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RESUMO 

 

Os eventos adversos a medicamentos (EAM) são danos que podem afetar o paciente durante o 

processo de cuidado. Esses eventos podem representar falhas em qualquer etapa de uso dos 

medicamentos, e são mais frequentes durante hospitalizações, bem como em pacientes 

pediátricos. A maior vulnerabilidade aos EAM nos pacientes pediátricos justifica a necessidade 

de identificar e caracterizar esses eventos nesta população. Este estudo tem a finalidade de 

identificar, quantificar e caracterizar os EAM em crianças hospitalizadas. Trata-se de estudo 

observacional retrospectivo que utilizou rastreadores para detecção de EAM em uma população 

pediátrica internada em um hospital federal de referência no atendimento materno infantil. O 

método foi adaptado da proposta do Institute for Healthcare Improvement (IHI) e baseado em 

revisão retrospectiva de prontuários, selecionados aleatoriamente, de pacientes que tiveram alta 

da enfermaria de pediatria no período de janeiro a dezembro de 2016. A identificação dos EAM 

foi realizada nas três etapas: (1) identificação de rastreadores; (2) identificação de EAM; e (3) 

avaliação para confirmação do EAM através de reuniões de consenso entre especialistas. As 

133 internações foram selecionadas aleatoriamente das 348 altas ocorridas durante o período 

do estudo. A amostra corresponde a pacientes com idade mediana de 1,7 anos (IIQ: < 0,1 - 3,8), 

sendo a maioria (52,6%) do sexo masculino. Dezessete internações apresentaram 31 EAM, o 

que representa uma proporção de 12,8% dos pacientes com EAM e taxas de 23,3 EAM/ 100 

internações e 19,7 EAM por 1.000 pacientes-dia. Os eventos foram mais frequentes com o 

aumento da idade. Quanto ao grau de dano, a maioria (93,6%) dos eventos identificados foram 

classificados na categoria E, ou seja, causaram danos temporários para o paciente com 

necessidade de intervenção. A classe farmacológica mais implicada nos EAM identificados foi 

a dos antibacterianos para uso sistêmico. Os rastreadores “uso de difenidramina”, “uso de 

fitomenadiona” e “excesso de sedação/letargia/queda/hipotensão” obtiveram alto rendimento 

já que, em todas as vezes que ocorreram, estiveram associados a um EAM. Este estudo sugere 

que a inclusão dos rastreadores “prurido” e “diarreia” pode ampliar a capacidade de identificar 

EAM na população pediátrica estudada. Observou-se que um número significativo das crianças 

apresentou um EAM. Isso indica a utilidade do emprego de lista de rastreadores para 

identificação e monitoramento de eventos nesta população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Eventos adversos, Efeitos colaterais e reações adversas relacionadas a 

medicamentos. Monitoramento de medicamentos.  Hospital pediátrico. Hospitalização, 

Farmacoepidemiologia. 
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ABSTRACT 

 

Adverse drug events (ADE) are damages that can affect patient during care process. These 

events may represent failures at any stage of drug use and are more frequent during 

hospitalizations as well as in pediatric patients. Greater vulnerability to ADE in pediatric 

patients justifies need to identify and characterize these events in this population. This is a 

retrospective observational study that used triggers to detect ADE in a pediatric population 

admitted to a federal referral hospital for maternal and childcare. The method was adapted from 

the Institute for Healthcare Improvement (IHI) proposal and based on a retrospective randomly 

review selected medical records of patients discharged from pediatric ward from January to 

December 2016. The identification of the ADE was performed in the three steps: (1) triggers 

identification; (2) identification of ADE; and (3) evaluation for ADE confirmation through 

expert consensus meetings. The 133 hospitalizations were randomly selected from 348 

discharges during the study period. The sample corresponds to patients with a median age of 

1.7 years (IQR: <0.1 - 3.8), most of them (52.6%) male. Seventeen hospitalizations had 31 

ADE, representing a proportion of 12.8% of patients with ADE and rates of 23.3 ADE / 100 

hospitalizations and 19.7 ADE per 1,000 patient-days. Events were more frequent with 

increasing age. Regarding the degree of damage, most (93.6%) of the identified events were 

classified in category E that is caused temporary damage to the patient in intervention need. 

Pharmacological class most implicated in identified ADE was that of antibacterials for systemic 

use. The “diphenhydramine use”, “phytomenadione use” and “excess sedation / lethargy / fall 

/ hypotension” triggers were high yielding as they were all associated with an ADE each time 

they occurred. This study suggests that the inclusion of “pruritus” and “diarrhea” triggers may 

increase the ability to identify ADE in the pediatric population studied. A significant number 

of children had an ADE. This indicates usefulness of using trigger lists to identify and monitor 

events in this population. 

 

KEYWORDS: Adverse events, Side effects and drug related side effects. Monitoring of 

medications. Pediatric hospital. Hospitalization. Pharmacoepidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os medicamentos exercem um importante papel no tratamento e na profilaxia de 

problemas relacionados à saúde. Entretanto a terapia medicamentosa não é isenta de riscos. Os 

usuários de medicamentos estão sujeitos à ocorrência de eventos adversos a medicamentos 

(EAM) (Giordani et al., 2012). É amplamente documentado que esses eventos contribuem com 

a morbidade e a mortalidade dos pacientes, bem com o aumento do número e custos das 

internações hospitalares (Leape et al., 1991; Bates et al., 1997; Phillips et al., 1998; Thomas et 

al., 1999; Kohn et al., 2000; Aspden et al., 2007; Fries et al., 2012). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define evento adverso a medicamento (EAM) 

como qualquer dano causado pelo uso de um ou mais medicamentos com finalidade terapêutica, 

abrangendo, portanto, as reações adversas aos medicamentos (RAM) e os erros de medicação 

(OMS, 2009).  

As crianças apresentam maior vulnerabilidade a danos durante o tratamento 

medicamentoso em relação aos adultos. Vários fatores contribuem com esta vulnerabilidade. 

As diferenças fisiológicas, como a composição corporal, por exemplo, que sofre modificações 

ao longo do crescimento, resultam em alterações significativas nos processos farmacocinéticos 

e farmacodinâmicos dos medicamentos. Além disso, existem questões relacionadas à indicação 

das doses de medicamentos para crianças que, geralmente, são determinadas através de cálculos 

que extrapolam as doses preconizadas para adultos, não levando em consideração as diferenças 

fisiológicas deste grupo (Kaushal et al., 2004; Mir & Geer, 2016). 

Temos ainda o fato de que a maioria dos medicamentos disponíveis no mercado não é 

testada em crianças no período pré-comercialização, visto que este grupo etário é geralmente 

excluído dos ensaios clínicos para o desenvolvimento de novos medicamentos (Mir & Geer, 

2016). Dessa forma, a segurança dos medicamentos não é adequadamente estabelecida para a 

utilização em crianças (MS, 2010).  

 Estudos demonstram que a probabilidade de ocorrer EAM em ambientes de cuidado 

pediátrico é maior do que em ambientes de cuidado adulto. Além disso, os eventos adversos em 

crianças tendem a ser mais graves do que em adultos (Ghaleb et al., 2010). Entretanto, há menos 

estudos publicados sobre eventos adversos e outros problemas relacionados ao uso de 

medicamentos em pacientes pediátricos do que em pacientes adultos (Kaushal et al., 2001; 
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Buck, 2010). A maior suscetibilidade dos pacientes pediátricos torna evidente a necessidade de 

identificar e quantificar os EAM nessa população para estabelecer estratégias de prevenção e 

melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

 A metodologia que utiliza rastreadores para identificação de EAM em pacientes 

hospitalizados tem apresentado taxas de detecção mais altas que outros métodos usados 

tradicionalmente e representa abordagem alternativa e complementar a estes métodos (Classen 

et al., 2011; Kirkendall et al., 2012). 

