, biodisponibilidade, intera-
ções medicamentosas ou não adesão (Tabela 1).
Dos Resultados negativos associados aos medi-
camentos relacionados à falta de efetividade
quantitativa, a causa mais freqüente (PRM) foi a
não adesão.

A média de medicamentos por paciente foi
5,04, sendo que o paciente que usava menor
número de medicamentos, usava um produto e
o que usava mais, 11 medicamentos. Entre os
problemas de saúde relatados na primeira entre-
vista, a hipertensão (45,94%), diabetes mellitus
(16,2%), ansiedade (18,9%), depressão (12,
16%), problemas digestivos (13,5%) e problemas
cardíacos e dislipidemia (10,8%) foram os mais
freqüentes (Fig. 1). Foram mencionados ainda
outros problemas de menor incidência como
Mal de Parkinson, gota, Doença pulmonar obs-
trutiva crônica (DPOC), tumor de próstata, tosse
seca, glaucoma, (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida) AIDS, infecção do trato urinário, ce-
faléia, menopausa, edema de pernas, inconti-
nência urinária, Lúpus eritematoso sistêmico e
dor na coluna. 

Foi detectada uma média de 1,39 RNM/pa-
ciente, sendo efetuadas 67 intervenções farma-
cêuticas em 43 pacientes (71,66% do total de in-
tegrantes do projeto). Destes pacientes, a maio-
ria (62,8%) necessitaram de apenas uma inter-
venção (Fig. 2A). As intervenções sugeridas fo-
ram: modificação da dose (17,9%), alteração da
posologia (2,98%), acrescentar um medicamento
(22,38%), retirar ou substituir um medicamento
(8,95% e 13,43% respectivamente), corrigir a for-
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ma de uso e administração (4,47%), aumentar a
adesão ao tratamento (23,88%), apenas educar
com medidas não farmacológicas (2,98 %) e so-
licitar exames laboratoriais (2,98%) (Fig. 3). Vin-
te e seis problemas de saúde foram resolvidos.
Destes problemas de saúde, 80,78% foram resol-
vidos com uma única intervenção farmacêutica
(Fig. 2B). É importante ressaltar que não foi
possível intervir em todos os pacientes que de-
monstraram RNM pois alguns fatores interferi-
ram como a não aceitação da intervenção por
parte do paciente ou do médico.

As intervenções farmacêuticas realizadas fo-
ram em sua maioria na forma verbal farmacêuti-

17 17,53

Tipo de RNM Ocorrências Porcentagem (%)

7 7,22

9 9,28

29 29,89

19 19,59

16 16,49

Necessidade:

RNM– Problema de saúde não tratado. O paciente sofre de um problema
de saúde associado ao não recebimento de uma medicação que necessita.

RNM – Efeito de medicamento desnecessário. O paciente sofre um proble-
ma de saúde associado ao recebimento de um medicamento que não ne-
cessita.

Efetividade:

RNM – Falta de efetividade não quantitativa. O paciente sofre de um pro-
blema de saúde associado à falta de efetividade não quantitativa da medi-
cação.

RNM – Falta de efetividade quantitativa. O paciente sofre de um problema
de saúde associado à falta de efetividade quantitativa da medicação.

Segurança:

RNM – Insegurança não quantitativa. O paciente sofre de um problema de
saúde associado à insegurança não quantitativa da medicação.

RNM – Insegurança quantitativa. O paciente sofre de um problema de saú-
de associado à insegurança quantitativa da medicação.

Tabela 1. Tipos de RNM encontrados nos pacientes do projeto.

Figura 2. (A) Porcentagem de intervenções farmacêuticas por paciente. (B) Porcentagem de problemas de saú-
de resolvidos com as intervenções farmacêuticas.

A B

co-paciente-médico (62,66%). As outras formas
de comunicação apresentaram as seguintes por-
centagens: 20% oral farmacêutico-paciente, 5,4%
escrita farmacêutico-paciente e 11,94% escrita
farmacêutico-paciente-médico.

