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RESUMO 

 

Nos últimos anos proporção de idosos na população é crescente, e com isso diversos setores 

enfrentam desafios para acompanhar a demanda de cuidados deste grupo etário. Na saúde, destaca-

se o cuidado com doenças crônicas, dentre as quais a Doença de Parkinson (DP), doença 

neurodegenerativa, crônica e progressiva que é caracterizada pela na perda do controle voluntário do 

movimento resultado da diminuição da neurotransmissão dopaminérgica. Em idosos é comum a 

ocorrência de múltiplas condições médicas simultaneamente, e com isso, a necessidade de utilizar 

vários medicamentos. Por vezes, são prescritos esquemas terapêuticos complexos, com a utilização 

de medicamentos várias vezes ao dia, como é o caso do tratamento para a DP. A complexidade da 

farmacoterapia, associada às dificuldades em compreender as informações constantes nas prescrições 

médicas, pode comprometer o seguimento do tratamento medicamentoso proposto de forma segura e 

eficaz. Desta forma, este estudo objetivou estimar e caracterizar as discrepâncias entre o modo de uso 

dos medicamentos e o que é prescrito para os pacientes com DP atendidos em uma farmácia 

especializada do Sistema Único de Saúde. Para tal, foi conduzido um estudo transversal, no qual 30 

participantes foram avaliados a partir da aplicação de formulário estruturado para a coleta dos dados 

sociodemográficos e farmacoterapêuticos, e a aplicação do formulário validado Test of Functional 

Health Literacy in Adults (S-TOFHLA), para a avaliação do letramento em saúde. Os dados foram 

analisados quanto a técnicas estatísticas descritivas e, posteriormente, realizou-se o teste do Qui-

quadrado, e Exato de Fisher, considerando o nível de significância de 5%. Esta população apresentou 

elevada prevalência de discrepância no modo de uso dos medicamentos (69,2%), destacando-se que 

aquelas referentes às doses, horários e frequência dos medicamentos antiparkinsonianos, que parecem 

estar relacionadas aos seus esquemas de administração. Além disso, grau de letramento em saúde 

considerado inadequado (53,3%). As variáveis sociodemográficas, farmacoterapêuticas e de 

letramento em saúde não se mostraram associadas à prevalência de discrepâncias. Contudo, destaca-

se que a ocorrência discrepâncias no modo de uso de medicamentos pode comprometer o controle 

dos sintomas na DP. Além disso, conhecer o letramento em saúde de uma população é uma estratégia 

útil para propor intervenções específicas, sobretudo para que pacientes com doenças crônicas, como 

a DP, consigam gerir seu tratamento medicamentoso corretamente, e por isso, consigam reduzir a 

ocorrência de discrepâncias e gerir seu tratamento de maneira eficaz e segura. 

Palavras-chave: idosos, doença de Parkinson, uso de medicamentos, letramento em saúde. 



ABSTRACT 

 

Eldery population is increasing and as a result, to keep up the demand for care in this age group 

several sectors face challenges. In health, care with chronic diseases stands out, including Parkinson's 

disease (PD), a neurodegenerative, chronic, and progressive disease characterized by the loss of 

voluntary control of movement, resulting from the decrease in dopaminergic neurotransmission. In 

elderly, it is common that multiple medical conditions occur simultaneously, and therefore, numerous 

medications are needed. Sometimes, complex therapeutic regimens are prescribed and use of drugs 

several times a day is commom, as the treatment for PD. The complexity of pharmacotherapy 

associated with difficulties in understanding the information of medical prescriptions, might 

compromise safe and effective follow-up of proposed drug treatment. Thus, this study aimed to 

estimate and characterize medication discrepancies by comparison of medication presciption and 

patient’s self-report of how they use their medications. A cross-sectional study was conducted with 

30 participants treated on a especialized Pharmacy of brazilian’s Health Unic System, who answered 

a structured form of sociodemographic and pharmacotherapeutic data, and the Test of Functional 

Health Literacy in Adults (S-TOFHLA), for health literacy evaluation. Data were analyzed by 

descriptive statistical techniques and, subsequently, the Chi-square test and Fisher's exact test were 

performed, considering the significance level of 5%. This population showed a high prevalence of 

medications discrepancies (69.2%). Discrepancies of dose, time and frequency of antiparkinsonian 

agentes seem to be related to their administration schemes. This population also had inadequate health 

literacy (53.3%). Sociodemographic, pharmacotherapeutic and health literacy were not associated 

with prevalence of discrepancies. However, it is noteworthy that the occurrence of discrepancies in 

the use of medications can compromise motor symptoms control of in PD. In addition, knowing a 

population health literacy is a useful strategy to target specific forms of intervention, especially for 

patients with chronic diseases, such as PD, get able to manage their drug treatment correctly, and 

therefore reduce the occurrence of medication discrepancies 

 

Keywords: elderly, Parkinson's disease, medication use, health literacy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, a população idosa vem crescendo em todo mundo, fenômeno que 

traz consigo importantes questões para a Saúde Pública. Uma delas, se refere à modificação no 

perfil epidemiológico, pois à medida que a população envelhece, o padrão de doenças é 

modificado, caracterizando-se pelo aumento da prevalência de doenças crônico-degenerativas, 

as quais demandam cuidados de longa duração (BRITO et al., 2013; BRASIL, 2018).  

Neste grupo etário, é comum ainda, a ocorrência de múltiplas doenças (crônicas ou 

não) simultaneamente, e com isso, a utilização de muitos medicamentos. Entre a população 

idosa brasileira, a prevalência de uso crônico de pelo menos um medicamento é de 93%, sendo 

que 18% utilizam pelo menos cinco medicamentos, o que caracteriza polifarmácia (RAMOS et 

al., 2016).  

A polifarmácia está associada à maior ocorrência de reações adversas, interações 

medicamentosas, quedas, internações hospitalares mais frequentes, aumento no tempo de 

internação, na taxa de readmissão após a alta, e na taxa de mortalidade, e a dificuldades na 

adesão ao tratamento medicamentoso, reações adversas e interações medicamentosas. Além 

disso, o aumento da idade é associado a alterações fisiologias que tendem a modificar a 

farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos. Assim, a seleção de uma 

farmacoterapia apropriada para o paciente idoso é um processo complexo, o qual deve levar em 

consideração tais alterações, além do número de medicamentos prescritos, o estado funcional, 

e demais comorbidades (MILTON; HILL-SMITH; JACKSON, 2008; LIMA et al., 2016). 

A prescrição e o uso adequado dos medicamentos é importante para evitar danos à 

saúde do paciente, especialmente em idosos.  Contudo, garantir uma boa comunicação com os 

pacientes é outro fator que deve ser considerado na prática clínica, uma vez que a utilização 

correta dos medicamentos está intimamente relacionada à compreensão do paciente sobre a 

forma de utilizá-los, bem como dos riscos e benefícios do tratamento prescrito (WALI; 

GRINDROD, 2016). Estudo conduzido por Oenning, Oliveira e Blatt (2011), sobre o 

conhecimento dos pacientes sobre seu tratamento medicamentoso em uma unidade básica de 

saúde de um município de Santa Catarina, observou que após a consulta médica, 64,4% dos 

entrevistados apresentaram um nível de conhecimento insuficiente sobre os medicamentos 

prescritos, 17,1% conhecimento regular e 28,5% bom nível de conhecimento sobre a prescrição. 

Após a dispensação, por sua vez, 87,8% dos entrevistados apresentaram nível de conhecimento 
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regular, e entre os demais pacientes 7,3% apresentaram conhecimento insuficiente, e 4,9% um 

bom nível de conhecimento da prescrição. 

A falta de informações ou a não-compreensão das informações fornecidas pelos 

profissionais de saúde aos pacientes podem comprometer a participação no cuidado, bem como 

na tomada de decisões relacionadas à saúde (NGOH, 2009; OENNING; OLIVEIRA; BLATT, 

2011; BAZALDUA; KRIPALANI, 2011). A capacidade de compreender, interpretar e aplicar 

informações sobre saúde na tomada de decisões sobre cuidados de saúde, prevenção de doenças 

e promoção da saúde a fim de manter ou melhorar a qualidade de vida é denominada Letramento 

em Saúde (LS) (KICKBUSH et al.,2013).  

O LS desempenha um papel significativo na determinação de quão bem os pacientes 

podem administrar sua terapia medicamentosa, uma vez que um baixo grau de LS tem sido 

associado à diminuição da capacidade de auto-administrar um regime medicamentoso 

conforme prescrito (BAZALDUA; KRIPALANI, 2011; APOLINÁRIO et al., 2012). Por isso, 

o baixo grau de LS está associado ao menor conhecimento da prescrição, e maior ocorrência de 

discrepâncias no uso de medicamentos, que ocorrem quando há diferenças entre os 

medicamentos prescritos pelo médico e os que o paciente efetivamente utiliza (BACKES; 

KUO, 2012; COLETTI et al., 2015; QIN et al., 2015; BEDELL et al., 2000).  

Em algumas patologias, como a Doença de Parkison (DP), a adesão ao regime 

medicamentoso proposto pode ser um desafio ainda maior. A DP é uma patologia crônica que 

compromete o controle voluntário do movimento, e de prevalência crescente entre a população 

idosa. Seu tratamento, na maioria dos casos, é complexo e requer a utilização de diferentes tipos 

de medicamentos várias vezes ao dia. Além da complexidade da terapia medicamentosa, esses 

pacientes podem enfrentar outros problemas relacionados à farmacoterapia, como: reações 

adversas, principalmente aquelas relacionados ao uso prolongado da levodopa; polifarmácia,  

para o tratamento de comorbidades que podem estar relacionadas tanto à idade do paciente ou 

à evolução da DP; e interações medicamentosas potenciais, muito comuns entre os 

medicamentos antiparkinsonianos (CILIA et al., 2014; HENRICHSMANN; HEMPEL, 2016). 

Poucos estudos avaliam o letramento em saúde na DP (ARMISTEAD-JEHLE et al., 

2010; FLEISHER et al., 2016). Ademais, não foram localizados estudos que identifiquem 

discrepâncias no uso de medicamentos em pacientes com este distúrbio. Desta forma, identificar 

discrepâncias na utilização de medicamentos neste grupo de pacientes e caracterizá-las pode 

contribuir para a elaboração de estratégias adequadas, que favoreçam a comunicação dos 
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profissionais de saúde e seus pacientes, e, assim, minimizem os riscos relacionados ao uso 

inadequado de medicamentos.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Envelhecimento Populacional 

 

O aumento no número de pessoas idosas é um fenômeno que está acontecendo na 

maioria das sociedades do mundo. Na década de 1950 contabilizava-se cerca de 204 milhões 

de idosos no mundo, e quase sete décadas mais tarde, em 2015, essa população alcançava 900 

milhões de pessoas. Espera-se que em 2050 a proporção da população mundial com mais de 60 

anos dobre, atingindo 2 bilhões de pessoas, das quais 80% viverão em países de baixa e média 

renda (GOUVEIA, 2012; WHO, 2018).  

O Brasil também segue essa tendência mundial, e como em outros países em 

desenvolvimento, numa velocidade mais acentuada. Enquanto a França, por exemplo, teve 

quase 150 anos para se adaptar a uma mudança de 10% para 20% na proporção da população 

idosa, no Brasil esta passou de 3 milhões de pessoas em 1960, para aproximadamente 30 

milhões nos dias atuais, um aumento de 1000% em pouco menos de 70 anos (WHO, 2018; 

IBGE, 2017). 

O envelhecimento populacional pode ser explicado por dois fatores-chave: o aumento 

da expectativa de vida e a queda da taxa de fecundidade. O primeiro é causado pela redução da 

mortalidade infantil e pela maior sobrevida em idades mais avançadas, reflexo dos avanços da 

medicina, além da melhoria nas condições de alimentação e moradia. Já o segundo, é 

consequência de mudanças sociais que ocorreram a partir da década de 1960, como a entrada 

da mulher no mercado de trabalho e a disseminação de métodos contraceptivos, com destaque 

para a descoberta da pílula anticoncepcional (REIS; BARBOSA; PIMENTEL, 2016; 

GOUVEIA, 2012).  

O prolongamento da vida é, de fato, uma conquista da sociedade atual. Contudo é 

importante que se agregue qualidade aos anos adicionais de vida. Neste contexto, o 

envelhecimento populacional traz consigo desafios nas esferas social, econômica, política, 

cultural e de saúde, uma vez que os idosos, da mesma forma que os demais segmentos etários 
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(crianças, jovens e adultos), possuem demandas específicas para obtenção de adequadas 

condições de vida (GOUVEIA, 2012; BARRETO; CARREIRA; MARCOM, 2015). 

Para a Saúde Pública, destaca-se a interação da transição demográfica com a 

epidemiológica, pois o envelhecimento populacional implica em aumento da prevalência de 

causas de morbidade e mortalidade associadas a doenças crônicas e degenerativas. Além da 

natureza crônica, muitos idosos apresentam múltiplas condições coexistentes, demandando 

acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicamentos contínuos e exames 

periódicos. Além disso, nos idosos, as internações hospitalares costumam ser mais frequentes 

e o tempo de ocupação do leito é maior quando comparado a outras faixas etárias, refletindo 

em mudanças na estrutura da atenção de cuidados hospitalares e na consequente elevação dos 

custos de atenção médico-hospitalar, (VERAS, 2008; GOUVEIA, 2012; BRITO et al., 2013).  

Outro aspecto relacionado à assistência para este grupo, é que este integra os vários 

momentos de cuidados, desde aqueles dirigidos ao idoso autônomo, independente, ativo e 

saudável, como ao idoso fragilizado e com múltiplas patologias, que demanda intervenções 

dispendiosas e complexas (VERAS, 2008). Vale destacar, que os idosos mais velhos (com 80 

anos ou mais) constituirão um grupo etário de expressiva importância numérica. Entre 2015 e 

2030, é previsto que este grupo de idosos aumentará em ritmo maior tanto entre a população 

entre zero e sessenta anos, quanto entre a população de idosos como um todo. Assim, uma 

importante questão é se idosos com idades mais avançadas conseguirão ter sua vida saudável 

prolongada, já que neste momento, geralmente, a incidência de doenças aumenta e a autonomia 

diminui (REIS; BARBOSA; PIMENTEL, 2016; MINAYO, 2012) 

Salienta-se ainda que o envelhecimento da população brasileira, ao contrário do que 

ocorre nos países centrais, não ocorre de forma homogênea em todas as regiões do país. Isso é 

um reflexo das disparidades socioeconômicas e da má distribuição da renda, responsáveis pela 

variação, na expectativa de vida ao nascer, na mortalidade infantil e na incidência de doenças 

infectocontagiosas entre as regiões (GOUVEIA, 2012). 