Desta forma, esta dissertação, ao identificar, quantificar e caracterizar os EAM em 

crianças de hospital federal de referência no atendimento materno infantil, localizado no 

município do Rio de Janeiro, espera contribuir com as estratégias de segurança do paciente e 

com a melhoria na qualidade da assistência nos serviços de saúde. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SEGURANÇA NO USO DE MEDICAMENTOS 

 

2.1.1 Farmacovigilância 

  

 Ao longo do tempo muitos avanços puderam ser observados na nossa sociedade em 

todas as áreas do conhecimento. Na medicina, diversos progressos foram alcançados com o 

surgimento e a inserção de novas tecnologias na prática clínica, incluindo o desenvolvimento 

de novos medicamentos. Os medicamentos representam uma ferramenta importante na 

resolução de problemas relacionados à saúde e sua utilização está frequentemente associada ao 

tratamento de pacientes em todos os níveis de cuidado (Mendes et al., 2008). Nesse aspecto, o 

ambiente hospitalar se destaca uma vez que o tratamento medicamentoso está presente em 

praticamente todos os pacientes e, em muitos casos, ocorre o uso concomitante de vários 

medicamentos. Diante disso, o estudo dos eventos indesejáveis associados à terapia 

medicamentosa e o acompanhamento dos medicamentos pós comercialização são 

imprescindíveis para garantir o seu uso seguro (Giordani et al., 2012). 

O surgimento e o crescimento da indústria farmacêutica no mundo e no Brasil ao longo 

da história evidenciaram a necessidade crescente de regulação dessa atividade visando reduzir 

os agravos à saúde da população. O conhecimento de que não há medicamento isento de risco 

existe há bastante tempo e diversos relatos históricos demonstram que os avanços na 

regulamentação de medicamentos foram impulsionados por acontecimentos trágicos (Fries et 

al., 2012). 

 A morte de uma menina de 15 anos em 1848 devido ao uso de clorofórmio durante a 

anestesia se tornou um marco importante pois, a partir desse episódio, a revista The Lancet 

criou uma comissão no Reino Unido para relatar mortes relacionadas à anestesia. Esses achados 

foram publicados na revista em 1893 (Routledge, 1998). 

 Em 1906, foi aprovada uma lei federal nos Estados Unidos da América (Food and Drugs 

Act) determinando que os medicamentos fossem puros e livres de contaminação para obterem 
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autorização para uso. No entanto, essa lei não apresentou qualquer exigência quanto à eficácia 

(Routledge, 1998). 

 O episódio que marcou o início da exigência dos testes de segurança para os 

medicamentos envolveu a morte de 105 pessoas em 1937, nos Estados Unidos da América 

(EUA) após o uso de uma preparação líquida sulfanilamida. A tragédia ocorreu devido ao uso 

do dietilenoglicol como diluente na formulação. As regulamentações de medicamentos 

existentes na época não exigiam testes de toxicidade pré-comercialização. Após esse desastre, 

foi aprovada nos EUA a lei federal de alimentos, medicamentos e cosméticos de 1938, que 

passou a exigir provas de segurança antes do lançamento de um novo medicamento no mercado. 

Essa lei tornou a Food and Drug Administration (FDA) uma agência reguladora mais envolvida 

na supervisão da avaliação de novos medicamentos (Wax, 1995). 

 No início da década de 60, a tragédia da talidomida teve grande repercussão mundial e 

evidenciou a necessidade de ampliar as exigências legais e tornar a vigilância de medicamentos 

cada vez mais rigorosa.  A talidomida começou a ser usada em 1957 com prescrição para 

náuseas, inclusive para gestantes. Em pouco tempo o medicamento foi relacionado a 

malformações congênitas graves nos filhos de mulheres que usaram a talidomida durante a 

gravidez. Antes de 1965, a maioria dos países haviam retirado a talidomida do mercado (OMS, 

2004). 

 Nesse contexto, a 16ª Assembleia Mundial da Saúde (1963) adotou uma resolução 

(WHA 16.36), onde afirmava a necessidade de ações imediatas em relação à disseminação 

rápida de informações envolvendo reações adversas a medicamentos. Em 1968 foi criado o 

Projeto de Pesquisa Piloto para o Monitoramento Internacional de Medicamentos da OMS, cujo 

objetivo era desenvolver um sistema aplicável em âmbito internacional, para identificar 

precocemente os efeitos adversos desconhecidos, ou pouco estudados. A partir daí, iniciou-se 

a prática e ciência da farmacovigilância com a criação de uma base de dados mundial sobre 

reações adversas a medicamentos. O Programa é coordenadado pelo Centro Colaborador da 

OMS, conhecido como Centro de Monitoramento de Uppsala (UMC) (WHO, 2002). 

Atualmente, o Programa de Monitoramento Internacional  de Medicamentos da OMS conta 

com 136 países membros, entre eles o Brasil, participante desde 2001 (WHO-UMC, 2019). 
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 De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (2002), farmacovigilância 

consiste na ciência e nas atividades de detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos 

adversos ou qualquer outro problema relacionado ao medicamento. 

 Apesar de todo o rigor científico aplicado durante os estudos pré-clínicos e clínicos 

realizados antes da aprovação e concessão de registro de um novo medicamento, os ensaios 

clínicos são insuficientes para determinar todos os eventos adversos a medicamentos. 

Destacam-se entre as limitações dos estudos pré-comercialização o número reduzido de 

pacientes incluídos, o curto tempo de duração do tratamento, a exclusão de grupos de pacientes 

sujeitos a maior risco (como idosos, grávidas, crianças, hepatopatas, nefropatas e pacientes 

polimedicados).  Eventos raros e eventos decorrentes de uma exposição em longo prazo 

geralmente só são identificados após a comercialização do medicamento, quando seu uso é 

realizado em grande escala (Tognoni & Laporte, 1989). 

De acordo com Rozenfeld (1998), por mais racionais que sejam as prescrições e por 

mais éticos que sejam os que prescrevem, dispensam, transportam ou vendem medicamentos e 

ainda que os estudos sejam rigorosos, os riscos de efeitos adversos não podem ser totalmente 

eliminados ou, às vezes, sequer conhecidos (Rozenfeld, 1998). Assim, o monitoramento do uso 

de medicamentos após a comercialização é fundamental para a avaliação da relação risco 

benefício das terapias medicamentosas disponíveis para o uso dos pacientes, sendo a 

Farmacovigilância uma estratégia para esse fim. 

A farmacovigilância tem como objetivos específicos melhorar o cuidado com o paciente 

e a segurança em relação ao uso de medicamentos e a todas as intervenções médicas e 

paramédicas; melhorar a saúde pública e a segurança em relação ao uso de medicamentos; 

contribuir para a avaliação dos benefícios, danos, efetividade e riscos dos medicamentos, 

incentivando a sua utilização de forma segura, racional e mais efetiva (inclui-se o uso custo-

efetivo); e promover a compreensão, a educação e a capacitação clínica em farmacovigilância 

e a sua comunicação efetiva ao público (OMS-OPAS 2005). 

