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RESUMO - Objetivo: Demonstrar como a atenção 
farmacêutica pode se revelar uma ferramenta eficiente no 
tratamento de pacientes eventualmente acometidos da 
doença de Alzheimer. Método: Acompanhamento de dois 
pacientes: um com diagnóstico confirmado de DA leve, de 
acordo com critérios diagnósticos da CID-10 e NINCDS-
ADRDA e o outro com as funções cognitivas prejudicadas, 
com sugestão de investigação mais aprofundada para 
confirmação do diagnóstico de DA. Em cada paciente, foram 
realizadas quatro sessões de atendimento: duas destinadas 
a avaliações neuropsicológicas com aplicação de testes 
confirmatórios e duração de duas horas aproximadamente, 
cada sessão; e duas destinadas a atenção farmacêutica 
com análise das medicações prescritas, avaliação quanto a 
possíveis interações medicamentosas e verificação quanto 
à real necessidade da manutenção da terapia 
medicamentosa utilizada em comparação com os resultados 
dos testes neuropsicológicos. Resultados: Ao final do 
acompanhamento, houve confirmação de que um dos 
pacientes não apresentava diagnóstico confirmatório para a 
referida doença, enquanto o outro apresentava quadro de 
cognição prejudicada, tendo sido confirmado pelos testes a 
suspeita inicial de DA, com sugestão ao médico de uso da 
Rivastgnina. Conclusão: A atenção farmacêutica combinada 
com a aplicação dos testes neuropsicológicos ofereceu 
subsídios importantes à equipe médica, permitindo uma 
adequação da medicação ao real quadro patológico dos 



pacientes. 
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