Compreender os impactos da transição demográfica para as necessidades de saúde da 

população se faz importante para que seja oferecida uma atenção mais adequada e resolutiva 

para o idoso (VERAS,2008). Políticas destinadas a este grupo devem considerar sua capacidade 

funcional, necessidade de autonomia, participação social, e ainda incentivar a prevenção, o 

cuidado e a atenção integral à saúde das pessoas idosas (BARRETO; CARREIRA; MARCOM, 

2015). No Brasil, essa preocupação vem expressa na Política Nacional do Idoso que tem como 
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objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade (BRASIL, 1994). 

 

2.2 Doença de Parkinson  

 

2.2.1 Patologia e Etiologia 

 

Há 200 anos, em seu “Ensaio sobre a paralisia agitante”, o inglês James Parkinson 

descrevia pela primeira vez um conjunto de sintomas caracterizados por tremor de repouso, 

lentidão nos movimentos (bradicinesia), rigidez e instabilidade postural, o qual é reconhecido 

hoje como Parkinsonismo (LEWIS; PROWLAND, 2007; COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 

DE PONTEVEDRA, 2016). Nestas síndromes, a patologia bioquímica central é a diminuição 

da neurotransmissão dopaminérgica nos gânglios da podendo ser desencadeadas por diversos 

fatores que a classificam em quatro categorias, classificando-as em quatro categorias: 

parkinsonismo primário, parkinsonismo secundário, Parkinson-Plus e doenças 

heredodegenerativas (Quadro 1) (LEWIS; PROWLAND, 2007; BARBOSA et al., 2006). 

 

Quadro 1 – Classificação das síndromes Parkinsonianas 

SÍNDROME CLASSIFICAÇÃO 

Parkinsonismo primário Doença de Parkinson (DP)  

Parkinsonismo secundário 

Induzido por medicamentos (antagonistas e 
depressores de dopamina) 

Hidrocefalia de pressão normal 

Hipoxia 

Agente Infeccioso 
Metabólico 

Toxinas 

Traumatismos 
Tumores 

Síndromes Parkinson-Plus 

Paralisia supranuclear progressiva 

Atrofia de múltiplos sistemas 

Síndrome de Shy-Drager 
Atrofia olivopontocerebelar 

Degeneração estriatonigral 

Degeneração corticobasal 

Demência por corpos de Lewy 
Doença de Alzheimer 

Demência vascular 

Doenças Heredodegenerativas 

Doença de Huntington 
Citopatias mitocondriais com necrose do estriado 

Doença de Wilson 

Fonte: Adaptado de LEWIS; PROWLAND, 2007. 
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A DP é a forma mais comum de parkinsonismo, e sua etiologia ainda é desconhecida. 

Porém, acredita-se que seja decorrente tanto de fatores ambientais quanto genéticos, além de 

estresse oxidativo e anormalidades mitocondriais (FREITAS; 2011; TRIARHOU, 2013). 

 

2.2.2 Epidemiologia  

 

Com prevalência estimada de 100 a 200 casos por 100.000 habitantes e incidência de 

15 casos por 100.000 habitantes por ano, a DP é a segunda doença neurodegenerativa mais 

comum, depois da Doença de Alzheimer (TYSNES; STORSTEIN, 2017; CHEN; TSAI, 2010). 

Tem maior incidência entre os indivíduos idosos, e os primeiros sintomas tendem a aparecer a 

partir dos 50 anos de idade. Estima-se que 1% da população acima de 65 anos sofra de DP, 

porém ela pode ser desenvolvida também em idades mais precoces, sendo denominada DP de 

"início jovem” quando ocorre entre 21 e 40 anos de idade e "Parkinsonismo juvenil" quando os 

sintomas começam antes dos 20 anos (LEWIS; PROWLAND, 2007; FIOCRUZ, 2017).   

No Brasil, há poucos estudos epidemiológicos que determinem as estatísticas 

nacionais dos casos de DP, porém estima-se de que aproximadamente 200 mil pessoas tenham 

essa doença (FIOCRUZ, 2017). Em estudo realizado por Barbosa e colaboradores (2006),  sobre 

a prevalência de Parkinsonismo e suas causas em uma coorte de idosos residentes na cidade de 

Bambuí-MG, verificou-se que para pessoas com mais de 64 anos, 7,2% (n = 86) apresentavam 

um tipo de Parkinsonismo, sendo a DP o tipo mais frequente, com prevalência de 3,3% (n = 39) 

dos casos (BARBOSA et al., 2006).  

Em relação ao sexo, a DP é mais comum em homens, com uma proporção de homens 

para mulheres de 2:1. Isso pode ser justificado pelo fato de as mulheres apresentarem um 

fenótipo mais benigno e com progressão mais lenta do que os homens. Esse fenótipo estaria 

relacionado à maior atividade de estrogênio, que por sua vez, levaria a níveis mais elevados de 

dopamina no estriado (POEWE et al., 2017; PRINGSHEIM et al., 2014). 
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2.2.3 Manifestações Clínicas 

 

Os sintomas da DP variam de um indivíduo para outro e de acordo com a fase da 

doença, mas em geral há tanto tanto sintomas motores, quanto sintomas não-motores (quadro 

2) (FOPPA, 2014; KALIA; LANG, 2015). Os primeiros sintomas englobam a fase pré-motora 

ou prodrômica da DP, e podem aparecer até 20 anos antes de seu diagnóstico. Esta fase é 

caracterizada pela ocorrência exclusiva dos sintomas não-motores. O início dos sintomas 

motores clássicos (tremor de repouso, rigidez, instabilidade postural e bradicinesia) permite o 

diagnóstico da DP, e com a progressão da doença estes pacientes continuam a apresentar os 

sintomas não-motores, além de complicações ligadas a terapia de reposição de dopamina: 

flutuações motoras, discinesia e psicose (PATEL; CHANG, 2014; KALIA; LANG, 2015). 

 

Quadro 2 – Sintomas da Doença de Parkinson 

SINTOMAS MOTORES SINTOMAS NÃO MOTORES 

Tremor de repouso 

Bradicinesia 

Rigidez 

Instabilidade postural 

Congelamento ("Freezing") 

 

Ligados ao Sistema Nervoso Central 

Cognitivos (Demência) 

Psiquiátricos (Depressão, ansiedade, psicose) 

Distúrbios do sono (Distúrbio do 

comportamento REM, sonhos vividos, durante o 

dia 

sonolência, fragmentação do sono) 

Sensoriais (Alteração do paladar, da visão e do 

olfato) 

Autonômicos 

Gastrointestinais (disfagia, constipação, 

náuseas, vômitos, perda de peso) 

Urinário (urgência, frequência, nictúria) 

Hipotensão ortostática 

Sudorese e salivação excessiva 

Disfunção sexual 

Outros 

Pele oleosa e seborreica, quedas e fadiga  

Fonte: JANKOVIC, 2008; GREENE; HARRIS, 2012 

 

Os sintomas motores têm aparecimento assimétrico e ocorrem quando 60% a 70% dos 

neurônios dopaminérgicos foram perdidos, e o conteúdo de dopamina no estriado é cerca de 

80% inferior ao normal (PATEL; CHANG, 2014; LEWIS; PROWLAND, 2007). 

O tremor de repouso é o sintoma motor mais comum e mais facilmente identificado da 

DP. Os tremores inicialmente são unilaterais e com frequência entre 4 e 6 Hz, e presentes nas 
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extremidades, e quase sempre distalmente. O tremor das mãos é descrito como "rolar de pílula", 

mas também pode acometer os lábios, queixo, mandíbula e pernas, e se difere do tremor 

essencial por raramente envolver o pescoço, cabeça ou voz. O tremor de repouso tem como 

característica desaparecer durante a ação e o sono, e reaparecer quando os membros estão em 

repouso, podendo se agravar com a ansiedade ou estresse (JANKOVIC, 2008; MÍNGUEZ – 

MÍNGUEZ, 2013; LEWIS; PROWLAND, 2007).  

A rigidez é caracterizada pelo aumento do tônus muscular durante um movimento 

passivo, que geralmente ocorre nos membros, pescoço ou tronco (MÍNGUEZ – MÍNGUEZ, 

2013; LEWIS; PROWLAND, 2007). Essa pode ocorrer de duas formas: "cano de chumbo" ou 

"roda denteada". A rigidez “cano de chumbo" ocorre quando o aumento no tônus muscular 

causa uma resistência sustentada ao movimento passivo (sem flutuações) em toda a amplitude 

de movimento. Já a rigidez “roda denteada" se refere a resistência intermitente durante o 

movimento do membro por toda amplitude do movimento (ATRAIN EDUCACIONAL, 2017).  

A instabilidade postural por perda de reflexos posturais pode estar presente durante o 

diagnóstico da DP, porém é mais comum e se agrava com a progressão da doença. Representa 

um dos sintomas mais incapacitantes da doença nas fases mais avançadas, por ser a causa mais 

comum de quedas entre estes pacientes, contribuindo significativamente para a risco de fraturas 

de quadril (KIM et al., 2013; JANKOVIC, 2008). 

A bradicinesia ou acinesia se refere à lentidão na execução de um movimento, 

dificuldade de planejar, iniciar e executar movimentos, e perda dos movimentos automáticos 

(LEWIS; PROWLAND, 2007; JANKOVIC, 2008). Inicialmente se manifesta como uma 

lentidão na execução das atividades de vida diária, como dificuldades para abotoar ou usar 

utensílios. Além disso, pode acarretar: falta de expressão motora; face inexpressiva ou imóvel 

(hipomimia) com diminuição do piscar; fala baixa (hipofonia); dificuldade de mastigação e 

deglutição; escrita reduzida (micrografia); e ausência de balanço dos braços durante a marcha 

(JANKOVIC, 2008; MÍNGUEZ – MÍNGUEZ, 2013).  

O congelamento (ou “freezing”) é um fenômeno transitório e de curta duração, que 

gera incapacidade de iniciar ou continuar a marcha, mesmo quando há intenção de andar, sendo 

mais comum no início da marcha ou nas mudanças de direções (NUTT et al, 2011). Tal sintoma 

é um dos fatores de risco para as quedas nesses indivíduos, pois durante a caminhada, o tronco 

se mantém em movimento enquanto os pés ficam presos, risco que pode ser agravado quando 
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o paciente também apresenta problemas de equilíbrio e déficits cognitivos (NONNEKES et al, 

2015). 

 

2.2.4 Tratamento 

 

Atualmente o tratamento da DP tem como objetivos o alívio dos sintomas e a 

manutenção da independência do paciente, sendo pautado em estratégias que promovam a 

prevenção da progressão da doença, o controle dos sintomas motores, o manejo das 

complicações motoras e o tratamento dos sintomas não-motores. Para tal, existem três tipos de 

intervenções terapêuticas: o tratamento cirúrgico, o tratamento não farmacológico e o 

tratamento farmacológico (GREENE; HARRIS, 2012; RASCOL, 2002). 

Devido à complexidade e natureza progressiva da DP, seu tratamento tem como ênfase 

o tratamento medicamentoso que muitas vezes requer uma combinação de fármacos de 

diferentes classes para o alívio dos sintomas (FREITAS; 2011; FOPPA, 2014). A descoberta 

da patologia envolvendo a carência de dopamina resultou na abordagem terapêutica atual que 

consiste na reposição deste neurotransmissor, principalmente pelo uso da levodopa (L-dopa), 

levando a melhora significativa na qualidade de vida e redução da mortalidade (LEWIS; 

PRWOLAND, 2007; WHO, 2006). Além da L-dopa (precursor dopaminérgico), ,são utilizados 

fármacos das seguintes classes: agonistas dopaminérgicos, inibidores da catecol-O-

metiltransferase (COMT), inibidores da monoaminoxidase B (MAO-B), antiglutamatérgicos e 

anticolinérgicos (BRASIL, 2017a).  

A escolha do medicamento mais adequado deverá levar em consideração fatores como 

estágio da doença, sintomatologia presente, ocorrência de reações adversas, idade do paciente, 

outros medicamentos em uso e seu custo (BRASIL, 2017a). 

Em alguns casos o tratamento medicamentoso é complementado pela cirurgia. 

Entretanto, ambas as abordagens tendem ser insuficientes para o completo alívio dos sintomas 

da DP, pois, com o passar do tempo, pode ocorrer flutuação motora devido a deficiência 

dopaminérgica que é esperada com a evolução da doença. Neste sentido, percebe-se que aliada 

a essas abordagens, se faz necessária também uma abordagem multiprofissional. Assim, 

enquanto o médico determina a gravidade da doença e otimiza o tratamento para reduzir os 

sintomas, os demais profissionais atuam em conjunto para minimizar o impacto da doença e 

melhorar a participação do paciente nas atividades cotidianas (VAN DER MARCK, 2009). 
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Este suporte multiprofissional visa otimizar a saúde geral do paciente, seu estado 

nutricional, emocional e neuromuscular, podendo contar com uma equipe composta por 

enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 

nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos, entre outros profissionais de saúde. Além do cuidado 

ao paciente, estes profissionais podem oferecer também assistência aos cuidadores, que 

desempenham um importante papel durante o curso da doença (CHAUDHURI; 

BHIDAYASIRI; VAN LAAR, 2016). 

 

2.2.5 Medicamentos para Doença de Parkinson disponíveis no Sistema Único de Saúde 

 

Atualmente, o SUS disponibiliza medicamentos para o tratamento da DP, através do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo eles: levodopa/carbidopa, 

levodopa/benserazida e biperideno; e pelo Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica (CEAF): amantadina, bromocriptina, clozapina, entacapona, pramipexol, 

rasagilina, selegilina, tolcapona e triexifenidil (quadro 3), destacando-se a recente incorporação 

da rasagilina e da clozapina ao CEAF (BRASIL, 2017a; BRASIL, 2017b). 

O CBAF é constituído por uma relação de medicamentos e insumos farmacêuticos 

voltados aos principais agravos e programas de saúde da Atenção Básica. Seu financiamento é 

de responsabilidade dos três entes federados, e a aquisição e o fornecimento dos itens à 

população ficam a cargo do ente municipal, exceto nas variações de organização pactuadas por 

estados e regiões de saúde, e na aquisição e distribuição de insulinas e dos medicamentos do 

programa de saúde da mulher, que são realizadas pelo Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 

2017b).  