 No Brasil, nas décadas de 60 e 70, surgiu a legislação sanitária de medicamentos que 

vigora até hoje, destacando-se a Lei Federal nº 6360/76, de 23 de setembro de 1976, que 

estabelece a transmissão de acidentes ou reações nocivas à autoridade sanitária competente 

(SNSV, 1976).  
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 No final da década de 90, com a aprovação da Política Nacional de Medicamentos e a 

criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2019), institucionalizou-se a 

responsabilidade de estabelecer, coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e 

farmacológica, além de regular, controlar e fiscalizar os medicamentos de uso humano que 

representam risco à saúde pública, fato que viabilizou a implantação de um programa nacional 

de farmacovigilância. Esse programa hoje é coordenado pelo Centro Nacional de 

Monitorização de Medicamentos (CNMM), sediado na área de farmacovigilância da ANVISA. 

Em 2001, o CNMM foi aceito como 62º membro efetivo do Programa Internacional da OMS 

(ANVISA, 2019). 

Dentre as ações implementadas pela ANVISA para intensificar a atuação da 

farmacovigilância no país, a criação da rede de Hospitais Sentinela em 2004, do Notivisa em 

2009, Vigipós em 2012 e a RDC nº 4/ 2009. Esta última tornou obrigatória a notificação de 

eventos adversos por parte dos detentores de registro. Além disso, instituiu a inspeção em 

farmacovigilância e a auto inspeção. A partir da vigência da RDC nº 04, a notificação de eventos 

adversos relacionados ao uso de medicamentos passou a ser compulsória a todos os detentores 

do registro de medicamentos em território nacional. Além disso, passaram ser exigidos 

Relatórios Periódicos de Farmacovigilância e Planos de Farmacovigilância (ANVISA, 2019). 

Em dezembro de 2018, a ANVISA disponibilizou um novo sistema de notificação de eventos 

adversos a medicamentos e vacinas, o Vigimed, com a intenção de facilitar a notificação, bem 

como tomada de decisão frente aos eventos notificados (ANVISA, 2019). 

 A farmacovigilância se desenvolveu e continuará a se desenvolver como resposta à 

necessidade de reduzir os agravos à saúde da população, desempenhando seu papel fundamental 

no monitoramento, detecção e prevenção de eventos adversos a medicamentos visando garantir 

a segurança no uso dos medicamentos (Fries et al., 2012). 

 

2.1.2 Segurança do paciente 

 

O tema segurança do paciente vem adquirindo cada vez mais evidência no mundo 

inteiro, impulsionando uma série de ações que visam aumentar a qualidade da assistência 

prestada aos pacientes, em todos os níveis de atenção. O marco inicial desse movimento foi a 

publicação do relatório To Err Is Human, pelo Instituto de Medicina (IOM) em 1999. Este 
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relatório concluiu que os cuidados de saúde nos Estados Unidos não são tão seguros como 

deveriam e poderiam ser. Ainda, de acordo com este relatório, entre 44.000 e 98.000 vidas são 

perdidas por ano em hospitais dos EUA como resultado de erros médicos (Kohn et al., 2000). 

Esta estimativa resultou do Harvard Medical Practice Study, que estimou que 3,7% de todos 

os pacientes hospitalizados em uma coorte do estado de Nova York sofreram um evento adverso 

relacionado à terapia médica e que muitos desses eventos são decorrentes de cuidados médicos 

de baixa qualidade (Brennan et al., 1991). 

Utilizando métodos semelhantes ao Harvard Medical Practice Study, outro estudo para 

estimar a incidência e os tipos de eventos adversos em Utah e Colorado em 1992, selecionou 

uma amostra aleatória de 15.000 prontuários e encontrou resultados semelhantes aos do Estado 

de Nova York em 1984. Os eventos adversos aos medicamentos foram a principal causa de 

eventos adversos não cirúrgicos (19,3% de todos os eventos adversos) (Thomas et al., 2000). 

Em estudo pioneiro no Brasil, Mendes e colaboradores (2009) também identificaram que os 

eventos adversos a medicamentos estavam entre as explicações mais comuns dos eventos 

adversos ocorridos em hospitais. 

Em outro estudo do grupo de Harvard usando métodos de detecção mais elaborados foi 

observada uma taxa de 6,5% de eventos adversos a medicamentos (EAM) em uma população 

de pacientes adultos, com 33% desses EAM considerados eventos evitáveis (Bates et al., 1995). 

Em estudo americano que considerou múltiplos fatores, incluindo gravidade e 

comorbidades, os custos estimados atribuíveis a um EAM foram de US $ 2595 para todos os 

EAM e US $ 4685 para EAM considerados evitáveis. Com base nesses custos e dados sobre a 

incidência de EAM, estimou-se que os custos anuais atribuíveis a todos os EAM e EAM 

evitáveis para um hospital de 700 leitos são US $ 5,6 milhões e US $ 2,8 milhões, 

respectivamente. Os custos elevados dos EAM para hospitais justificam o investimento em 

esforços para prevenir esses eventos (Bates et al., 1997). 

Além de custar vidas humanas, os erros associados à assistência ao paciente apresentam 

ainda outras abordagens como a perda da confiança nos sistemas de saúde e a redução da 

satisfação dos pacientes e dos profissionais de saúde. Por um lado, os pacientes têm que suportar 

o desconforto físico e psicológico em decorrência do aumento do tempo de internação, 

necessidade de intervenções não programadas ou deficiência resultante de erros médicos. Por 

outro lado, os profissionais de saúde sofrem com a perda de moral e a frustração de não terem 

fornecido os melhores cuidados possíveis. A sociedade também paga uma parcela do custo dos 
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erros, uma vez que há perda de produtividade dos trabalhadores, diminuição da frequência 

escolar das crianças e menor nível de saúde da população (Kohn et al., 2000). 

Como estratégia de enfrentamento a esse cenário preocupante, a OMS lançou em 2004 

por meio de Resolução na 57ª Assembleia Mundial da Saúde, o programa Aliança Mundial para 

a Segurança do Paciente, convocando todos os países-membros a adotarem medidas para 

assegurar a qualidade e a segurança da assistência prestada nas unidades de saúde (WHO, 2006-

2007). 

As seis metas internacionais de segurança do paciente estabelecidas pela OMS são: 1) 

Identificar corretamente o paciente; 2) Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde; 

3) Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos; 4) 

Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos; 5) Higienizar as 

mãos para evitar infecções; e 6) Reduzir o risco de quedas e lesões por pressão (MS, 2018). 

Uma das formas de ação do programa de segurança do paciente da OMS é através do 

lançamento de Desafios Globais para a Segurança do Paciente. Os desafios globais pressupõem 

comprometimento e ações para minimizar riscos visando a segurança do paciente. Em 2005, 

foi lançado o primeiro Desafio Global para a Segurança do Paciente, focado na prevenção e na 

redução de infecção respiratória aguda (IRAS), com o tema Uma Assistência Limpa é uma 

Assistência mais Segura. Em 2007, o segundo Desafio Global para Segurança do Paciente teve 

foco na segurança cirúrgica, com o tema Cirurgias Seguras salvam Vidas (ANVISA, 2011). Em 

2017, a OMS lançou o Terceiro Desafio Global como tema o “Uso Seguro de Medicamentos 

(Medication without harm)” estabelecendo a meta de reduzir em 50% os danos graves e 

evitáveis associados a medicamentos em todos os países nos próximos cinco anos (OPAS-

OMS, 2017). 