Todos os pacientes (100%) receberam acon-
selhamento farmacêutico (orientação sobre me-
didas higiênico-dietéticas e educação sanitária)
de acordo com o problema de saúde apresenta-
do através de comunicação verbal ou escrita.
Foram desenvolvidos materiais educativos com
informações a respeito das enfermidades hiper-
tensão e diabetes mellitus que foram distribuí-
dos aos pacientes.
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DISCUSSÃO
Esta experiência demonstrou que apesar da

Metodologia Dáder ter sido desenvolvida na Es-
panha e para aplicação num contexto sócio-eco-
nômico-cultural diferente, ela poderia ser aplica-
da aos brasileiros, usuários crônicos de medica-
mentos 12. Entretanto, algumas adaptações fo-
ram por nós realizadas. Quando o usuário de
medicamentos procura pelo serviço, na maioria
das vezes, ele traz consigo todos os medicamen-
tos, receitas médicas e exames laboratoriais rea-
lizados. Portanto, o primeiro contato acabou por
unir duas fases do processo: oferta do serviço
esclarecendo os objetivos do acompanhamento
e a primeira entrevista. Caso o paciente não se
recorde de algum dado importante, solicita-se
que ele traga no próximo encontro. As demais
etapas foram desenvolvidas de acordo com o
preconizado no Método Dáder.

Neste trabalho, os pacientes em acompanha-
mento com mais de 50 anos totalizaram 50%
dos usuários do serviço, desconsiderando que
muitos deles não declararam sua idade. Obser-
va-se uma maior incidência de reações adversas
ao medicamento em pessoas idosas, devido à
coexistência de várias enfermidades em um
mesmo indivíduo, a diminuição da capacidade
funcional, e uma possível falta de ajuste da dose
segundo a idade e o peso corporal do paciente
13. Estes fatores podem contribuir para uma
maior procura dos idosos pelo serviço de Segui-
mento Farmacoterapêutico.

O índice de desligamento do serviço foi con-
siderado baixo por tratar-se de uma área de
atuação farmacêutica pouco conhecida pela so-
ciedade. As dificuldades encontradas neste tra-
balho foram devido à falta de resolutividade do
sistema de saúde brasileiro, de acesso à história
clínica do paciente, de recursos financeiros para

Figura 3. Tipos de Intervenções Farmacêuticas reali-
zadas.

o desenvolvimento do trabalho e de uma equi-
pe multiprofissional para melhorar a qualidade
do Seguimento do Tratamento Farmacológico.

A média de RNM encontrados por paciente:
1,39 foi similar à encontrada na fase piloto do
Programa Dáder: 1,1 e no trabalho desenvolvido
por La Casa et al. 14 foi de 1,6. Também a por-
centagem de RNM encontrada na fase piloto do
Programa Dáder foi semelhante: 22,2% proble-
ma de saúde não tratado, 8.8% efeito de medi-
camento desnecessário, 14,9% falta de efetivida-
de não quantitativa, 18% falta de efetividade
quantitativa, 27,3% insegurança não quantitativa
e 8,8% insegurança quantitativa. Na fase piloto
do Programa Dáder foi detectado um número
maior de problemas de insegurança não quanti-
tativa que no trabalho apresentado (19,59%). Is-
so pode ser devido à grande dificuldade por
parte dos farmacêuticos brasileiros em detectar
RNM associados à Reações adversas ao medica-
mento (RAM). Outra diferença se refere aos
RNM de falta de efetividade quantitativa. Foram
encontrados na fase piloto do Programa Dáder:
18% de RNM do tipo: falta de efetividade quan-
titativa contra 29,89% encontrados neste traba-
lho. Isso pode ser explicado pelo fato de que
muitos prescritores brasileiros ao deparar-se
com a falta de efetividade do medicamento,
substituem-no ao invés de titular a dose até o
teto terapêutico máximo ou acrescentam mais
um produto no intuito de resolver o problema,
não permitindo assim identificar se o problema
é não quantitativo 15. 

Quanto à média de medicamentos/paciente
de 5,04, esta se assemelha à média encontrada
no trabalho apresentado por Machuca no I Se-
minário Internacional de Atenção Farmacêutica,
realizado em Brasília-DF em maio de 2006. A
idade média era de 63 anos, a maioria do sexo
feminino (11 mulheres e 3 homens) e uma mé-
dia de 7,1 medicamentos por paciente 16. 