Já o CEAF contempla medicamentos indicados para o tratamento de doenças crônicas 

e/ ou raras, em nível ambulatorial, cujo custo do tratamento é mais elevado ou de maior 

complexidade. O acesso aos medicamentos segue os critérios definidos nos Protocolos Clínicos 

e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) publicados pelo MS, que definem as linhas de cuidado para 

cada condição clínica (BRASIL, 2017b; RIO DE JANEIRO, 2017). O financiamento do CEAF 

segue o disposto na Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013, sendo o elenco de 

medicamentos divididos em três grupos organizados de acordo com as responsabilidades de 

financiamento dos entes federados, conforme disposto no quadro 3 (BRASIL, 2017b). 
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O Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) constitui um dos polos de 

dispensação de medicamentos para a DP no estado do Rio de Janeiro (RJ), disponibilizando 

alguns dos medicamentos do CEAF. A dispensação dos medicamentos contempla os pacientes 

que residem na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, que abrange os municípios 

de Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, São Gonçalo, Niterói, Silva Jardim e Maricá (BRASIL, 2007). 

 

Quadro 3 – Grupos de financiamento do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

GRUPO CARACTERÍSTICA SUBDIVISÃO CARACTERÍSTICA 

Grupo 1 

O financiamento dos 

medicamentos é de 

responsabilidade do MS. 

Grupo 1A 

A aquisição dos 

medicamentos é 
centralizada pelo MS e são 

fornecidos às secretarias 

de Saúde dos estados e do 

Distrito Federal (DF). 

Grupo 1B 

Os medicamentos são 

financiados pelo MS 

mediante transferência de 
recursos para aquisição 

pelas secretarias de Saúde 

dos estados e do DF. 

Grupo 2 

Os medicamentos são 
financiados e adquiridos 

pelas secretarias de Saúde 

dos estados e do DF. 

--- --- 

Grupo 3 

Os medicamentos são 

financiados de acordo com 

as normativas do CBAF e 

indicados pelos PCDTs 
como a primeira linha de 

cuidado para o tratamento 

das doenças contempladas 
no CEAF. 

--- --- 

Fonte: Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, 2017 (BRASIL, 2017b) 

 

A seguir é apresentado um breve resumo dos medicamentos disponíveis pelo SUS para 

o tratamento da DP.  
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Quadro 4 – Medicamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da Doença de Parkinson 

Classe Farmacológica Medicamentos Mecanismo de ação Acesso pelo SUS 

Precursor dopaminérgico 

Levodopa/ Carbidopa 
Precursor metabólico da dopamina que é convertido em 

dopamina no estriado pela ação da enzima L-aminoácido-
descarboxilase. Utilizado em associação a um inibidor da 

dopadescarboxilase periférica (carbidopa ou benserazida), 

para a redução das reações adversas. 

CBAF 

Levodopa/ Benserazida CBAF 

Agonistas Dopaminérgicos 

Bromocriptina 
Atuam estimulando os receptores de dopamina, 

principalmente os receptores D2, amplificando os efeitos 

da dopamina 

CEAF - Anexo 1 - 

Grupo 1B 

Pramipexol 
CEAF - Anexo 1 - 

Grupo 1A 

Ropirinol Indisponível no SUS 

Inibidores da COMT 

Entacapona 
São inibidores específicos e reversíveis da COMT, enzima 

que catalisa a metabolização da L-dopa em nível 
periférico e central, aumentando a biodisponibilidade e a 

meia vida da L-dopa. 

CEAF - Anexo 1 - 

Grupo 1B 

Tolcapona 
CEAF - Anexo 1 - 

Grupo 1B 

Inibidor da MAO-B 
Selegilina 

Atuam pela inibição irreversível da MAO-B, responsável 

pelo metabolismo da dopamina no sistema nervoso central 

(SNC), promovendo aumento da concentração sináptica 
de dopamina pelo retardo na sua degradação 

CEAF - Anexo 1 - 

Grupo 1B 

Rasagilina CEAF 

Antiglutamatérgicos Amantadina 
Atua, possivelmente, aumentando a atividade 

dopaminérgica e inibindo a recaptação de dopamina 

CEAF - Anexo 1 - 

Grupo 1B 

Antagonistas Colinérgicos 

Biperideno Atuam restaurando o equilíbrio da dopamina e acetilcolina 

através do bloqueio da via excitatória mediada pela 
acetilcolina, que na DP está liberada pela falta da via 

inibitória dopaminérgica. 

CBAF 

Triexifenidil 
CEAF - Anexo 1 - 

Grupo 1B 

Antipsicótico Atípico Clozapina 

Exerce sua ação antipsicótica por meio do bloqueio dos 

receptores 5-HT2 da serotonina e D2 da dopamina. Na DP 
é útil por promover o controle de sintomas psicóticos sem 

piorar o parkinsonismo. 

CEAF 

Fonte: Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (BRASIL, 2017b); BARROS e BARROS, 2010
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2.3 Letramento em Saúde 

 

A participação do paciente no seu cuidado e na tomada de decisões relacionadas 

à saúde se associa, em grande parte, ao seu conhecimento e capacidade de compreensão 

das informações fornecidas pelos profissionais de saúde (NGOH, 2009). Kessels (2003) 

destaca que 40 a 80% dessas informações são imediatamente esquecidas, e quase metade 

da informação que é lembrada está incorreta (KESSELS, 2003). Neste contexto, se 

destaca o letramento em saúde (LS), definido como:  

 

O conhecimento, motivação e competências das pessoas para acessar, 

compreender, avaliar e aplicar informações de saúde para fazer julgamentos e 

tomar decisões na vida cotidiana sobre cuidados de saúde, prevenção de 

doenças e promoção da saúde para manter ou melhorar a qualidade de vida 

durante seu curso (KICKBUSH et al.,2013). 
 

Diversos estudos têm evidenciado o baixo LS ao redor do mundo. Na Europa, a 

European Health Literacy Survey verificou que 12% dos entrevistados apresentaram 

habilidades de LS insuficientes (SØRENSEN et al., 2015). Nos Estados Unidos, a 

National Assessment of Adult Literacy realizada em 2003, revelou que mais que um terço 

dos adultos (77 milhões), apresentam baixos níveis de LS (RIKARD et al., 2018). No 

Brasil, ainda não há estudos de amplitude nacional, porém destaca-se o estudo realizado 

por Carthery-Goulart e colaboradores (2009), que investigaram pacientes de dois 

hospitais públicos na cidade de São Paulo, verificando-se 32,4% dos pesquisados tinham 

LS inadequado ou marginal (CARTHERY-GOULART et al., 2009). 

Pessoas de todas as idades, nacionalidades e classe socioeconômicas podem ter 

um nível mais baixo de LS, contudo há alguns grupos populacionais que apresentam 

maior risco de terem um LS inaquequado, como: idosos, pessoas com baixa renda e 

pessoas com baixa escolaridade (BAZALDUA; KRIPALANI, 2011; APOLINÁRIO et 

al., 2012). Tais pacientes, possuem grande dificuldade em entender e gerenciar suas 

condições médicas. Um inadequado LS tem sido associado: a um pior estado de saúde; 

uso diferenciado dos serviços de saúde, com maiores taxas de internações hospitalares e 

atendimento de emergência e redução na utilização de serviços de prevenção (como 

realização de mamografia e imunização, por exemplo); custos mais elevados com 

cuidados de saúde, uma vez que estes pacientes tendem a procurar assistência médica 

quando estão mais doentes; mortalidade, e menor capacidade de administrar seus 
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medicamentos, interpretar rótulos, bulas e prescrições médicas  (COLLUM et al., 2012; 

FLEISHER et al., 2014; BAZALDUA; KRIPALANI, 2011). 

Uma das barreiras no cuidado de pacientes com baixo LS é que este nem sempre 

é fácil de reconhecer, pois é comum que o paciente esconda essas dificuldades de seus 

familiares, de amigos próximos, e dos profissionais de saúde devido ao constrangimento 

e vergonha (JOHNSON, MOSER, GARWOOD, 2013). Contudo, há alguns sinais que 

podem indicar que um indivíduo tem baixo LS e que necessita de ajuda, como: entregar 

o material escrito a um parente ou acompanhante; falar que  esqueceu os óculos, que lerá  

mais tarde,  que não tem tempo para ler naquele momento, ou se pode levar para casa; ter 

dificuldade em seguir instruções; não fazer perguntas para esclarecimentos;  concordar 

ou expressar entendimento, porém sem ter entendido verdadeiramente as informações 

(MARAGNO, 2009; BAZALDUA; KRIPALANI, 2011).  

Assim, dada a importância de conhecer o LS, foram desenvolvidos recursos de 

mensuração e classificação dos indivíduos segundo o grau de LS. Dentre os instrumentos 

existentes, os mais utilizados são o Test of Functional Health Literacy in Adults 

(TOFHLA), e o Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM). O TOFHLA 

engloba duas seções: uma de compreensão textual, e outra que investiga o numeramento 

(habilidade para realização de cálculos matemáticos). O REALM, por sua vez, é um teste 

de reconhecimento de palavras que estima o LS com base na capacidade dos pacientes de 

pronunciar uma lista de termos médicos. Ambos os instrumentos apresentam versões 

curtas, S-TOFHLA e REALM-SF, desenvolvidas para avaliações mais rápidas das 

habilidades de LS (BAZALDUA; KRIPALANI, 2011; SAMPAIO et al., 2015; 

MARQUES; LEMOS, 2017). 

Mensurar e classificar o LS de indivíduos e populações são importantes para 

determinar intervenções mais específicas, e que levem em consideração suas capacidades 

e especificidades. Tais processos são necessários para melhorar o aconselhamento aos 

pacientes, que pode se dar através de estratégias de comunicação simples, claras e 

centradas no paciente como: encorajar comportamentos questionadores e utilizar 

informações escritas e/ou imagens como forma de apoiar a comunicação verbal. Assim, 

ao utilizar práticas de comunicação baseadas no LS, os profissionais de saúde estão 

estimulando sua interação com o paciente, bem como promovendo uma comunicação 
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mais efetiva para que sejam alcançados desfechos clínicos mais favoráveis (COLLUM et 

al., 2012; MARTINS et al., 2017; MARQUES; LEMOS, 2017). 

 

2.4 Discrepâncias no uso de medicamentos 

 

O termo discrepância é comumente utilizado em estudos que descrevem a prática 

de conciliação medicamentosa, a qual é prestada principalmente, quando o paciente 

transita pelos diferentes níveis de atenção ou por distintos serviços de saúde. Tal serviço 

consiste na elaboração de uma lista com todos os medicamentos em uso pelo paciente, 

conciliando as informações do prontuário, da prescrição, do paciente e de cuidadores, 

sendo as discrepâncias tanto a razão quanto o resultado deste processo (KOSTAS et al., 

2013; CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2016).  

Diferentes definições para discrepâncias no uso de medicamentos podem ser 

encontrados, uma vez que as definições são feitas pelos próprios autores para utilizar em 

sua análise, e variam de acordo com o momento do cuidado a qual o estudo se baseia 

(KOSTAS et al., 2013). Cornish e colaboradores (2005), por exemplo, definem 

discrepância medicamentosa como “qualquer diferença entre o histórico de uso de 

medicamentos coletado e os medicamentos prescritos durante a admissão hospitalar” 

(CORNISH et al. 2005). Coleman e colaboradores (2005), por sua vez, a define como 

“falta de concordância entre diferentes esquemas de medicação durante a transição de 

cuidados agudos para cuidados crônicos” (COLEMAN et al., 2005). Tjia e colaboradores 

(2009) destaca que “as discrepâncias ocorrem quando há diferenças inexplicáveis entre 

os regimes medicamentosos documentados em diferentes locais de atendimento” (TJIA 

et al., 2009). Já para Bedel e colaboradores (2000) as discrepâncias no uso dos 

medicamentos podem ser compreendidas como “a diferença existente entre os 

medicamentos prescritos pelo médico e aquela que o paciente efetivamente toma, baseado 

nos frascos de medicamentos ou em relatos do próprio paciente” (BEDELL et al., 2000).  

A harmonização dos termos e conceitos relacionados às discrepâncias é um 

desafio, bem como sua ocorrência nos diferentes níveis de atenção. Em ambiente 

hospitalar estima-se que até dois terços de todos os pacientes hospitalizados terão uma ou 

mais discrepâncias, sendo estas mais frequentes durante a admissão e na alta hospitalar 

(VAN DER LUIT et al., 2018). Em pacientes ambulatoriais, a prevalência de discrepância 
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é ainda mais comum. No estudo de Bedell e colaboradores (2000), foram avaliadas as 

discrepâncias entre os medicamentos documentados em prontuários médicos e os 

medicamentos que os pacientes realmente utilizam, a partir de relatos e dos medicamentos 

trazidos por pacientes atendidos em um ambulatório de cardiologia. Foram identificadas 

discrepâncias em 76% dos pacientes entrevistados, as quais 51% corresponderam ao uso 

medicamentos que não estavam registrados nos prontuários, 29% ao não uso de 

medicamentos registrados no prontuário, e 20% referentes a erros de dose (BEDELL et 

al., 2000). Tulner e colaboradores (2009), entretanto, descreveram a frequência das 

discrepâncias no uso de medicamentos em pacientes de um ambulatório de geriatria, 

comparando o relato dos pacientes e seus cuidadores, com os registros médicos e dados 

registrados na farmácia. Ao menos uma discrepância foi observada em 86,7% dos 

pacientes entrevistados, e em 75% ocorreram mais de um tipo de discrepância. (TULNER 

et al., 2009).  

A maior ocorrência de discrepâncias foi associada ao LS inadequado, pior estado 

de saúde física e bem-estar, pior adesão à terapia medicamentosa, maior complexidade 

do regime medicamentoso, maior número de médicos prescritores, idade mais avançada 

e polifarmácia (COLETTI et al., 2015; PATEL et al., 2016; HAYWARD et al., 2009; 

BEDELL et al., 2000; TULNER et al., 2009). Além disso, as discrepâncias no uso de 

medicamentos podem representar maior risco para o paciente, dado o potencial de causar 

erros de medicação, reações adversas, interações medicamentosas, bem como aumento 

na taxa de readmissão hospitalar (COLETTI et al., 2015; KOSTAS et al., 2013; QIN et 

al., 2015).   
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O envelhecimento populacional, o qual vivenciamos, traz consigo demandas 

para o serviço de saúde para o cuidado com doenças crônicas, na qual a DP se destaca. 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que este 

segmento populacional deve atingir 41,5 milhões, em 2030, e 73,5 milhões, em 2060 

(ERVATTI; BORGES; DE PONTE JARDIM, 2015), desta forma estima-se ter mais 

pessoas acometidas pela DP ao longo dos anos com consequente aumente a preocupação 

com o cuidado desses pacientes.  