Em documento publicado em 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 

Segurança do Paciente como a redução dos riscos de danos desnecessários associados à 

assistência em saúde até um mínimo aceitável. O “mínimo aceitável” se refere àquilo que é 

viável diante do conhecimento atual, dos recursos disponíveis e do contexto em que a 

assistência foi realizada frente ao risco de não-tratamento, ou outro tratamento (OMS, 2009). 

Algumas definições devem ser descritas para melhor compreensão do tema Segurança 

do Paciente. O Programa de Segurança do Paciente da OMS visa, entre outros objetivos, 
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organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas para 

reduzir os riscos e mitigar os eventos adversos (OMS, 2005).  

Um evento adverso a medicamento (EAM) é qualquer dano causado pelo uso de um ou 

mais medicamentos com finalidade terapêutica, abrangendo, portanto, reações adversas aos 

medicamentos (RAM) e erros de medicação (OMS, 2009).  

Reação adversa a medicamento (RAM) é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, 

não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem 

para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções fisiológicas 

(OMS, 2009). 

Erro de medicação é qualquer evento evitável que pode causar dano ao paciente ou levar 

ao uso inadequado do medicamento, enquanto os mesmos estão sob o controle dos profissionais 

de saúde, pacientes ou consumidores (OMS, 2009). 

Há ainda a definição de dano que é o comprometimento da estrutura ou função do corpo 

e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade 

ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico (OMS, 2009). 

A Segurança do paciente no Brasil ganhou ênfase a partir da publicação de legislações 

específicas que estabelecem diretrizes para a área. As principais referências legais são a 

RDC/Anvisa nº 36/2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde 

e a Portaria GM/MS nº 529/2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP). Além dessas, a Portaria GM/MS nº 1.377, de 9 de julho de 2013 e a Portaria nº 2.095, 

de 24 de setembro de 2013 aprovaram os protocolos básicos de segurança do paciente 

(ANVISA, 2013). 

Dos seis protocolos básicos de segurança do paciente, destaca-se o anexo 03 da Portaria 

nº 2.095/2013 que contempla o  protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos, cuja finalidade é promover práticas seguras no uso de medicamentos em 

estabelecimentos de saúde, abrangendo todos os estabelecimentos que prestam cuidados à 

saúde, em todos os níveis de complexidade, em que medicamentos sejam utilizados para 

profilaxia, exames diagnósticos, tratamento e medidas paliativas (ANVISA, 2013). 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1377_09_07_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
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2.1.3 Eventos adversos a medicamentos 

 

No mundo inteiro, mais de 50% de todos os medicamentos são prescritos, dispensados 

ou vendidos de forma inadequada. Podem ser citados como exemplos do uso inadequado de 

medicamentos: o uso de muitos medicamentos (polifarmácia) por paciente quando esses são 

desnecessários; uso inadequado de antimicrobianos, muitas vezes em doses incorretas ou para 

infecções não bacterianas, ou ainda o uso de um antimicrobiano de espectro mais amplo do que 

seria necessário; uso excessivo de medicamento injetáveis em casos em que se poderiam utilizar 

formulações orais; e ausência de protocolos clínicos para orientar as prescrições (OMS, 2002).  

Estudo realizado nos EUA revela que cada paciente internado em um hospital norte-

americano está sujeito a um erro de medicação por dia, sendo registrados anualmente, nessas 

instituições, no mínimo 400.000 eventos adversos evitáveis relacionados a medicamentos 

(Aspden et al., 2007). Esses eventos adversos podem ocorrer em qualquer uma das etapas da 

cadeia terapêutica, desde a prescrição até a avaliação da efetividade, passando pela dispensação, 

administração e monitoramento dos efeitos.  Estima-se que os erros de medicação em hospitais 

provoquem mais de 7.000 mortes por ano nos EUA, acarretando importantes custos tangíveis e 

intangíveis (Phillips et al., 1998). No Brasil ainda não estão disponíveis estatísticas de óbitos 

relacionados a erros de medicação. 

Das diversas categorias de eventos adversos analisados, os eventos adversos a 

medicamentos figuraram entre os tipos mais caros de eventos adversos em um estudo em 

prontuários selecionados aleatoriamente de 28 hospitais em Utah nos Estados Unidos sobre o 

impacto financeiro dos danos aos pacientes sobre o sistema de saúde (Thomas et al., 1999). 

Uma revisão sistemática que reuniu oito estudos incluindo um total de 74.485 

prontuários concluiu que os eventos adversos durante a hospitalização constituem um sério 

problema, ocorrendo em aproximadamente 9% de todos os pacientes admitidos e levando a 

morte em 7% dos casos. Quase a metade dos eventos adversos (43,5%) foi considerada evitável. 

Os eventos relacionados a medicamentos constituíram 15,1% do total de eventos (Vries et al., 

2008). 

Os eventos adversos a medicamentos foram o tipo mais comum de evento adverso, 

representando 19% de todos os eventos encontrados num estudo que utilizou uma amostra de 

30.195 prontuários selecionados aleatoriamente (Leape et al., 1991). 



28 
 

 
 

As elevadas taxas de ocorrência de eventos adversos e os custos associados a esses 

eventos evidenciam a necessidade crescente da utilização de métodos que aumentem a detecção 

dos eventos adversos possibilitando a adoção de medidas de prevenção e mitigação do dano ao 

paciente. 

 Um método bastante utilizado para detecção de eventos adversos é a notificação 

voluntária. A principal vantagem desse método é o baixo custo de implantação e manutenção. 

No entanto a grande limitação é a subnotificação dos eventos por parte dos profissionais de 

saúde, sobretudo quando não existe uma cultura de segurança consolidada dentro da instituição. 

Pesquisas na área de saúde pública estimaram que a detecção de erros através de notificação 

voluntária corresponde a somente 10 a 20% dos erros ocorridos e, desses, 90 a 95% não causam 

danos aos pacientes (IHI, 2009). 

 Outros métodos de detecção que podem ser utilizados são a revisão retrospectiva de 

prontuários não focada e a monitorização prospectiva de parâmetros clínico-laboratoriais 

através da análise dos registros desses parâmetros (IHI, 2007; Burch, 2001; Silva et al., 2017). 

Cada um desses métodos apresenta vantagens e desvantagens. 

 Os eventos adversos podem ainda ser detectados utilizando rastreadores. Os rastreadores 

são pistas (ou “gatilhos”) que podem identificar possíveis eventos adversos. O trigger tools é a 

ferramenta de rastreadores criada pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI) para 

detecção de eventos adversos, sendo definido como um método de revisão retrospectiva de uma 

amostra de prontuários, selecionados aleatoriamente, focada na identificação de rastreadores 

estabelecidos pelo IHI para diversas áreas relacionadas ao cuidado do paciente. A ferramenta 

completa, denominada IHI Global Trigger Tool (IHI GTT), reúne diversas listas de 

rastreadores, sendo uma para cada um dos seguintes módulos: cuidados, medicamentos, 

cirurgia, cuidados intensivos, perinatal e emergência. O escopo deste estudo, no entanto, 

abrange apenas a lista de rastreadores do módulo medicamentos, ou seja, rastreadores 

relacionados à identificação de eventos adversos a medicamentos. 