Quanto aos problemas de saúde, observa-se
que 26 deles foram resolvidos contra 27 proble-
mas de saúde resolvidos na fase piloto do Pro-
grama Dáder 15. 

As intervenções farmacêuticas realizadas fo-
ram em sua maioria na forma verbal farmacêuti-
co-paciente-médico (62,66%) contra 30,4% apre-
sentado por Faus 17. É possível observar neste
trabalho o uso excessivo da comunicação verbal
farmacêutico-paciente-médico. Segundo Machu-
ca González et al. 18, as intervenções farmacêuti-
cas junto aos prescritores devem ser realizadas
sempre na forma escrita, ainda que exista uma
relação de proximidade entre o profissional far-
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macêutico e o médico. Entretanto, em se tratan-
do de acadêmicos de farmácia, torna-se difícil
criar o hábito da comunicação através da carta.
Na maioria das vezes, eles depositam no pacien-
te quase toda a responsabilidade, atribuindo-
lhes a tarefa de conversar com o médico e rela-
tar o PRM/RNM. A experiência tem demonstra-
do que isso não é possível. A intervenção deve
ser feita em acordo com o paciente, porém, ca-
be ao farmacêutico explicar a ocorrência do
PRM/RNM ao prescritor, e a melhor forma é
através da carta ao médico.

Em trabalho realizado em duas farmácias ru-
rais da Espanha por Rodriguez et al. 19, foram
efetuadas 275 intervenções em 89 pacientes.
Destas, 15,63 % estavam relacionadas a não ade-
são ao tratamento. A via de comunicação mais
utilizada foi a verbal farmacêutico-paciente
(81,4%). Nesse trabalho, a via oral farmacêutico-
paciente correspondeu à apenas 20% das inter-
venções semelhantemente ao valor obtido por
Faus, 2007 que foi de 27,5%. A maioria das in-
tervenções realizadas se referem à não adesão
(23,88%) contra apenas 7,8% apresentado por
Faus, 2007. Segundo Campmany 20, são vários
os fatores que podem influenciar na adesão ao
tratamento: ausência de sintomatologia, carência
de melhora substancial, aspectos culturais so-
ciais e econômicos do paciente, idade, grau de
compreensão da gravidade da enfermidade, es-
tado de ânimo do paciente, custo do medica-
mento, aparecimento de efeitos indesejados, du-
ração muito prolongada do tratamento, entre
outros. Como vários destes fatores estão relacio-
nados ao paciente e os trabalhos realizados fo-
ram desenvolvidos em contextos sócio-econô-
mico-culturais diferentes, isto pode explicar em
parte a maior adesão por parte dos espanhóis
em relação aos brasileiros. 

Com relação ao tipo de intervenção sugeri-
da, os resultados obtidos neste trabalho asseme-
lham-se aos do trabalho realizado por Faus 17

no que se refere à modificação da dose, altera-
ção de posologia, inserção e retirada de medica-
mentos.

CONCLUSÕES
O presente trabalho demonstrou que a Meto-

dologia Dáder de Seguimento Farmacoterapêuti-
co é uma ferramenta adequada para a busca,
identificação e resolução de problemas relacio-
nados com os medicamentos (PRM) e de resul-
tados negativos associados com os medicamen-
tos (RNM). 

O número de RNM reduziu e, 26 problemas
de saúde dos pacientes foram resolvidos e; os
RNM encontrados se assemelham àqueles en-
contrados na fase piloto do Programa Dáder e
de outros trabalhos que utilizam o Programa co-
mo ferramenta de Seguimento Farmacoterapêu-
tico 12,15,21.

Desta forma, pode-se sugerir que a Metodo-
logia Dáder é uma ferramenta eficiente e ade-
quada no Seguimento Farmacoterapêutico de
pacientes. Isto pode ser evidenciado não so-
mente neste trabalho, mas em outros desenvol-
vidos no Brasil e em outros países da América
Latina 12,21-23.
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