Durante minha trajetória acadêmica e profissional tive a oportunidade de 

conhecer e participar de grupos de idosos, nos quais percebi que os medicamentos são 

uma preocupação constante para estes indivíduos. Para os pacientes com DP, 

especificamente, as demandas vão desde conhecer mais sobre sua eficácia na doença e 

possíveis efeitos adversos, mas também sobre os cuidados que devem ter diariamente 

como organização da farmácia domiciliar, horários de utilização, acesso aos 

medicamentos. Diante disso, percebe-se que a utilização de medicamentos ocupa um 

importante papel no prolongamento e melhoria das condições de vida, porém para muitos 

pacientes ainda há barreiras para o uso adequado, o que pode trazer graves problemas à 

saúde.  

Tendo em vista a complexidade do tratamento para a DP e os problemas 

enfrentados por esses pacientes relacionados à terapia medicamentosa, nota-se que suas 

necessidades transcendem o acesso aos medicamentos, e que compreender fatores como 

LS e discrepâncias no uso de medicamentos podem contribuir para sua utilização segura 

e eficaz. Para além disto, conhecer estes fatores pode auxiliar aprimoramento da 

abordagem farmacêutica em atendimentos clínicos ou em estudos epidemiológicos. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

• Estimar e caracterizar discrepâncias entre o uso e prescrição de medicamentos de 

pacientes com doença de Parkinson atendidos pelo Serviço de Farmácia 

Ambulatorial do HUAP.  

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Traçar o perfil sociodemográfico do responsável pela administração dos 

medicamentos ao paciente (cuidador ou paciente); 

• Caracterizar as informações contidas nas prescrições médicas;  

• Descrever as discrepâncias entre a prescrição e o modo de uso dos medicamentos 

pelo paciente;  

• Avaliar o letramento em saúde do responsável pela administração dos 

medicamentos; (passar a ser o objetivo geral) 

• Analisar o nível de letramento 

• Avaliar a existência de fatores associados às discrepâncias entre a prescrição e o 

uso dos medicamentos, em especial o letramento em saúde. 



31 

5 MÉTODOS (REVER O MÉTODO, POIS ALGUNS RESULTADOS PODEM 

TER DEICADO ALGUMAS DÚVIDAS) 

  

5.1 Desenho, local e população do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal realizado na farmácia ambulatorial do HUAP, 

que dispensa medicamentos dos componentes Especializado, Estratégico e Básico da 

Assistência Farmacêutica. Neste local, são atendidos pacientes cadastrados nos 

programas de Parkinson, Alzheimer, Hepatites Virais, DST- AIDS, Diabetes, Tabagismo, 

além de atendimento a pacientes oncológicos.  

Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, 

atendidos no programa de Parkinson desta unidade, que auto-relataram saber ler e 

apresentar acuidade visual adequada. Quando o paciente não era o responsável pela 

administração dos medicamentos, seu cuidador foi convidado a responder aos 

formulários.  

Foram excluídos do estudo pacientes que não eram responsáveis pela 

administração dos seus medicamentos e cujo cuidador presente no dia da coleta de dados 

também não era o responsável. 

 

5.2 Coleta dos dados 

 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e dezembro de 2019, na qual 

o convite para participação da pesquisa foi realizado de duas formas: ao comparecer à 

farmácia para a retirada dos medicamentos; ou por meio de contato telefônico. Nos dois 

momentos os pacientes ou cuidadores recebiam explicações sobre o estudo, o método de 

coleta de dados, a confidencialidade das informações, em seguida questionava-se sobre o 

uso de lentes corretivas (a fim de verificar a acuidade visual), e sobre a posse das 

prescrições. Vale ressaltar que, durante o contato pessoal a entrevista foi realizada no 

mesmo dia, e para aqueles em que foi realizado contato telefônico agendava-se a 

entrevista conforme sua disponibilidade.  

Antes da entrevista o participante,  assinava o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice 3), e em seguida realizou-se a coleta dos dados sociodemográficos 
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além daqueles referentes à farmacoterapia por meio do formulário previamente elaborado 

(Apêndice 1). Neste momento, também foi aplicado o Test of Functional Health Literacy 

in Adults - short version (S- TOFHLA), formulário validado para quantificar o grau de 

letramento em saúde do paciente (anexo 1).  

Coletou-se ainda dados das prescrições médicas, após concedida pelo paciente 

permissão para fotografar as mesmas, as quais tiveram o nome do médico prescritor 

coberto a fim de garantir sigilo.  

 

5.2.1 Dados sociodemográficos e da farmacoterapia  

 

Os participantes forneceram, a partir da aplicação do formulário (Apêndice 1), 

dados como: sexo; idade; estado civil; município de residência; escolaridade; profissão; 

autonomia na gestão dos medicamentos; presença de cuidador; tempo de diagnóstico da 

DP e participação em grupos de apoio. Quando o formulário foi respondido pelo cuidador, 

além das informações do paciente citadas acima, foram solicitados seus dados 

sociodemográficos (sexo, idade, município de residência, escolaridade, profissão) e o 

grau de relação com o paciente (profissional ou familiar). 

Além disso, as informações sobre a terapia medicamentosa em uso foram 

coletadas a partir do recordatório da rotina diária com os medicamentos, no qual 

realizava-se uma pergunta aberta ao paciente (“Ao longo do dia, como o (a) Sr.(a) utiliza 

seus medicamentos? Tente relacionar o uso aos horários, e às refeições realizadas”), 

para que o paciente relatasse o uso dos medicamentos ao longo do dia. Por fim, os 

pacientes foram questionados sobre queixas de reações adversas aos medicamentos em 

uso, e a dificuldades de acesso. 

 

5.2.2 Análise das informações contidas nas prescrições médicas  

 

Nas prescrições médicas foram analisadas a completude das informações. Assim 

foram coletados dados referentes aos medicamentos prescritos (nome, dose, frequência 

de uso e horário de administração do medicamento), além de  presença de rasuras, se os 

medicamentos foram prescritos em nome genérico ou comercial, e presença de 

abreviaturas, códigos ou símbolos. 
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5.2.3 Determinação das discrepâncias  

 

Os medicamentos relatados pelo paciente e coletados a partir das prescrições, 

foram classificados de acordo com o ATC/DDD (Anatomical Therapeutic Chemical 

Classification with Defined Daily Doses). O Sistema ATC/DDD é reconhecido como 

padrão internacional para estudos de utilização de medicamentos desde 1996 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Neste sistema de classificação, os medicamentos 

são divididos em diferentes grupos de acordo com o órgão ou sistema em que atuam e 

suas propriedades químicas, farmacológicas e terapêuticas. Cada medicamento pode ser 

classificado em cinco níveis diferentes, sendo o primeiro dividido em quatorze grupos 

principais, com um subgrupo farmacológico/terapêutico, que corresponde ao segundo 

nível. Já o terceiro e o quarto níveis, correspondem a subgrupos 

químicos/farmacológicos/terapêuticos, e o quinto nível, à substância química (ANVISA, 

2019). 

O relato foi comparado com as prescrições médicas, e foram consideradas 

discrepâncias:  

• Administração do medicamento para a DP em dose diferente da prescrita; 

• Administração do medicamento para a DP em frequência diferente da 

prescrita; 

• Administração do medicamento para a DP em horário diferente do 

prescrito; 

• Uso de medicamentos que não foram prescritos (automedicação);  

• Omissão do uso de medicamentos prescritos. 

 

 

5.2.4 Letramento em saúde  

 

Para avaliar o letramento em saúde, foi utilizada a versão breve do Test of 

Functional Health Literacy in Adults (S-TOFHLA) (Anexo 1). Tal instrumento apresenta 

4 itens que medem a habilidade numérica, e 36 itens que avaliam a compreensão de 

leitura. A duração da aplicação deste teste é de 12 minutos, e sua pontuação total é de 100 

pontos, dos quais 72 são referentes à leitura (peso 2 para cada item), e 28 ao numeramento 
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(peso 7 para cada item). De acordo com a pontuação, é possível categorizar três níveis de 

letramento em saúde: inadequado (0 a 53 pontos), marginal (54 a 66 pontos) e adequado 

(67 a 100 pontos) (SAMPAIO et al. 2015; MARTINS et al., 2017). 

 

5.3 Processamento e Análise dos Dados 

 

O registro dos dados coletados foi realizado no Software Magpi©.  

Foram realizadas análises descritivas onde as variáveis categóricas foram 

expressas em frequência absoluta e relativa. Já as variáveis contínuas em mediana e 

intervalo interquartílico. O teste Qui-quadrado foi realizado para avaliar a existência de 

associação entre as variáveis estudadas com a presença de discrepâncias da prescrição 

com o uso do medicamento. 

A análise estatística foi realizada com o auxílio do programa R, utilizando o 

RStudio. 

 

 

5.4 Questões Éticas 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/HUAP sob o parecer nº 3.308.137. 
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6 RESULTADOS  

 

Dentre os 60 pacientes cadastrados no programa de Parkinson da Farmácia 

Ambulatorial do HUAP, 6 não foram considerados para a pesquisa por estarem com idade 

inferior a 60 anos, 2 foram a óbito, 4 abandonaram o tratamento (mais que 6 meses sem 

retirar medicamento), 3 tiveram seus medicamentos suspensos pela equipe médica.  

Entre os 45 elegíveis para a pesquisa, 6 não aceitaram participar e 9 

permaneceram sem contato até o término da pesquisa. assim, a pesquisa contou com 30 

participantes, das quais 20 pacientes e 10 cuidadores, que completaram todas as etapas da 

entrevista. 

 

6.1 Perfil sociodemográfico do responsável pela administração dos medicamentos 

 

O perfil de pacientes (tabela 1) foi majoritariamente de homens (66,7%), cuja 

mediana da idade foi de 69,0 anos (IQR = 72,7 – 63,0) e do tempo de diagnóstico da DP 

foi de 13,0 anos (IQR=15,7 - 10,0). Em relação ao estado civil, 66,7% dos participantes 

declararam-se casados, seguido por viúvos e divorciados (13,3% para os dois casos), e 

solteiros (6,7%).  

Quanto ao local de residência, a maioria reside em Niterói (46,7%) e São 

Gonçalo (36,7%). Quanto à escolaridade, 66,7% estudaram por 8 anos ou mais, e 33,3% 

possuem entre 4 e 7 anos de estudo. Quanto à capacidade produtiva 76,7% declararam-se 

aposentados e 23,3% ativos.  

Em relação ao cuidado, a maioria não possui cuidador (66,7%). Contudo, 90% 

dos participantes declararam morar com alguém, a maioria apenas com o cônjuge (40%) 

ou com o cônjuge e outros familiares (26,7%). 
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Tabela 1: Perfil sociodemográfico dos pacientes com DP atendidos em uma farmácia 

especializada do Rio de Janeiro (Niterói-RJ, 2019) 

Variável  

Idade (anos)*  69,0 | 72,7 – 63,0 

Tempo de Diagnóstico (anos)* 13,0 | 15,7 - 10,0 

Sexo n (%) 

Feminino 

Masculino 

 

10,0 (33.3) 

20,0 (66,7) 

Estado Civil  n (%) 

Solteiro 

Casado 

Viúvo 

Divorciado 

 

2,0 (6.7) 

20,0 (66,7) 

4,0 (13.3) 

4,0 (13.3) 

Município de residência 

Niterói  

São Gonçalo  

Outros  

14,0 (46,7) 

11, 0 (36,7) 

5,0 (16,6) 

Escolaridade (anos de estudo) n (%) 

Nenhum 

Menos de 1 ano 

1 a 3 anos 

4 a 7 anos 

8 anos ou mais 

 

0 

0 

0 

10,0 (33.3) 

20,0 (66,7) 

Profissão 

Aposentados  

Ativos  

 

23,0 (76,7) 

7,0 (23,3) 

Tem cuidador?  n (%) 

Sim 

Não 

 

10,0 (33,3) 

20,0 (66,7) 

Mora com alguém?  n (%) 

Sim 

Não 

 

27,0 (90,0) 

3,0 (10,0) 

Quem?  

Companheiro (a)  

Sozinho  

Filho(a)  

Companheiro e familiares  

Familiares  

 

12,0 (40,0) 

3,0 (10,0) 

3,0 (10,0) 

8,0 (26,7) 

4,0 (13,3) 

Com quantas pessoas mora? 

Nenhuma  

Uma  

Duas  

Três  

Quatro   

 

3,0 (10,0) 

15,0 (50,0) 

8,0 (26,6) 

2,0 (6,7) 

2,0 (6,7) 

*variáveis expressas em mediana e intervalo interquartílico (IQR) 



37 

Em relação ao perfil dos cuidadores (tabela 2), todos possuem vínculo familiar 

com os pacientes, .pacientes, de filho(a) ou cônjuge. Além disso, em sua maioria são 

mulheres (90%), e apresentam mediana de idade de 61,5 anos (IQR=66,0 - 45,0).  

Quanto à escolaridade 60% estudaram por 8 anos ou mais, 30% entre 4 e 7 anos, 

e 10% por 1 a 3 anos. Em relação à capacidade produtiva, 60% são aposentados e 40% 

ainda se encontram ativos. 

 

Tabela 2: Perfil dos cuidadores de pacientes com DP atendidos em uma farmácia 

especializada do Rio de Janeiro (Niterói-RJ, 2019) 

Variável  

Idade (anos)* 61,5 | 66,0 - 45,0 

Sexo n (%) 

Feminino 

Masculino 

 

9,0 (90,0) 

1,0 (10,0) 

Escolaridade (anos de estudo) n (%) 

Nenhum 

Menos de 1 ano 

1 a 3 anos 

4 a 7 anos 

8 anos ou mais 

 

0 

0 

1,0 (10,0) 

3,0 (30,0) 

6,0 (60,0) 

Profissão 

Aposentado(a)  

Ativo (a)  

 

6,0 (60,0) 

4,0 (40,0) 

Relação com o paciente n (%) 

Familiar 

Profissional 

 

10,0 (100,0) 

0 

Qual? n (%) 

Cônjuge 

Filho(a) 

 

5,0 (50,0) 

5,0 (50,0) 

*variável expressa em mediana e intervalo interquartílico (IQR) 
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6.2 Comportamentos e rotina de uso dos medicamentos relatados  

 

Quando observado o comportamento durante o uso de medicamentos (tabela 3), 

a maioria dos participantes administra seus medicamentos sozinho (63,3%), e para 26,7% 

deles tal responsabilidade é exercida pelo cuidador. Destaca-se que para 10% dos 

participantes, tanto o cuidador quanto o paciente são responsáveis pela administração da 

terapia medicamentosa. 