 Utilizando a ferramenta de rastreadores do IHI, Classen e colaboradores mostraram que 

os eventos adversos em hospitais podem ser, pelo menos, 10 vezes maiores do que as taxas 

medidas anteriormente (Classen et al., 2011). 

 A simples identificação de um rastreador não significa, por si só, a ocorrência de um 

evento adverso. Há necessidade de realizar uma investigação detalhada no prontuário do 
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paciente buscando informações complementares que sustentem a existência de um evento 

adverso. Essas informações complementares podem ser encontradas nos resultados de exames 

laboratoriais e nos registros de evolução do paciente feito pela equipe médica e de enfermagem, 

além da equipe multidisciplinar. Em uma etapa subsequente à análise de prontuários, podem 

ser usadas ferramentas como os algoritmos, que servem para atribuir níveis de causalidade ao 

evento. O algoritmo de Naranjo é o mais utilizado internacionalmente para determinar a 

causalidade das reações adversas a medicamentos e leva em consideração, entre outras coisas, 

a coerência temporal entre a administração do medicamento suspeito e o evento, a 

plausibilidade farmacológica e a existência (ou não) de causas alternativas que justifiquem o 

evento adverso. O evento adverso pode ser classificado, de acordo com o algoritmo de Naranjo 

em: definido, provável, possível ou duvidoso, conforme somatório da pontuação de cada 

pergunta (Quadro 1) (Naranjo et al., 1981). 
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Quadro 1 – Algoritmo de Naranjo (1981).  

 

Critérios para a definição da relação causal Sim Não Não sabe 

1- Existem relatos conclusivos sobre este evento? 
1 0 0 

2- O evento adverso apareceu após a administração do 

medicamento suspeito? 2 -1 0 

3- O evento desapareceu quando o medicamento suspeito foi 

descontinuado ou quando um antagonista específico foi 

administrado? 1 0 0 

4- O evento reapareceu quando o medicamento foi 

readministrado? 2 -1 0 

5- Existem causas alternativas (outras que não o 

medicamento) que poderiam, por si só, ser causadoras do 

evento? -1 2 0 

6- O evento reaparece quando um placebo foi administrado? 
-1 1 0 

7- O medicamento foi detectado no sangue ou em outros 

fluidos biológicos em concentrações sabidamente tóxicas? 1 0 0 

8- O evento foi mais grave com o aumento da dose ou torna-

se menos grave com a redução da dose? 1 0 0 

9- O paciente tem história de evento semelhante para o 

mesmo medicamento, ou outro similar, em alguma exposição 

prévia? 1 0 0 

10- O evento adverso foi confirmado por qualquer evidência 

objetiva? 1 0 0 

TOTAL (somatório de pontos)  

 

Somatório de pontos Categoria de causalidade 

Maior ou igual a 9 Definido 

5 a 8 Provável 

1 a 4 Possível 

Menor ou igual a 0 Duvidoso 

  

 Os EAM podem ser classificados quanto à gravidade usando a classificação do National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP). 

Originalmente, essa classificação foi desenvolvida para categorizar erros de medicação, visto 

que abrange nove categorias de erros incluindo aqueles que não causaram danos ao paciente 

(Figura 1). No entanto, essa classificação pode ser facilmente aplicada a eventos adversos, 



31 
 

 
 

bastando, para isso, excluir as categorias A, B, C e D, que não incluem dano ao paciente e 

utilizar apenas as categorias E, F, G, H e I (Quadros 2 e 3).  

 

Figura 1 – Classificação dos erros de medicação de acordo com o Index NCC 

MERP. 

 

Fonte: NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors, 2001 
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Quadro 2 – Descrição das categorias de danos ao paciente de acordo com o índice 

do NCC MERP.  

 

Categoria Descrição do dano 

Categoria E Danos temporários para o paciente e necessidade de intervenção 

Categoria F 
Danos temporários para o paciente e necessidade de internação 

inicial ou prolongada 

Categoria G Dano permanente ao paciente 

Categoria H Necessidade de intervenção para sustentar a vida 

Categoria I Morte do paciente 

Fonte: IHI, 2009 

 

Quadro 3 – Definições dos termos utilizados na descrição do dano na classificação 

de gravidade do Index NCC MERP. 

 

Termos Definições 

Dano Prejuízo da função física, emocional ou psicológica ou 

da estrutura do corpo e/ ou dor resultante. 

Intervenção 

 

Pode incluir mudança na terapia ou tratamento médico/ 

cirúrgico. 

Intervenção necessária para 

sustentar a vida 

Inclui suporte respiratório e cardiovascular (por exemplo, 

parada cardiorrespiratória, desfibrilação, intubação etc.) 

Fonte: NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors, 2001 
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2.2 USO DE MEDICAMENTOS EM CRIANÇAS 

 

2.2.1 Aspectos gerais 

 

As crianças necessitam de cuidados específicos durante toda a fase do seu 

desenvolvimento. Na área da saúde esse fato é ainda mais significativo, tendo em vista as 

particularidades fisiológicas na infância. O tratamento de problemas de saúde na população 

pediátrica representa um desafio para os profissionais de saúde, pois informações seguras sobre 

posologia dos medicamentos é limitada. Além disso, é necessário considerar a imaturidade e a 

composição corporal das crianças, o que as difere fisiologicamente dos adultos e interferem na 

eficácia e segurança dos medicamentos. A maioria dos estudos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos carece de informações sobre a ação do medicamento em crianças (OMS, 

2010). 

As crianças estão mais susceptíveis aos danos provocados pelo uso de medicamento. Os 

fatores relacionados ao risco elevado na população pediátrica podem estar relacionados ao 

medicamento, à prescrição e ao prescritor. A adequação da dosagem do medicamento baseado 

apenas no peso corporal e a necessidade de fazer diluições nos medicamentos industrializados 

para ajustar a dosagem são fatores de risco relacionados ao medicamento. Com relação à 

natureza da população, destacam-se a reduzida capacidade de comunicação das crianças para 

expressar possíveis efeitos indesejados, a vulnerabilidade de crianças gravemente enfermas, 

particularmente aqueles com sistemas renal e hepático imaturos, a natureza heterogênea da 

população pediátrica, a incapacidade de engolir formas farmacêuticas sólidas e o uso de 

medicamentos sem registro para a faixa etária.  Quanto à prescrição, podem ser citados os erros 

de cálculo por prescritores, farmacêuticos ou enfermeiros, escassez de informações sobre 

dosagem, administração e uso seguro, erros de administração e uso de dispositivos de medição 

inadequados (Kaushal et al., 2004; Mir & Geer, 2016). 

A carência de estudos com a população infantil contribui para que as prescrições 

pediátricas sejam apoiadas por evidências de baixa qualidade, sendo frequente o uso off label. 

O uso de off label é o uso de medicamentos em desacordo com o registro concedido pela 

autoridade sanitária competente no país, ou seja, trata-se do uso para uma indicação, um grupo 
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etário, em uma dosagem ou forma de administração não aprovados no registro do medicamento 

(Mir & Geer, 2016). 

De acordo com a ANVISA, o uso off label de medicamentos (uso não aprovado, que 

não consta da bula) é feito sob a responsabilidade do médico que o prescreve, e pode 

eventualmente vir a caracterizar um erro médico, embora trate-se, em grande parte das vezes, 

de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado. Há casos em que esta indicação 

nunca será aprovada por uma agência reguladora, como em doenças raras cujo tratamento 

medicamentoso só é respaldado por séries de casos e nunca estudadas por ensaios clínicos em 

virtude na natureza da doença (ANVISA, 2019). 

 

2.2.2 Aspectos farmacocinéticos em crianças 

 

As crianças apresentam diferenças nos processos farmacocinéticos de acordo com as 

fases de desenvolvimento. Parâmetros como idade, peso e área de superfície corporal podem 

mudar rapidamente e precisam ser considerados para garantir uma dosagem segura e efetiva. 

Durante o desenvolvimento, mudanças fisiológicas em termos de composição corporal (água, 

gordura, proteínas plasmáticas e hormônios) podem afetar a biodisponibilidade de 

medicamentos. Alguns dos fatores intrínsecos, como gênero, raça, hereditariedade e fatores 

extrínsecos como doenças adquiridas e dieta, também podem afetar a biodisponibilidade dos 

medicamentos (Mir & Geer, 2016).  

 

2.2.2.1 Absorção dos fármacos 

 

A absorção dos fármacos em crianças é alterada pelas diferenças na composição 

corporal de acordo com a faixa etária. A via oral sofre a influência do pH gástrico, esvaziamento 

gástrico e motilidade intestinal e deficiência de sais biliares e enzimas pancreáticas. O pH 

intraluminal pode afetar a estabilidade e o grau de ionização de um medicamento administrado 

por via oral, influenciando a sua absorção. O esvaziamento gástrico pode aumentar cerca de 6 

a 8 horas no primeiro ou segundo dia de vida. Por essa razão, fármacos absorvidos previamente 

no estômago podem sofrer maior absorção, ao contrário daqueles absorvidos no intestino 
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delgado, que podem ter efeito retardado. No caso de recém-nascidos, observa-se que o 

peristaltismo é irregular e lento podendo ocorrer aumento do tempo de absorção. Desse modo, 

doses usuais podem tornar-se tóxicas. A imaturidade da mucosa intestinal aumenta a 

permeabilidade e interfere na absorção intestinal de fármacos e nas funções biliar e pancreática. 

A deficiência de sais biliares e de enzimas pancreáticas diminui a absorção de medicamentos 

quando estes necessitam de solubilização ou hidrólise prévias para serem absorvidos. O fluxo 

sanguíneo reduzido no músculo esquelético e contrações musculares ineficientes interferem a 

absorção da via intramuscular. Na via cutânea, com o estrato córneo mais fino e o maior nível 

de hidratação, a penetração do medicamento é maior podendo haver ação sistêmica e, em alguns 

casos, ocorrer toxicidade (MS, 2010).  

A biodisponibilidade de fármacos afetados por pH, motilidade gastrintestinal, 

transportadores de efluxo e / ou metabolismo intestinal deve estar próxima dos valores adultos 

até os 5 anos de idade e possivelmente mais cedo do que isso para alguns medicamentos. No 

entanto, os dados são muito limitados para permitir conclusões definitivas (Anderson et al., 

2009). 

 

2.2.2.2 Distribuição dos fármacos 

 

Após a absorção, um fármaco é distribuído a vários compartimentos corporais de acordo 

com as suas propriedades físico-químicas, tais como tamanho molecular, constante de ionização 

e solubilidade aquosa e lipídica relativa (Anderson et al., 2009). A distribuição do fármaco é 

diretamente influenciada pela distribuição da água nos espaços intracelular e extracelular e pela 

porcentagem de proteína total em relação à massa corpórea total. Muitos fármacos se distribuem 

através do espaço extracelular, logo, o volume deste compartimento é importante para 

determinar a concentração do fármaco no seu local de ação. A variação na composição de 

gordura corporal pode comprometer diretamente a distribuição de medicamentos lipossolúveis. 

Há ainda a barreira hematoencefálica que, no recém-nascido, é incompleta e facilita a 

penetração de fármacos no sistema nervoso central. A permeabilidade, nesse caso, é maior para 

fármacos mais lipossolúveis (MS, 2010). A ligação do medicamento às proteínas plasmáticas 

também é fator importante na sua distribuição. Concentrações insuficientes no plasma de 

recém-nascidos de albumina e glicoproteínas, em combinação com concentrações aumentadas 
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de bilirrubina e de ácidos graxos livres, resulta em predominância da fração do medicamento 

não ligada e farmacologicamente ativa no sangue de recém-nascidos e bebês (em contraste com 

crianças mais velhas). As consequências clínicas dessas diferenças incluem atividade 

farmacológica mais potente e maior risco de efeitos adversos provocados particularmente por 

medicamentos com alto nível de ligação às proteínas plasmáticas (ácido valpróico, fenitoína, 

salicilatos, propofol, midazolam, fentanil, sufentanil e lidocaína) (Kamińska, 2016). 

 

2.2.2.3 Biotransformação dos fármacos 

 

O principal objetivo da biotransformação dos medicamentos é transformá-los em 

substâncias mais solúveis em água para facilitar a sua excreção (Fernandez et al., 2011). A 

menor capacidade de biotransformação e excreção é a questão mais importante no contexto da 

toxicidade de drogas em bebês e crianças pequenas. Os recém-nascidos são caracterizados pela 

imaturidade metabólica do fígado causada pela atividade insuficiente de sistemas enzimáticos 

(Kamińska, 2016). Além da maturação das enzimas, o fluxo sanguíneo hepático, os sistemas de 

transporte hepático e a capacidade funcional do fígado são fatores importantes para a 

determinação da posologia do medicamento. A atividade enzimática do fígado é importante 

para muitos fármacos de uso oral, cuja biodisponibilidade depende do metabolismo de primeira 

passagem (MS, 2010). Tal atividade está sujeita a alterações fisiológicas, efeitos ambientais e 

genéticas, como os polimorfismos genéticos que podem resultar em redução, aumento ou 

inativação da atividade de várias isoenzimas (Anderson et al., 2009). 

 

2.2.2.4 Excreção dos fármacos 

 

O papel principal na excreção da maioria das drogas do organismo humano é 

desempenhado pelos rins. Devido à imaturidade anatômica e funcional, seu funcionamento em 

recém-nascidos é consideravelmente limitado. Isto diz respeito tanto à filtração glomerular 

como à secreção tubular (Kamińska, 2016). A maturação da função renal começa durante a 

organogênese fetal e se completa no início da infância. Após o nascimento, a função renal 

alcança o padrão observado em adultos no primeiro ano de vida. Nas duas primeiras semanas 

de vida, aumenta a taxa de filtração glomerular devido a maior fluxo sanguíneo renal. A 
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maturação das funções de secreção e reabsorção tubular levam aproximadamente um ano e o 

desenvolvimento completo se dá em torno de três anos de idade. Os rins dos recém-nascidos 

apresentam menor capacidade de excretar ácidos orgânicos fracos como penicilinas, 

sulfonamidas e cefalosporinas. Valores baixos do pH da urina, em relação aos do adulto, podem 

aumentar a reabsorção de ácidos orgânicos (MS, 2010). 

 

2.2.3 Aspectos farmacodinâmicos em crianças 

 

Em alguns casos, o estágio de desenvolvimento pode alterar a ação e a resposta a um 

medicamento. Isso pode ser verdade tanto para a ação desejada quanto para os eventos adversos. 

Além disso, e exclusivamente para a vida fetal e a infância, uma droga também pode alterar o 

desenvolvimento, temporária ou permanentemente ("programação"). O hipotireoidismo 

congênito, se não detectado e não tratado, dá origem a mudanças fenotípicas ao longo da vida. 