Metade desta população demonstrou não requerer auxílio durante o uso dos 

medicamentos. Entre a outra metade, destaca-se que 26,7% dos pacientes são incapazes 

de usarem seus medicamentos sozinhos, e 23,3% necessitam de lembretes ou assistência.  

Os cômodos mais frequentemente relatados para o armazenamento dos 

medicamentos em seus domicílios foram quarto (46,7%) e cozinha (36,7%), e 60% dos 

participantes declararam utilizar porta-comprimidos em seu dia-a-dia. Além disso, 83,3% 

não participam de nenhum grupo de apoio para a DP.  

Quando questionados sobre apresentarem desconforto ao usar algum dos 

medicamentos, 57,7% declararam algum sintoma após o uso. Já em relação ao acesso aos 

medicamentos, 60% relatou alguma dificuldade tais como falta do medicamento na 

farmácia, ou valor elevado.  

A partir dos relatos dos 30 participantes verificou-se que cada paciente utiliza 

em média 6 medicamentos (tabela 3). Ao classificá-los pelo sistema ATC DDD, foram 

identificados 8 grupos principais, conforme apresentado na tabela 4.  

Quanto a prevalência de uso dos medicamentos, entre aqueles utilizados para o 

tratamento da DP, a levodopa e o pramipexol são os mais utilizados por este grupo (83,3% 

e 50,0%, respectivamente). Entre as demais classes medicamentosas destaca-se que o uso 

de domperidona e melatonina foi mais frequentes entre estes pacientes (30,0% e 23,3% 

respectivamente).
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Tabela 3: Comportamento dos pacientes com DP atendidos em uma 

farmácia especializada do Rio de Janeiro em relação ao uso de 

medicamentos (Niterói-RJ, 2019) 

Variável N (%) 

Quem administra o medicamento?  

Paciente 

Cuidador 

Os dois 

 

 

19,0 (63,3) 

8,0 (26,7) 

3,0 (10,0) 

Autonomia na gestão dos medicamentos  

Toma medicamentos sem assistência 

Necessita de lembretes ou de assistência 

Incapaz de tomar sozinho 

 

 

 

15,0 (50,0) 

7,0 (23,3) 

8,0 (26,7) 

Local de armazenamento dos medicamentos 

em casa   

Cozinha 

Quarto 

Banheiro 

Sala 

Outro 

 

 

11,0(36,7) 

14,0 (46,7) 

0 

1,0 (3,3) 

1,0 (3,3) 

Uso porta comprimidos   

Sim 

Não 

 

18,0 (60,0) 

12,0 (40,0) 

Participa de grupo de apoio?   

Sim 

Não 

 

5,0 (16,7) 

25,0 (83,3) 

Média de medicamentos/paciente 5,9 

Desconforto ao usar algum dos medicamentos  

Sim 

Não 

 

17(57,7) 

13 (43,3) 

Dificuldade de acesso 

Sim 

Não 

 

18 (60,0) 

12 (40,0) 

Quem respondeu?   

Paciente 

Cuidador 

 

20,0 (66,7) 

10,0 (33,3) 
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Tabela 4: Classificação ATC dos medicamentos relatados pelos pacientes com DP atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro 

(Niterói-RJ, 2019) 

1ºNível (Grupo anatômico principal) 2ºNível (Subgrupo terapêutico) Medicamentos 
Pacientes utilizando  

n (%) 

A (Tratamento alimentar e Metabolismo)  

02 (medicamento para transtornos relacionados aos ácidos)  

Lansoprazol 

Omeprazol 
Ranitidina 

1 (3,3) 

1 (3,3) 
1 (3,3) 

03 (medicamento para transtornos gastrointestinais funcionais) Domperidona 9 (30,0) 

10 (medicamentos utilizados na diabetes) Vildagliptina 1 (3,3) 

11 (vitaminas) Vitamina D 2 (6,7) 

B (Sangue e órgãos de formação de sangue) 01 (agentes antitrombóticos)  

AAS 
Cilostazol 

Dabigatrana 

4 (13,3) 
1 (3,3) 

1 (3,3) 

C (Sistema Cardiovascular) 

 

01 (terapia cardíaca) Isossorbida 1 (3,3) 

03 (medicamentos diuréticos) Clortalidona 1 (3,3) 

07 (Agentes betabloqueadores) 
Atenolol 

Carvedilol 

1 (3,3) 

1 (3,3) 

09 (medicamento que atua no sistema renina-angiotensina) 

Candesartana 

Enalapril 
Losartana 

Olmesartana 

1 (3,3) 

2 (6,7) 
3 (10,0) 

1 (3,3) 

10 (agentes modificadores de lipídeos) 
Sinvastatina 
Fenofibrato 

3 (10,0) 
1 (3,3) 
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Tabela 4: Classificação ATC dos medicamentos relatados pelos pacientes com DP atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro 

(Niterói-RJ, 2019) (continuação) 

 

1ºNível (Grupo anatômico principal) 2ºNível (Subgrupo terapêutico) Medicamentos 
Pacientes utilizando  

n (%) 

G (Sistema geniturinário e hormônios sexuais) 03 (hormônios sexuais e moduladores do sistema genital) Etinilestradiol 1 (3,3) 

H (Preparações hormonais sistêmicas) 03 (terapia para tireóide) Levotiroxina 1 (3,3) 

J (Anti-infecciosos de uso sistêmico) 01(medicamento antimicrobiano de uso sistêmico) 
Amoxicilina 

Claritromicina 

1 (3,3) 

 1 (3,3) 

N (Sistema nervoso) 

 

03 (medicamento antiepilético) 
Clonazepam 

Pregabalina 

4 (13,3) 

1 (3,3) 

04 (medicamento antiparkinsoniano) 

Amantadina 

Biperideno 

Entacapona 

Levodopa 

Pramipexol 

Rasagilina 

9 (30,0) 

2 (6,7) 

9 (30,0) 

25 (83,3) 

15 (50,0) 

3 (10,0) 

05 (medicamento psicoléptico) 

Clozapina 

Melatonina 

Quetiapina 

2 (6,7) 

7 (23,3) 

1 (3,3) 
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Tabela 4: Classificação ATC dos medicamentos relatados pelos pacientes com DP atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro 

(Niterói-RJ, 2019) (continuação) 

 

1ºNível (Grupo anatômico principal) 2ºNível (Subgrupo terapêutico) Medicamentos 
Pacientes utilizando  

n (%) 

N (Sistema nervoso) 06 (medicamento psicoanalético) 

Amitriptilina 

Citalopram 

Donepezila 
Duloxetina 

Memantina 

Mirtazapina 
Rivastigmina 

Sertralina 

Trazodona 
Venlafaxina 

Doxepina 

1 (3,3) 

1 (3,3) 

2 (6,7) 
1 (3,3) 

2(6,7) 

1 (3,3) 
1 (3,3) 

3 (10,0) 

1 (3,3) 
2 (6,7) 

1 (3,3) 

R (Sistema Respiratório) 03 (medicamentos para doenças das vias aéreas obstrutivas) 
Budesonida 

Formoterol 

1 (3,3)  

1 (3,3) 
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6.3 Caracterização das prescrições médicas  
 

Foram fotografadas prescrições de 26 pacientes, totalizando 47 prescrições após 

exclusão das duplicatas. Destes 26 pacientes apenas 20 disponibilizaram todas as 

prescrições, os demais relataram que não possuíam todas no momento da coleta, ou que 

haviam perdido. Assim, cada prescrição apresentou aproximadamente 2,9 medicamentos 

(valor mínimo 3 - valor máximo 11). Cada paciente usa em média 5,4 medicamentos, e 

possui em média 1,8 prescrições (valor mínimo 1 - valor máximo 5) (tabela 5). 

Quanto às características das prescrições, 65,5% eram manuscritas, 62,1% 

apresentaram os medicamentos pela denominação comum brasileira (DCB), 80,8% 

apresentou algum tipo de abreviatura, código ou símbolo, e 15,4% apresentaram rasura. 

 

Tabela 5 : Caracterização das prescrições médicas de pacientes com DP atendidos em 

uma farmácia especializada do Rio de Janeiro (Niterói-RJ, 2019) 

Variável  

Número médio de medicamentos/prescrição 2,9  

Número médio de medicamentos/paciente 5,4  

Número médio de prescrições/paciente 1,8 

Características das prescrições n (%) 

Manuscritas 

Digitadas 

 

31,0 (65,9) 

16,0 (34,1) 

Rasuras n (%) 

Sim 

Não 

 

4,0 (15,4) 

22,0 (84,6) 

Medicamentos foram prescritos em nome n (%) 

DCB  

Comercial 

 

87,0 (62,1) 

52,0 (37,9) 

Presença de abreviaturas, códigos ou símbolos n (%) 

Sim 

Não 

 

 

21,0 (80,8) 

5,0 (19,2) 

 

Ao classificar os medicamentos das prescrições médicas segundo o sistema ATC 

DDD foram encontrados 8 grupos principais de medicamentos (tabela 6). Dentre os 

medicamentos mais utilizados destaca-se a levodopa e o pramipexol para o tratamento da 

DP (79,2% e 62,5%, respectivamente), e a domperidona (25,0%), melatonina (10,8%) e 

clonazepam (12,5%).  
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Tabela 6: Classificação ATC dos medicamentos prescritos para pacientes com DP atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro 

(Niterói-RJ, 2019) 

1ºNível (Grupo anatômico principal) 2ºNível (Subgrupo terapêutico) 
Medicamentos 

utilizados 

Pacientes utilizando 

n (%) 

A (Tratamento alimentar e Metabolismo) 
 

02 (medicamento para transtornos 

relacionados aos ácidos) 

Lansoprazol 

Omeprazol 

Ranitidina 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

03 (medicamento para transtornos 

gastrointestinais funcionais) 
Domperidona 6 (25,0) 

11 (vitaminas) Vitamina D 1 (4,2) 

B (Sangue e órgãos de formação de sangue) 01 (agentes antitrombóticos) AAS 1 (4,2) 

C (Sistema Cardiovascular) 
 

09 (medicamento que atua no 

sistema renina-angiotensina) 

Candesartana 

Enalapril 

Losartana 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

10 (agentes modificadores de 

lipídeos) 
Sinvastatina 1 (4,2) 

G (Sistema geniturinário e hormônios sexuais) 
03 (hormônios sexuais e 

moduladores do sistema genital) 
Etinilestradiol 1 (4,2) 

H (Preparações hormonais sistêmicas) 03 (terapia para tireoide) Levotiroxina 1 (4,2) 
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Tabela 6: Classificação ATC dos medicamentos prescritos para pacientes com DP atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro 

(Niterói-RJ, 2019) (continuação) 

 

1ºNível (Grupo anatômico principal) 2ºNível (Subgrupo terapêutico) 
Medicamentos 

utilizados 

Pacientes utilizando 

n (%) 

J (Anti-infecciosos de uso sistêmico) 
01(medicamento antimicrobiano 

de uso sistêmico) 

Amoxicilina 

Claritromicina 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

N (Sistema nervoso) 

03 (medicamento antiepilético) 
Clonazepam 

Pregabalina 

3 (12,5) 

1 (4,2) 

04 (medicamento 

antiparkinsoniano) 

Levodopa 

Pramipexol 

Amantadina 

Entacapona 

Biperideno 

Rasagilina 

19 (79,2) 

15 (62,5) 

9 (37,5) 

9 (37,5) 

2 (8,3) 

2 (8,3) 

05 (medicamento psicoléptico) 

Melatonina 

Clozapina 

Quetiapina 

5 (20,8) 

2 (8,3) 

1 (4,2) 
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Tabela 6: Classificação ATC dos medicamentos prescritos para pacientes com DP atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro 

(Niterói-RJ, 2019) (continuação) 

 

1ºNível (Grupo anatômico principal) 2ºNível (Subgrupo terapêutico) 
Medicamentos 

utilizados 

Pacientes utilizando 

n (%) 

N (Sistema nervoso) 06 (medicamento psicoanalético) 

Amitriptilina 

Memantina 

Sertralina 

Venlafaxina, 

Escitalopram 

Donepezila 

Duloxetina 

Mirtazapina, 

Rivastigmina 

Trazodona 

2 (8,3) 

2 (8,3) 

2 (8,3) 

2 (8,3) 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

1 (4,2) 

R (Sistema Respiratório) 
03 (medicamentos para doenças 

das vias aéreas obstrutivas) 

Budesonida 

Formoterol 

1 (4,2) 

1 (4,2) 
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6.4 Descrição das discrepâncias entre o que foi prescrito e o modo uso dos 

medicamentos  

 

Foram verificadas 31 discrepâncias, onde entre os 26 pacientes que apresentaram 

a prescrição médica, 18 (69,2%) apresentaram pelo menos uma discrepância entre o uso 

e o que foi prescrito. Cinco pacientes (19,3%) relataram o uso de medicamentos não 

prescritos (automedicação). Além disso, nove pacientes (34,6%) não relataram uso de 

medicamentos que estavam prescritos (tabela 7). 

Entre os medicamentos relatados que não estavam na prescrição 

(automedicação) estavam dipirona, omeprazol, simeticona, orfenadrina e um fitoterápico 

com associação de Passiflora incarnata,Crataegus oxyacantha ,Salix alba.  

Dntre os medicamentos prescritos que não foram relatados pelos pacientes 

estavam: amantadina, donepezila, clozapina, clonazepam, amitriptilina, losartana, 

nalapril, e a associação de formoterol e budesonida. A domperidona não foi relatada por 

dois participantes.  

 

Tabela 7: Discrepâncias quanto a automedicação e não uso de medicamentos prescritos 

dos pacientes com DP atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro 

(Niterói-RJ, 2019) 

Discrepâncias N(%) 

Medicamentos não prescritos 

Sim 

Não 

 

5 (19,23) 

21 (80,77) 

Ausência de medicamento 

prescrito 

Sim 

Não 

 

 

9 (34,62) 

17 (65,38) 

 

Entre os medicamentos para o tratamento para da DP, o medicamento com maior 

proporção de discrepâncias quanto à dose foi a levodopa (26,3%), conforme apresentado 

na tabela 8. 