Este é um exemplo de programação, ou seja, efeitos permanentes resultam de um estímulo 

aplicado em um ponto sensível no desenvolvimento ("janela crítica"), muitas vezes na vida fetal 

ou neonatal. Não há condição comparável na idade adulta porque, embora o hipotireoidismo 

ocorra mais tarde na vida, o sistema nervoso central parou de se desenvolver (Stephenson, 

2005). 

 

2.2.4 Doses de medicamentos em crianças 

 

As doses de medicamentos para crianças geralmente são determinadas através de 

cálculos que extrapolam as doses preconizadas para adultos, levando em consideração o peso, 

a superfície corporal e a idade. Para maior segurança no uso de medicamentos por crianças, as 

doses deveriam ser individualizadas considerando aspectos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos. No entanto, os fabricantes de medicamentos costumam colocar nas bulas as 

doses por peso e faixa etária. Quanto menor for a idade da criança, maior a necessidade de 

cuidado para determinar a dose do medicamento. Os reajustes de dose são necessários até o 

peso máximo de 25 a 30 kg. Além desse peso, utiliza-se a dose preconizada para adultos. A 

dose calculada não deve superar a do adulto. Existem métodos preconizados para calcular a 
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dose da criança em função da preconizada para o adulto (Figuras 2 e 3) (MS, 2010). É 

importante destacar que a ausência de indicação de doses para crianças se deve, muito 

provavelmente, ao fato desse medicamento não ter sido testado suficientemente, necessitando 

prescrição e monitoramento ainda mais criteriosos. Portanto, os cálculos de doses para crianças 

são meras aproximações. A utilização da superfície corporal baseia-se no fato de que, na 

criança, ela é maior em relação ao peso do que nos adultos. A razão superfície corporal/ peso 

varia inversamente com a altura. Prefere-se a utilização da superfície corporal quando o peso 

da criança for superior a 10 kg. Quando for inferior a esse valor, o próprio peso é utilizado. 

Assim, a dose do medicamento é apresentada em mg/kg/dia ou mg/m2/dia. (MS, 2010). 

 

Figura 2 – Fatores para cálculo estimado da superfície corporal em crianças 

(adaptado de Burg). 

Superfície corporal = peso x fator 1 x fator 2. 

Fonte: MS, 2010. 
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Figura 3 – Determinação da posologia com base na área de superfície corporal 

(adaptado de Koren). 

Fonte: MS, 2010. 

 

2.2.5 Morbimortalidade e uso de medicamentos em crianças 

 

No Brasil, as cinco maiores causas de internações hospitalares no SUS em crianças na 

faixa etária de 1 a 4 anos, no período de 1998 a 2007 foram as doenças do aparelho respiratório 

(40,3%), doenças infecciosas e parasitárias (21,6%), doenças do aparelho digestivo (5,5%), 

causas externas (2,5%) e as doenças do aparelho geniturinário (2,2%) (Oliveira et al., 2010).  

Dados atualizados em 2018, disponíveis no sistema de informação hospitalar do SUS 

(SIH-SUS), mostram que não houve alteração na ordem dos grupos de doenças implicados na 

maior parte das internações em crianças da mesma faixa etária (1 a 4 anos). As doenças do 

aparelho respiratório permanecem como principal diagnóstico (39,0%), doenças infecciosas e 

parasitárias (17,9%), doenças do aparelho digestivo (7,8%), causas externas (6,7%) e as 

doenças do aparelho geniturinário (6,5%). Na faixa etária de 0 a 14 anos, são observadas 

pequenas alterações nos grupos de doenças e na ordem dos grupos: doenças do aparelho 
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respiratório (26,9%), algumas afecções originadas no período perinatal (16,3%), doenças 

infecciosas e parasitárias (13,3%), causas externas (7,9%), doenças do aparelho digestivo 

(7,9%) e as doenças do aparelho geniturinário (6,0%) (DATASUS, 2018). 

Em relação ao uso de medicamentos, no Distrito Federal, um estudo realizado para 

avaliar os principais medicamentos prescritos para crianças hospitalizadas, foi encontrado que 

as 3 classes terapêuticas mais prescritas foram: medicamentos para o sistema nervoso, anti-

infecciosos de uso sistêmico e medicamentos para o sistema respiratório. Os três medicamentos 

mais prescritos foram dipirona, fenoterol e penicilina G. Em uma avaliação mais detalhada foi 

constatado: uso excessivo da via endovenosa, prescrição de medicamentos não aprovados para 

uso em pediatria ou para indicações não aprovadas e frequentes interações medicamentosas 

potenciais (Meiners et al., 2001). 

As principais causas de morte entre crianças e adolescentes no mundo em 2013, foram 

aquelas que são as mais comuns em crianças mais jovens, devido à maior proporção de mortes 

em crianças menores de 5 anos. As infecções do trato respiratório inferior, complicações de 

parto prematuro, encefalopatia neonatal após traumatismo do parto e asfixia, malária e doenças 

diarreicas foram responsáveis por 3,4 milhões de mortes ou 54% de todas as mortes entre 

crianças menores de 5 anos. Doenças infecciosas, incluindo infecções do trato respiratório 

inferior, sepse neonatal, malária, doenças diarreicas, HIV / aids, febre tifoide e tuberculose, 

continuam sendo grandes desafios nos países em desenvolvimento. Em vários países, as 

doenças evitáveis por vacinação, como sarampo e coqueluche, ainda aparecem entre as 10 

principais causas de morte, indicando a necessidade de fortalecer os programas de imunização 

nesses países. Através da identificação de casos, manejo adequado e prevenção de fatores de 

risco, é possível evitar diversas doenças potencialmente causadoras de óbitos infantis (GBDPC, 

2016). 
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2.3 EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS EM CRIANÇAS 

 

2.3.1 Ocorrência e identificação de EAM em crianças 

 

Embora existam diversos estudos publicados sobre os eventos adversos a medicamentos 

em pacientes adultos, a literatura a respeito dos eventos adversos a medicamentos ocorridos 

especificamente na população pediátrica é insuficiente (Kaushal et al., 2001; Buck, 2010). 

Mas há estimativas de que os danos devido ao uso de medicamentos podem ser maiores 

em crianças do que em adultos (Ghaleb et al., 2010). 

De acordo com uma revisão sistemática publicada em 2015, estima-se que 1,7% das 

crianças que recebem medicamentos para tratamento ambulatorial na Alemanha têm pelo 

menos uma reação adversa a medicamentos, enquanto que nas crianças hospitalizadas esse 

valor é estimado em 10% (Wimmer et al., 2015). 

As reservas fisiológicas de crianças e lactentes são mais restritas que em adultos sendo 

mais difícil atenuar os erros relacionados aos medicamentos. Possivelmente em virtude desses 

fatores, os EAM potenciais têm sido três vezes mais prováveis de ocorrer em hospitais infantis 

do que em hospitais adultos (Kaushal et al., 2001). 

Os erros de medicação podem ocorrer em qualquer etapa do processo medicamentoso, 

desde a prescrição até a monitorização do uso, passando pela dispensação e administração do 

medicamento. Os resultados de tais erros podem variar entre aqueles que são clinicamente 

insignificantes até um evento com risco de morte. Há diversos fatores que podem influenciar 

os erros de medicação. As crianças são incapazes de administrar medicamentos para si e 

demandam um regime de dose baseado no peso ou superfície corporal. A sobredosagem e a 

subdosagem (erros de cálculo de 10 vezes), um aumento ou uma diminuição da frequência de 

dosagem ou uma duração inadequada da administração do medicamento, são erros 

frequentemente detectados. A falta de disponibilidade de formulações adequadas aos pacientes 

pediátricos pode agravar o problema. Em alguns casos, o baixo nível de escolaridade dos 

cuidadores serve para aumentar as dificuldades (Mehndiratta, 2012). 