Quando observadas as discrepâncias quanto à frequência de uso, tem-se maiores 

proporções entre os usuários de pramipexol e levodopa (26,6% e 21,1%, 

respectivamente).  

As discrepâncias referentes ao horário foram observadas para cinco dos seis 

medicamentos antiparkinsonianos utilizados por este grupo, sendo mais prevalente entre 
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os pacientes que usam biperideno (50,0%), e amantadina (33,3%). Destaca-se que os 

usuários de rasagilina não apresentaram discrepâncias. 

 

Tabela 8: Discrepâncias entre o que foi prescrito e o modo uso relacionadas a dose, 

frequência e horário dos medicamentos antiparkinsonianos dos pacientes com DP 

atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro (Niterói-RJ, 2019) 

 

Medicamento Dose n(%) Frequência n(%) Horário n(%) Total 

Amantadina (n=9) 

Sim 

Não 

 

0 

9,0 (100,0) 

 

0 

9,0 (100,0) 

 

3,0 (33,3) 

6,0 (66,7) 

 

3,0 

 

Biperideno (n=2) 

Sim 

Não 

 

0 

2,0 (100,0) 

 

0 

2,0 (100,0) 

 

1,0 (50,0) 

1,0 (50,0) 

 

1,0 

 

Entacapona (n=9) 

Sim 

Não 

 

1,0 (11,1) 

8,0 (88,9) 

 

1,0 (11,1) 

8,0 (88,9) 

 

1,0 (11,1) 

8,0 (88,9) 

 

3,0 

 

Levodopa (n=19) 

Sim 

Não 

 

5,0 (26,3) 

14,0 (73,7) 

 

4,0 (21,1) 

15,0 (78,9) 

 

5,0 (26,3) 

14,0 (73,7) 

 

14,0 

 

Pramipexol (n=15) 

Sim 

Não 

 

2,0 (13,3) 

13,0 (86,7) 

 

4,0 (26,6) 

11,0 (73,4) 

 

4,0 (26,6) 

11,0 (73,4) 

 

10,0 

 

Rasagilina (n=2) 

Sim 

Não 

 

0 

2,0 (100,0) 

 

0 

2,0 (100,0) 

 

0 

2,0 (100,0) 

0 

Total 8,0 9,0 14,0 31 

 

6.5 Letramento em saúde  

 

A população estudada apresentou mediana do escore total do STOFHLA de 46,5 

(IQR=72,8 – 36,3). Observa-se que este escore foi menor entre os pacientes (mediana de 

40,5; IQR=61,0 – 35,5), do que entre os cuidadores (mediana foi de 71,5; IQR=82,3 – 

54,0). Da mesma forma, ao verificar o escore para a compreensão de leitura, os pacientes 

obtiveram escore inferior com mediana de 22,0 (IQR=42,5 – 16,0) e seus cuidadores de 

49,0 (IQR=72,0-31,5). Já para o numeramento, as medianas foram semelhantes em ambos 

os casos, conforme apresentado na tabela 9.  

Ao considerar a classificação estabelecida para o LS, verificou-se que 53,3% dos 

participantes da pesquisa possuem LS considerado inadequado, 36,7% considerado 
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adequado, e 10,0% limítrofe. No grupo de pacientes, 70% possui LS inadequado e 25% 

adequado. Todavia, para o grupo de cuidadores este se inverte, onde a maioria (60%) 

possui LS adequado, seguido por inadequado e limítrofe (20% em cada caso).   

 

Tabela 9:  Pontuação média do Teste Letramento em Saúde (STOFHLA) dos dos 

pacientes com DP atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro (Niterói-

RJ, 2019) 

 

Variável Todos Pacientes Cuidadores 

STOFHLA total* 46,5| 72,8 – 36,3 40,5| 61,0 – 35,5 71, 5| 82,3 – 54,0 

STOFHLA leitura* 27,0| 50,0 – 16,5 22,0| 42,5 – 16,0 49,0| 72,0 - 31,5 

STOFHLA 

numeramento* 
21,0| 28,0 – 14,0 21,0| 22,8 - 14,0 21,0| 28,0 - 15,8 

Classificação  n (%) 

Adequado 

Limítrofe 

Inadequado 

 

11,0 (36,7) 

3,0 (10,0) 

16,0 (53,3) 

 

5,0 (25,0) 

1,0 (5,0) 

14,0 (70,0) 

 

6,0(60,0) 

2,0 (20,0) 

2,0 (20,0) 

*Variáveis expressas em mediana e Intervalo Interquartil (IQR)  

 

6.6 Fatores associados às discrepâncias no modo de uso dos medicamentos 

antiparkinsonianos 

 

A análise da associação entre as variáveis sociodemográficas, e as relacionadas 

ao comportamento e rotina de uso dos medicamentos e letramento em saúde com a 

presença de pelo menos uma discrepância entre o modo de uso e o que é prescrito, não 

resultou em associações estatisticamente significativas, conforme mostra a tabela 10.  
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Tabela 10: Fatores associados às discrepâncias no modo de uso de medicamentos dos 

pacientes com DP 

Variável 

Presença de discrepância 

p-valor Não 

n(%) 

Sim 

n(%) 

Sexo n (%) 

Feminino 

Masculino 

   

3 (33,3) 6(67,7) 1,0 

5 (29,4) 12(70,6)  

Idade  

60-69 anos 

70-79 anos 

80+  

 

5,0 (35,7) 

3,0(37,5) 

0  

 

8,0(64,3) 

5,0 (62,5) 

3,0 (100,0) 

 

 

0.446 

Tempo de Diagnóstico  

3-10 anos 

11-19 anos 

20-30 anos  

 

3,0 (33,3) 

2,0 (15,4) 

2,0 (66,7) 

 

6,0 (66,7) 

11,0 (84,6) 

1,0 (33,3) 

 

 

0,184 

Letramento em Saúde 

Letramento adequado 

Letramento limítrofe 

Letramento inadequado 

 

2 (22,2) 

0 

6 (42,9) 

 

7 (77,8) 

3 (100,0) 

8 (57,1) 

 

0,809 

0,573 

0,309 

Estado Civil  n (%) 

Solteiro 

Casado 

Viúvo 

Divorciado 

   

0 2(100)  

5,0 (27,8) 

2,0(66,7) 

13 (72,2) 

1 (33,3) 

0.425 

1,0 (333,3) 2 (66,7)  

Escolaridade (anos de estudo) n (%) 

4 a 7 anos 

8 anos ou mais 

 

1,0 (12,7) 

7,0 (38,9) 

 

1,0 (87,3) 

11,0 (61,1) 

 

 

0.178 

Profissão 

Aposentados  

Ativos  

 

6,0 (28,6) 

2 (40,0) 

 

15,0 (71,4) 

3 (60,0) 

 

1,0 

Presença de cuidador  n (%) 

Sim 

Não 

 

2,0 (25,0) 

6,0 (33,3) 

 

6,0(75,0) 

12,0 (66,7) 

 

1,0 

Mora com alguém?  n (%) 

Sim 

Não 

 

7,0 (29,2) 

1,0 (50,0) 

 

17,0 (70,8) 

1,0 (50,0) 

 

1,0 

Com quem mora 

Companheiro (a)  

Sozinho  

Filho(a)  

Companheiro e familiares  

Familiares  

 

2,0 (20,0) 

1,0 (50,0) 

0 

3,0 (37,5) 

2,0 (50,0) 

 

8,0 (80,0) 

1,0 (50,0) 

2,0 (100,0) 

5,0 (62,5) 

2,0 (50,0) 

 

 

 

0,618 
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Tabela10: Fatores associados às discrepâncias no modo de uso de medicamentos dos 

pacientes com DP (continuação) 

 

Variável 

Presença de discrepância 

p-valor Não 

n(%) 

Sim 

n(%) 

Com quantas pessoas mora 

Nenhuma  

Uma  

Duas  

Três  

Quatro   

 

1,0 (50,0) 

2,0 (15,4) 

4,0 (57,1) 

0  

1,0 (50,0) 

 

1,0 (50,0) 

11,0 (84,6) 

3,0 (42,9) 

2 (100,0) 

1,0 (50,0) 

 

 

 

0.256 

Quem administra o medicamento?  

Paciente 

Cuidador 

Os dois 

 

1,0 (16,7) 

6,0 (35,3) 

1,0 (33,3) 

 

5,0 (83,3) 

11,0 (64,7) 

2,0 (67,7) 

 

 

0.693 

Autonomia na gestão dos 

medicamentos 

Toma medicamentos sem assistência 

Necessita de lembretes ou de assistência 

Incapaz de tomar sozinho 

 

5,0 (38,5) 

2,0 (28,6) 

1,0 (16,7) 

 

8,0 (61,5) 

5,0 (71,4) 

5,0 (83,3) 

 

 

0.625 

Local de armazenamento dos 

medicamentos em casa   

Cozinha 

Quarto 

Sala 

Outro 

 

 

2,0 (22,2) 

5,0 (38,5) 

0  

1,0 (100,0) 

 

 

7,0 (77,8) 

8,0 (61,5) 

3,0 (100,0) 

0  

 

 

 

0.235 

Uso porta comprimidos   

Sim 

Não 

 

4,0 (26,7) 

4,0 (36,4) 

 

11,0 (73,3) 

7,0 (63,6) 

 

0.920 

Participa de grupo de apoio?   

Sim 

Não 

 

1,0 (25,0) 

7,0 (31,8) 

 

3,0 (75,0) 

15,0 (68,2) 

 

1,0 

Polifarmácia 

Sim 

Não 

 

5,0 (31,2) 

3,0 (30,0) 

 

11,0 (68,8) 

7,0 (70,0) 

 

1,0 

Desconforto ao usar algum dos 

medicamentos  

Sim 

Não 

 

 

5,0 (33,3) 

3,0 (27,3) 

 

 

10,0 (67,7) 

8,0 (72,7) 

 

 

1,0 

Dificuldade de acesso 

Sim 

Não 

 

6,0 (35,3) 

2,0 (22,2) 

 

11,0 (64,7) 

7,0 (77,8) 

 

0.809 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Até o presente momento, este foi o primeiro estudo no Brasil que buscou identificar as 

discrepâncias entre o modo de uso dos medicamentos e o que é prescrito para pacientes com DP, 

tendo identificado uma alta prevalência de discrepâncias.  

O perfil dos pacientes com DP neste estudo foi principalmente de homens, casados, e com 

escolaridade superior a 8 anos de estudo, e que não possuem cuidador (66,7% e todos os casos). A 

característica relacionada ao gênero, vai de encontro a diversos achados da literatura que apontam 

maior prevalência da DP em homens do que em mulheres (POEWE et al., 2017; PRINGSHEIM et 

al., 2014). Contudo, destaca-se o alto nível de escolaridade entre os pacientes, além da autonomia em 

relação ao seu próprio cuidado. 

O alto nível de escolaridade dos participantes deste estudo converge com diversos estudos 

que apontam as desigualdades em relação à escolaridade e ao acesso aos serviços de saúde no Brasil. 

O acesso à saúde influencia, entre outros aspectos da vida social, a dinâmica demográfica, 

apresentando impactos sobre a mortalidade e a expectativa de vida. A educação, portanto, torna-se 

um importante instrumento para que os indivíduos, por meio do seu processo de desenvolvimento, 

tomem atitudes que proporcionam melhores condições de saúde e do meio em que vivem (ALMEIDA 

et al. 2017; RIBEIRO et al., 2018).  

Já os cuidadores entrevistados neste estudo, foram em sua maioria mulheres (90%), todas 

possuindo vínculo familiar com os pacientes, cujo nível de escolaridade predominante foi de 8 anos 

ou mais de estudo (60%). Meira e colaboradores (2017) destacam que a família constitui o principal 

local de acolhimento e cuidado ao idoso dependente, resguardando valores socioculturais, morais e 

afetivos, além de se responsabilizarem pelo suprimento de necessidades, como espaço físico e 

proteção. Na família, geralmente um membro é eleito para exercer a função de cuidador principal, 

sendo esta exercida majoritariamente por mulheres. Este comportamento reforça a herança histórica 

e cultural do cuidado à cargo da mulher, seja ela como esposa, mãe ou filha, seu papel acaba se 

relacionando à proteção, nutrição e abrigo. 

Além de aparentar grande autonomia em seu processo de cuidado, quando observado alguns 

comportamentos relacionados ao uso de medicamentos nota-se que a maioria destes pacientes 

administra seus medicamentos sozinho (68%). Além disso, metade da população atendida relatou não 

necessitar auxílio durante sua utilização.  
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A segurança no uso de medicamentos vem ganhando destaque a nível mundial nos últimos 

anos. Diversas estratégias são preconizadas para promover a segurança do paciente principalmente 

para serem adotadas pelos profissionais de saúde em práticas como prescrição, administração e 

dispensação de medicamentos. Contudo, uma importante estratégia que vem ganhando luz são as 

formas de engajamento do paciente e cuidadores nos processos de cuidado. É importante encorajá-

los a participarem deste processo, tornando-os o centro das práticas em saúde, e atuando como uma 

barreira para a prevenção de erros envolvendo o uso de medicamentos (ISMP, 2019).  

Ainda sobre o comportamento em relação ao uso de medicamentos, os principais locais de 

armazenamento apontados pelos entrevistados foram o quarto e a cozinha (46,7% e 36,7%, 

respectivamente), corroborando os achados de outros estudos (RAMOS et al., 2017; WEBER; 

OLIVEIRA, 2009; BUENO; RIBEIRO; HEINICHK, 2010). Ademais, 60% dos pacientes utilizam 

porta comprimidos. O armazenamento de medicamentos deve ser feito com cautela, evitando-se 

locais com grandes variações de temperatura e umidade, pois a falta de cuidados pode alterar 

estabilidade dos medicamentos, tornando-os inadequados para uso.  

Os medicamentos para o tratamento da DP estão associados à diversas reações adversas. 

Neste estudo, grande parte dos participantes (57,7%) relataram algum desconforto após o uso destes 

medicamentos. Resultado semelhante foi encontrado por Lopes, Nishiyama e Tanaka (2012) que 

observaram a presença de reações adversas em 57,15% dos 28 pacientes com DP entrevistados. 

Dificuldades de acesso foram relatadas por 60% dos participantes. Juntamente com as reações 

adversas, o acesso aos medicamentos pode se tornar uma barreira no uso dos medicamentos.  

Observa-se que este grupo é polimedicado, apresentando uma média de 5,4 medicamentos 

prescritos. Além disso, a média de prescrições trazidas pelos pacientes foi de 1,8. O número de 

medicamentos, bem como o número de prescrições tem sido apontado como um fator para a 

ocorrência de discrepâncias no modo de uso, onde o maior número de medicamentos seria um preditor 

para sua ocorrência (EKEDAHL et al., 2011; FRANCO; TERRASA; KOPITOWSKI, 2017).  

Neste estudo, 69,2% dos pacientes apresentaram ao menos uma discrepância entre o modo 

de uso e o que é prescrito. Este dado encontra-se dentro da faixa de outros estudos realizados com 

pacientes ambulatoriais, os quais apresentaram prevalência de discrepâncias entre 54 a 99% 

(LINSKY; SIMON, 2013; EKEDAHL et al., 2011; LINDBERG; LINDBERG; WIKSTRÖM, 2007; 

PERSELL et al., 2010; HAYWARD et al., 2009; PATEL et al., 2016; FRANCO; TERRASA; 

KOPITOWSKI, 2017; TULNER et al.,2009; BEDELL et al., 2000; COLETTI  et al., 2015).  

O estudo de Franco, Terrasa e Kopitowski (2017), descreveu a frequência e o tipo de 

discrepância no uso de medicamentos em idosos polimedicados em um Hospital Universitário 
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Privado de Buenos Aires. Neste estudo, 99% dos 150 participantes apresentaram alguma discrepância 

no uso de medicamentos, sendo a mais comum o não uso de medicamentos prescritos (93%), seguida 

por discrepâncias quanto a frequência (68%), dose (51%) e pelo uso de medicamentos não prescritos 

(46%).  

Os três medicamentos antiparkinsonianos mais utilizados pelos participantes deste estudo 

(levodopa, pramipexol e entacapona), apresentaram discrepâncias quanto a dose, frequência e horário. 

Além disso, destaca-se que os usuários de rasagilina não apresentaram nenhum tipo de discrepância. 

Os regimes medicamentosos para a DP são individuais, e os esquemas de administração para cada 

medicamento variam de acordo com sua farmacocinética e forma farmacêutica e, por isso, são 

bastante diferentes. A levodopa, por exemplo, pode ser prescrita com intervalos de duas horas, 

enquanto a rasagilina tem sua indicação de uso para uma vez ao dia. Essa característica, de várias 

tomadas ao dia, pode dificultar o seguimento do regime proposto, e ter levado às diferenças de 

discrepâncias verificadas entre os medicamentos.  

Temos que considerar ainda que, o manejo desta doença propõe a estimulação 

dopaminérgica contínua. Para isso, os agentes dopaminérgicos fornecem estimulação dos receptores 

de dopamina no estriado, retardando ou prevenindo o aparecimento de complicações motoras. Assim, 

a presença de discrepâncias é preocupante pois a ingestão irregular de medicamentos 

antiparkinsonianos se contrapõe a esta estratégia, e pode contribuir para a ocorrência de flutuações 

motoras devido a oscilações da estimulação dopaminérgica (OLANOW; OBESO; STOCCHI, 2006; 

GROSSET, 2010). 

Outro ponto importante, é que tais medicamentos quando retirados abruptamente ou quando 

passam por mudanças bruscas nos esquemas terapêuticos podem desencadear a “Síndrome 

Parkinsonismo-Hiperpirexia”. Embora rara, esta condição é potencialmente fatal e se manifesta por 

pirexia, rigidez muscular, nível reduzido de consciência e instabilidade autonômica (HAN et al., 

2017).  

Straka e colaboradores (2018) destacam que nos estágios iniciais da DP, doses 

ocasionalmente perdidas geralmente não se manifestam clinicamente. Porém, com a progressão da 

doença, a omissão frequente de doses (ou doses extras) pode afetar negativamente o controle motor, 

a qualidade de vida, além de possibilitar alterações na farmacocinética dos medicamentos 

antiparkinsonianos, alterando sua eficácia.  

As discrepâncias quanto ao não uso de medicamentos prescritos foi de 34,6%, e entre os 

medicamentos envolvidos nesta discrepância encontra-se medicamentos antiparkinsonianos, 

antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, anti-hipertensivos e medicamentos modificares da 
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motilidade intestinal. Há a possibilidade, de durante o relato ter havido esquecimento destes 

medicamentos, porém destaca-se que se realmente esses medicamentos não estão sendo utilizados 

pelos pacientes há possibilidade de ocorrência de desfechos clínicos negativos. Dentre estes destaca-

se a síndrome de descontinuação dos antidepressivos e ansiolíticos (HARTMANN,2020); já a 

privação do tratamento prolongado com antipsicóticos pode levar ao aparecimento da psicose por 

retirada, fenômeno associado a supersensibilidade dopaminérgica mesolímbica (SILVA, 2012); e o 

não uso de anti-hipertensivos, pode ocasionar em descompensação da pressão arterial (PERSEL et 

al., 2010).  

Já a prevalência de automedicação neste grupo (19,3%) se assemelha à da população 

brasileira que é de 16,1%, conforme verificado no estudo de Arrais e colaboradores (2016) que 

utilizou dados da Pesquisa Nacional de Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

medicamentos (PNAUM). Os autores verificaram ainda, que os analgésicos e os relaxantes 

musculares foram os grupos terapêuticos mais utilizados por automedicação, classes que também 

foram apontadas pelos participantes deste estudo. Destaca-se ainda o uso de medicamento fitoterápico 

para insônia. A terapia a base de produtos naturais apresenta diversos benefícios, contudo a facilidade 

devacesso e a crença de eventual diminuição de eventos adversos pode contribuir para o uso sem 

supervisão médica, e consequentes riscos à saúde (FERREIRA, 2019).  

Um fator que tem sido apontado como preditor da ocorrência de discrepâncias é o letramento 

em saúde inadequado (BACKES; KUO, 2012; COLETTI et al., 2015; QIN et al., 2015;). Neste 

estudo, foi elevada a proporção de participantes com letramento em saúde inadequado (53,3%), 

porém na estratificação por grupo respondente, os cuidadores apresentaram letramento considerado 

adequado (60%), e os pacientes inadequado (70%). Tal resultado contrapõe-se aos verificados por 

Armistead-Jehle e colaboradores (2010), e de Fleisher e colaboradores (2016) que envolveram LS e 

pacientes com DP.  

Armistead-Jehle e colaboradores (2010), realizaram um estudo prospectivo para examinar o 

LS em pacientes geriátricos com distúrbios do movimento (Parkinsonismo) atendidos em um 

ambulatório de distúrbios do movimento do Veterans Affairs Medical Center nos Estados Unidos. 

Participaram da pesquisa 44 homens, com média (DP) de idade de 69.7 (8.4) anos, que tiveram o LS 

avaliado pelo teste TOFHLA. Os participantes apresentaram LS adequado, o qual foi associado a: 

idade mais jovem, maior tempo de estudo, e pontuações mais altas no Mini Exame do Estado Mental 

(menor declínio cognitivo). 

Fleisher e colaboradores (2016), por sua vez, se propuseram a identificar os fatores 

associados como ao baixo LS nos pacientes com DP; explorar a relação entre o baixo LS e sobrecarga 
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do cuidador; e examinar o potencial do baixo LS na ocorrência de resultados clínicos negativos na 

DP. Participaram deste estudo 168 indivíduos, dos quais 65,5% eram homens e com média (DP) de 

idade de 65.8 (8.4) anos, os quais tiveram o LS avaliado pelos testes REALM-SF e Newest Vital Sign 

(NVS). Usando o REALM-SF, 97,6% dos sujeitos apresentaram LS adequado, com o NVS, no 

entanto, 29,8% apresentaram baixo LS, que foi associado com idade mais avançada, menor 

escolaridade, sexo masculino, maior gravidade da doença e pior nível cognitivo. O baixo LS foi 

associado ainda à maior chance de desfechos negativos (OR=2,89, IC95% 1.30- 6.42, p-valor< 0,01), 

os quais incluiu-se: quedas nos 3 meses anteriores ao estudo, infecções, pneumonia, visitas ao 

departamento de emergência , e internações hospitalares no ano anterior ao estudo. 

Destaca-se que no presente estudo observou-se uma grande dificuldade de compreensão do 

teste S-TOFHLA pelos pacientes durante sua aplicação. Além disso, alguns pacientes apresentaram 

dificuldade inerentes aos sintomas relacionados à DP, tais como tremor acentuado ao iniciar as 

respostas, e rigidez que dificultava a escrita. Para a parte relacionada ao numeramento, notou-se 

melhor compreensão, que pode ser atribuída ao fato de as perguntas e respostas serem conduzidas 

verbalmente.  

Fleisher e colaboradores (2016) justificaram a não utilização do STOFHLA para mensuração 

do LS em pacientes com DP, pois este se mostrou de difícil execução pelos pacientes com sintomas 

de bradicinesia e microgafia que participaram de estudo previamente executado por sua equipe em 

um ambulatório de neurologia, sobretudo por este teste requerer tempo para sua execução.  

Oiveira, Nitrini e Brucki (2014), que utilizaram o STOFHLA para avaliar o LS em idosos 

com Doença de Alzheimer, concluíram que este teste não foi útil como instrumento para medir a 

função de leitura para este grupo de pacientes, contudo a avaliação do numeramento mostrou-se 

adequada para o grupo controle e nos pacientes.  

O STOFHLA foi escolhido para a avaliação do LS neste estudo por ser o único instrumento 

validado no Brasil que avalia a parte de numeramento. Este pode ser definido como "o grau em que 

os indivíduos têm a capacidade de acessar, processar, interpretar, comunicar e agir com base em 

informações numéricas, quantitativas, gráficas, bioestatísticas e probabilísticas de saúde necessárias 

para tomar decisões eficazes de saúde” (HEILMANN, 2019). Desta forma, em relação ao uso de 

medicamentos o numeramento é importante, pois se relaciona, por exemplo, à capacidade de calcular 

a dose, e os horários dos medicamentos utilizados de acordo com a prescrição. 

Neste estudo, não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o letramento 

em saúde e a frequência de discrepâncias entre o modo de uso e o que é prescrito. Da mesma forma, 
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as variáveis sociodemográficas, e aquelas relacionadas ao comportamento e rotina de uso dos 

medicamentos também não apresentaram associações estatisticamente significativas.  

Uma limitação do estudo foi o pequeno tamanho da amostra, já que o local do estudo atende 

um pequeno grupo de pacientes. Além disso, houve dificuldades de acessar a população de interesse. 

Alguns pacientes durante contato telefônico declaram desejo em participar da pesquisa, porém devido 

as características da doença tinham dificuldades de ir até a farmácia. Houve ainda dificuldade de 

contactar alguns pacientes, pois os dados telefônicos presentes no registro da farmácia estavam 

defasados. 

Outras limitações deste estudo incluem a natureza transversal que não permite prever 

causalidade. Há ainda um possível viés de memória, uma vez que os pacientes podem ter apresentado 

dificuldades em recordar os medicamentos utilizados. Além disso, pode ter havido um viés de seleção, 

pois acredita-se que os pacientes que participaram do estudo têm maior facilidade de comparecer ao 

serviço para buscar seus medicamentos e frequentar consultas médicas. Desta forma, entre aqueles 

que não participaram supõe-se que pode ser mais comum a presença de discrepâncias, pior letramento 

em saúde, e escolaridade mais baixa. Com isso, tais resultados não podem ser generalizados para a 

população em geral com DP. 

Por fim, vale salientar que a reposta aos questionamentos sobre armazenamento de 

medicamentos foi acompanhada de orientação sobre o local adequado para a guarda dos 

medicamentos, e sobre as possíveis consequências do armazenamento incorreto. Da mesma forma, o 

questionamento sobre o uso de porta comprimidos também foi acompanhado de orientação. Neste 

momento os pacientes se sentiram abertos a relatarem como utilizam a ferramenta, e por meio de 

conversa destacava-se a importância da higienização, identificação dos medicamentos ou do box que 

o continha para evitar erros de administração. Orientações também foram realizadas para os pacientes 

que apresentaram discrepâncias, a fim de que a utilização dos medicamentos se desse de forma segura 

e correta. 
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8 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo buscou estimar e caracterizar as discrepâncias entre uso e prescrição de 

medicamentos entre os pacientes com DPatendidos pelo Serviço de Farmácia Ambulatorial do 

HUAP. Na literatura ainda não há estudos que abordem este tema para pacientes com DP, e são 

poucos os estudos que tratam esta temática para pacientes ambulatoriais, dada a relação do termo com 

a prática de conciliação medicamentosa, que é comum em ambiente hospitalar durante os momentos 

de transferência de nível de cuidado. 

A prevalência de discrepâncias neste grupo foi elevada, destacando-se que aquelas referentes 

às doses, horários e frequência dos medicamentos antiparkinsonianos, que parecem estar relacionadas 

aos seus esquemas de administração. A presença de discrepâncias pode trazer como consequência 

piora no controle dos sintomas motores da doença.  

O grupo de pacientes atendidos caracterizou-se por homens, com alta escolaridade e casados. 

Já os cuidadores, são em sua maioria mulheres, esposas ou filhas dos pacientes, e com elevado nível 

de escolaridade. As características de gênero relacionadas a cada grupo reladas na literatura. O nível 

de escolaridade, contudo, trouxe a reflexão sobre a característica dos pacientes que conseguem 

acessar com regularidade adequada o serviço de saúde. Além das limitações referentes às 

características da doença, o acesso parece se relacionar também com a escolaridade, que pode refletir 

em maior conscientização sobre o cuidado em saúde, mas também como um fator social, já que esta 

geralmente se associa a maior renda. 

As informações contidas nas prescrições médicas foram caracterizadas, pois quando 

incompletas estas podem prejudicar o seguimento do tratamento medicamento. Embora em sua 

maioria redigidas à mão, notou-se preocupação por parte dos prescritores em caracterizar 

detalhadamente as orientações para cada medicamento, de forma clara e legível na maioria das 

prescrições. 

Esta população apresenta grau de LS considerado inadequado, o que na DP é uma 

preocupação dado ao regime medicamentoso complexo, marcado por polifarmácia, e o uso de 

medicamentos várias vezes ao dia, levando a dificuldade de compreensão da prescrição e, por isso, 

não cumprimento dos regimes propostos.  

Embora estudos apontem associação das discrepâncias com o letramento em saúde 

inadequado, maior complexidade do regime medicamentoso, idade mais avançada e polifarmácia, 

neste estudo não foi possível predizer estas e outras associações, principalmente pelo tamanho 

reduzido da amostra que comprometeu o poder estatístico do teste. 
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Conhecer o LS de uma população é uma ferramenta útil para permitir uma adequação nas 

formas de comunicação com os pacientes. Por isso, é importante que a atenção e o cuidado se deem 

através de intervenções focadas na educação em saúde e orientação, a fim de promover maior 

conscientização sobre a importância do uso correto dos medicamentos. 
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10 APÊNDICES 

10.1 Formulário para coleta dos dados 

 

PERFIL DO PACIENTE 

Nome: 
Prontuário: 

Data de Nasc./Idade:     /    / Sexo: M □ F □ 

Estado Civil: 
Solteiro □ Casado □ Viúvo □ Divorciado □ 

Município de residência: 

Escolaridade (anos de estudo): 

Nenhum □       Menos de 1 ano □       1 a 3 anos □ 

4 a 7 anos □         8 anos ou mais □ 

Profissão: 

Telefone: 

Tem cuidador? Sim □ Não □ Autonomia na gestão dos medicamentos: 

Toma medicamentos sem assistência □ 

Necessita de lembretes ou de assistência □ 

Incapaz de tomar sozinho □ 

Mora com alguém? Sim □ Não □ Quem? _________________ 

Quem administra o medicamento? Paciente □ Cuidador □ 

Local de armazenamento dos medicamentos em casa: 

Cozinha □ Quarto □ Banheiro □   Sala □ 

Outro: ________________________________________________ 

Usa porta comprimidos? Sim □ Não □ 

Quando foi diagnosticado com DP? 
Faz parte de algum grupo de apoio? Sim □ Não □ 

Qual? __________________________________________ 

Respondido em: _____/_____/___________  Quem respondeu? Paciente □ Cuidador □ 

PERFIL DO CUIDADOR 

Nome: Sexo: M □ F □ 

Data de Nasc./Idade:     /    / Município de residência: 

Escolaridade (anos de estudo): 

Nenhum □       Menos de 1 ano □       1 a 3 anos □ 

4 a 7 anos □         8 anos ou mais □ 

Profissão: 

Relação com o paciente: 

Profissional □  Familiar  □  Qual?_______________ 
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RECORDATÓRIO DA ROTINA DIÁRIA COM MEDICAMENTOS 

“Ao longo do dia, como o (a) Sr.(a) utiliza seus medicamentos? Tente relacionar o uso aos horários, e às refeições 
realizadas.” 

Manhã 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tarde 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Noite 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

PERFIL FARMACOTERAPÊUTICO 

O(a) Sr(a) sentiu algum 

desconforto após o uso 
de algum destes 

medicamentos? 

Sim (  ) Não(  )   Caso sim, qual medicamento e como foi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

O(a) Sr(a) teve alguma 

dificuldade de acesso 

aos medicamentos nos 

últimos meses? 

Sim (  ) Não(  )   Caso sim, qual medicamento? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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10.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Discrepâncias no modo de uso dos medicamentos relatado por pacientes com doença de 

Parkinson: um estudo transversal em idosos atendidos em uma farmácia especializada do Rio de 

Janeiro. 

Pesquisadoras Responsáveis: Profª Drª Fabíola Giordani e Isabela Ramos Silvério 

 

 

Instituição a que pertencem as Pesquisadoras Responsáveis: Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense  

 

Telefones para contato das Pesquisadoras: (21) 984-22-58-06 

Formas de contato com as Pesquisadoras 

Telefone: (21) 984-22-58-06 

E-mail:  isabelasilverio@id.uff.br; ou fabiolagiordani@id.uff.br. 

 

 

Nome do voluntário:  

 

______________________________________________________________________ 

 

Responsável legal (quando for o caso):  

______________________________________________________________________ 

Caro participante, 

 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Discrepâncias no 

modo de uso dos medicamentos relatado por pacientes com Doença de Parkinson: um estudo 

transversal em idosos atendidos em uma farmácia especializada do Rio de Janeiro”, que tem como 

objetivo identificar diferenças no modo uso de seus medicamentos em relação do que foi prescrito, 

essas diferenças podem prejudicar o efeito do tratamento. Assim, pretendemos identificar esses 

problemas, bem como os fatores que estão relacionados. Caso identificarmos algum problema com 

os medicamentos usados pelo senhor(a), nós vamos informá-lo e orientá-lo. 

A sua participação é voluntária e, se concordar em participar, assinando este termo de 

consentimento livre e esclarecido, sua participação no projeto será de um encontro, onde 

conversaremos sobre os medicamentos que o(a) Sr. (a) utiliza. O encontro será realizado na Farmácia 
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Ambulatorial Hospital Universitário Antônio Pedro, no dia que o(a) Sr.(a) vier retirar seus 

medicamentos e terá duração de aproximadamente 1 hora e meia.  

A pesquisa não oferece riscos a sua saúde, porém pode sentir um desconforto físico em 

consequência da duração entrevista. Em relação aos benefícios pode-se esperar ajuda para 

compreender melhor a utilização de seus medicamentos. Além disso, há benefícios indiretos com a 

sua participação, pois os resultados do estudo podem ajudar a aprimorar o atendimento da farmácia 

na orientação ao paciente no momento da entrega do medicamento. 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação. Os resultados serão analisados e publicados, entretanto, sua identidade não 

fará parte deles e, portanto, não será divulgada. O pesquisador garante o sigilo de sua participação e 

compromete-se em utilizar os dados somente para a pesquisa.  

Se após consentir, o(a) senhor(a) desistir de continuar permitindo o acesso a essas 

informações, tem o direito de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou 

depois da coleta dos dados, independentemente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O 

(A) senhor(a) não terá nenhuma despesa, assim como não receberá nenhuma remuneração. 

 Será assegurada assistência durante toda a sua participação na pesquisa, bem como o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, 

enfim, tudo o que queira saber antes, durante e depois da sua participação.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail das 

pesquisadoras, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto de pesquisa de sua participação, agora ou 

a qualquer momento. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se 

este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas:  

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
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Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e concordo 

em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu, ________________________________________,responsável legal por 

____________________________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 

participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, RJ, _____ de ____________ de _______. 

 

 

 
________________________________ 

 
__________________________________ 

 

Nome e assinatura do paciente Nome e assinatura do responsável por 

obter o consentimento  

________________________________ 

 

__________________________________ 

 

Testemunha Testemunha 
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11 ANEXOS 

 

11.1  S- TOFHLA - Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA) (short version) 

Teste de alfabetização funcional para adultos na área da saúde (versão breve) 

 

Instruções: 

 

− Compreensão de leitura: 

“Aqui estão algumas instruções médicas que você ou qualquer pessoa pode encontrar aqui no hospital. 

Em cada frase faltam algumas palavras. Onde falta a palavra, há um espaço em branco e há 4 palavras 

para escolher. Quero que você escolha qual destas 4 palavras é a palavra que falta na frase, a que faz 

mais sentido na frase. Quando você decidir qual é a palavra correta para aquele espaço, circule a letra 

correspondente a ela e passe para a próxima frase. Quando você terminar a página, vire-a e continue 

na página seguinte até terminar.” 

(INTERROMPER APÓS 7 MINIUTOS) 

 

− Item Numérico: 

 

• Dar ao paciente um cartão para cada questão. 

• Ler cada questão e registar a resposta  

• Antes de apresentar o cartão 1: “estas são as instruções que podem ser dadas a você no 

hospital. Leia cada instrução. Farei perguntas sobre elas”. 

• Antes de apresentar cada cartão, dizer: “Olhe aqui, por favor”.  

(INTERROMPER APÓS 10 MINIUTOS) 

 

Escores 

• Passagens A e B: 2 pontos para cada lacuna correta (36 lacunas=72 pontos) 

• Itens numéricos: 7 pontos para cada resposta correta (4 questões=28 pontos) 

• Escore total: 100 pontos 

 

Classificação 

• 0-53: Inadequado 

• 54-66 Limítrofe 

• 67-100: adequado 

 

Gabarito: 

 

1 A 4 A 7 B 10 B 13 B 16 A 19 D 22 C 25 B 28 D 31 B 34 C 

2 C 5 C 8 B 11 C 14 C 17 C 20 B 23 A 26 C 29 A 32 A 35 B 

3 B 6 A 9 D 12 C 15 D 18 A 21 D 24 D 27 D 30 C 33 D 36 B 
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S-TOFHLA - Compreensão de leitura: 

 

 

Seu médico encaminhou você para tirar um Raio X de ___________. 

a) estômago 

b) diabetes 

c) pontos 

d) germes 

 

Quando vier para o _________ você deve estar com o estômago__________. 

a) livro                                                             a) asma 

b) fiel                                                               b) vazio 

c) raio x                                                           c) incesto 

d) dormir                                                         d) anemia 

 

O exame de Raio X vai ________ de 1 a 3 ___________. 

a) durar                   a) camas 

b) ver                      b) cabeças 

c) falar                    c) horas 

d) olhar                   d) dietas 

 

 

A VÉSPERA DO DIA DO RAIO X: 

 

 

No jantar, coma somente um pedaço ____________ de fruta,  

a) pequeno 

b) caldo 

c) ataque 

d) náusea 

 

torradas e geléia, com _________ ou chá 

a) lentes 

b) café 

c) cantar 

d) pensamento 
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Após ___________, você não deve ___________ nem beber _______. 

a) o minuto                                 a) conhecer                      a) tudo 

b) a meia-noite                           b) vir                                b) nada 

c) durante                                   c) pedir                             c) cada  

d) antes                                       d) comer                           d) algum 

até _____ o raio X. 

a) ter 

b) ser 

c) fazer 

d) estar 

 

NO DIA DO RAIO X 

 

Não tome ___________. 

a) consulta 

b) caminho 

c) café da manhã 

d) clínica 

 

Não ________, nem mesmo _________________. 

a) dirija                         a) coração 

b) beba                          b) respiração 

c) vista                          c) água 

d) dose                          d) câncer 

 

Se você tiver alguma ____________, ligue para _______________ de raio X no nº 2222-2821. 

a) resposta                      a) o Departamento 

b) tarefa                          b) Disque 

c) região                         c) a Farmácia 

d) pergunta                     d) o Dental 

 

Eu concordo em dar informações corretas para _________ receber atendimento adequado neste 

hospital                                                    

                                                                                a) cabelo 

                                                                                b) salgar 

                                                                                c) poder 

                                                                                d) doer 

 

Eu ______________ que as informações que eu __________ ao médico 

a) compreendo                                               a) provar 

b) sondo                                                         b) arriscar 

c) envio                                                          c) cumprir 

d) ganho                                                         d) transmitir 
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serão muito ______________ para permitir o correto _____________. 

a) Proteínas                                             a) agudo 

b) Importantes                                         b) hospital 

c) Superficiais                                         c) mioma 

d) Numéricas                                           d) diagnóstico 

 

Eu ____________ que devo relatar para o médico qualquer __________ nas 

a) Investigo                                                                    a) alteração 

b) Entretenho                                                                 b) hormônio 

c) Entendo                                                                     c) antiácido 

d) Estabeleço                                                                 d) custo 

 

Minhas condições de _________ (10) dias, a partir do momento. 

a) três 

b) um 

c) cinco 

d) dez 

 

em que me tornar ______________ da alteração. 

a) honrado 

b) ciente 

c) longe 

d) devedor 

 

Eu entendo ________ se EU NÃO me ___________ ao tratamento, 

a) assim                               a) alimentar 

b) isto                                  b) ocupar 

c) que                                  c) dispensar 

d) do que                             d) adaptar 

 

tenho ________ de ______uma nova consulta _____para o hospital. 

a) brilho         a) solicitar                           a) contando 

b) esquerdo    b) reciclar                           b) lendo 

c) errado         c) falhar                             c) telefonando 

d) direito        d) reparar                           d) observando 

 

Se você _________ de ajuda para entender estas ____________, 

a) lavar                                                      a) instruções 

b) precisar                                                 b) taxas 

c) cobrir                                                    c) hipoglicemias 

d) medir                                                    d) datas 
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você deverá ______ uma enfermeira ou funcionária do ________ Social. 

a) relaxar                                                      a) Tumor 

b) quebrar                                                    b) Abdômen 

c) aspirar                                                      c) Serviço 

d) procurar                                                   d) Adulto 

 

para ______________todas as suas _____________. 

a) encobrir                                 a) pélvis 

b) esclarecer                              b) dúvidas 

c) desconhecer                          c) tomografias 

d) esperar                                  d) consoantes 

 

 

 

 

 

Numeracia 

 

Cartão 1: Se você tomasse a primeira cápsula às 7:00 horas da manhã, a que horas você deveria 

tomar a próxima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Fabric.: 10/07/2004    Data Valid: 

10/07/2006 

 

Pac.: JOÃO CARLOS SILVA 

Dr.: André Marques 

Uso oral: 

AMPICILINA     250mg           40cps 

Posologia: Tomar uma cápsula a cada 6 

horas 



77 

Exemplo: 

 

 

 

Cartão 2: Se essa fosse sua taxa de glicemia hoje, estaria normal? 

 

 

 

 

 

 

 

Cartão 3: Se esse fosse o seu cartão, quando seria a sua próxima consulta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glicemia normal: 70-99 

 

Sua glicemia hoje é de 120 

CARTÃO DE CONSULTA 

CLÍNICA: Endocrinologia/ Diabetes                    LOCAL: 

3º andar 

DIA: Quinta-feira              DATA: 2 de abril         

HORÁRIO: 10:20hs 

Marcado por: 

NO DIA DA CONSULTA, TRAGA SUA 

CARTEIRINHA 
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Cartão 4: Se você fosse almoçar às 12 horas, e quisesse tomar a medicação antes do almoço, a que 

horas você deveria toma-la? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

Data Fabric.: 08/07/2004    Valid: 2 meses 

Pac.: JOÃO CARLOS SILVA 

Dr.: André Marques 

 

Uso oral: 

DOXICILINA     100mg           20cps 

Posologia: Tomar a medicação com o estômago vazio, 

uma hora antes ou 2 a 3 horas depois da refeição, a 

menos que tenha recebido outra orientação do seu 

médico. 