 O desenvolvimento de métodos simples para detectar erros de medicação, quer 

eletrônica ou manualmente, são necessários. Por exemplo, o uso de verificações automáticas de 
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dados laboratoriais, como a elevação da creatinina para um paciente em uso de um 

aminoglicosídeo, pode permitir a detecção mais rápida de EAM e possibilitar uma intervenção 

precoce (Kaushal et al., 2004). 

A metodologia que utiliza os rastreadores para detecção de EAM em uma população 

pediátrica revelou uma taxa de 2,3% de EAM com 19% descritos como evitáveis (Kaushal et 

al., 2001). 

 Uma revisão prospectiva de prontuários médicos foi realizada nos Estados Unidos para 

determinar a incidência e as causas de EAM em crianças internadas, no período de setembro de 

2000 a maio de 2001, não sendo utilizada a ferramenta de rastreadores. Nesse estudo observou-

se 6 EAM em 100 admissões (Holdsworth et al., 2003). 

A adaptação da ferramenta de rastreadores para utilização numa população pediátrica 

hospitalizada, realizada nos EUA, encontrou taxas de 11,1 EAM por 100 pacientes e 15,7 por 

1000 pacientes-dia em 2002. Desses EAM, 22% foram considerados evitáveis e apenas 3,7% 

foram identificados através de notificações voluntárias. Os EAM mais comuns identificados 

foram prurido e náusea, sendo as classes de medicamentos que mais causaram EAM foram os 

analgésicos opioides e os antibióticos (Takata et al., 2008). 

Cinco hospitais pediátricos de ensino, sem fins lucrativos, com afiliações acadêmicas 

localizadas na Califórnia encontraram taxa de 11,2 EAM por 100 altas e 22,3 por 1.000 

pacientes-dia, no período de novembro de 2003 até abril de 2004.  Em uma comparação com o 

método de notificações voluntárias feita nesse estudo a ferramenta de rastreadores identificou 

11 vezes mais EAM que as notificações voluntárias (Takata et al., 2008). 

 Em 2009, outro estudo americano aplicou os rastreadores do IHI desenvolvidos para 

adultos em população pediátrica do Cincinnati Children's Hospital Medical Center para 

detecção de eventos adversos em geral e EAM. Foi encontrada uma taxa de 25,0 EAM por 100 

pacientes (Kirkendall et al., 2012). 

Taxa de 28,9 EAM por 100 admissões foi obtida na Nova Zelândia, utilizando análise 

retrospectiva de 1.210 prontuários selecionados aleatoriamente entre março de 2010 a fevereiro 

de 2011 de 3 Conselhos Distritais de Saúde (Seddon et al., 2012). 

Taxas menores de EAM foram detectadas em estudo prospectivo em pacientes 

pediátricos realizado em um hospital de ensino na Etiópia. A incidência de EAM foi 9,2 por 
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100 admissões.  A taxa de danos permanentes (9%) foi maior que a encontrada em estudos nos 

países desenvolvidos (Eshetie et al., 2015). 

Um estudo nos EUA utilizou a IHI GTT para medir os níveis de dano em pacientes 

pediátricos em um grande hospital acadêmico para crianças e demonstrou a existência de 

rastreadores focados em adultos com pouca utilidade naquele ambiente, evidenciando a 

necessidade de desenvolver uma ferramenta específica para uso em pediatria (Kirkendall et al., 

2012). 

 

2.3.2 Utilização dos rastreadores (trigger tools) para identificação de EAM em 

crianças hospitalizadas 

 

Em 2002, Takata et al. (2008) adaptaram, para crianças hospitalizadas, a ferramenta de 

rastreadores para identificação de EAM do IHI para a população adulta. Esse estudo foi adotado 

pelo Child Health Corporation of America (CHCA) e orientou a elaboração de um manual 

contendo o detalhamento para a aplicação da ferramenta de rastreadores em ambientes de 

internação pediátrica. O manual denominado Pediatric Trigger Toolkit: Measuring Adverse 

Drug Events in the Children’s Hospital contém os seguintes itens: referencial teórico; 

contextualização; definições dos termos relacionados a EAM; instruções para fazer amostragem 

e métodos de condução da revisão de prontuários utilizando rastreadores; a lista de rastreadores 

de EAM; perguntas frequentes; formulários de coleta de dados; e instruções para randomização.  

A utilização do manual fornece orientações para implantação da ferramenta de 

rastreadores visando o aumento da detecção de EAM, a determinação da frequência, a 

identificação das características envolvidas na maioria dos eventos e a adoção de medidas de 

prevenção e mitigação de danos ao paciente pediátrico (IHI, 2007). 

Este manual foi traduzido, adaptado e validado para o português do Brasil dando origem 

ao Manual de rastreadores em pediatria: medindo eventos adversos a medicamentos em hospital 

pediátrico, publicado em 2017. Os autores do instrumento validado publicaram estudo 

conduzido em hospital universitário e concluíram que o mesmo pode ser utilizado para rastrear 

a ocorrência de eventos adversos a medicamentos em pacientes pediátricos nos hospitais 

brasileiros (Silva et al., 2017).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar e caracterizar os eventos adversos a medicamentos (EAM) em crianças 

hospitalizadas, em um hospital federal de referência no atendimento materno infantil localizado 

no Rio de Janeiro. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Estimar a frequência e caracterizar os EAM quanto à gravidade e à causalidade; 

b) Identificar os medicamentos envolvidos nos EAM; 

c) Avaliar o desempenho dos rastreadores de EAM; e 

d) Caracterizar os pacientes com EAM. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Trata-se de estudo observacional retrospectivo.  

 

4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A população do estudo foi formada por pacientes menores de 13 anos que saíram da 

enfermaria de pediatria por alta, óbito ou transferência externa, no período de janeiro a 

dezembro de 2016. Para efeito deste estudo foi utilizada a palavra alta para representar os três 

tipos de saída da enfermaria de pediatria – altas, óbitos e transferências externas. O critério de 

inclusão foi o período de internação superior a 48 horas na enfermaria de pediatria, de pacientes 

oriundos da comunidade, de outra unidade hospitalar ou de outro setor do próprio hospital. Os 

critérios de exclusão neste estudo foram as crianças em tratamento com quimioterápico durante 

a internação. Prontuários que não possuíam AIH (Autorização de Internação Hospitalar) 

preenchida e prontuários cujos dados da AIH não coincidiam com os dados da planilha que 

constituía a amostra selecionada foram excluídos do estudo e considerados perdas substituíveis.  

  

4.3 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O hospital do estudo é uma unidade de assistência, ensino, pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, reconhecido em 2010 como centro nacional de referência em saúde da mulher, da 

criança e do adolescente pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. Integra a rede 

pública do SUS e realiza atendimentos de média e alta complexidade no nível terciário de 

atenção, como cirurgias, internações e consultas em ambulatórios especializados. No ano de 

2016, o hospital contou com 116 leitos ativos, distribuídos da seguinte forma: 18 leitos na 

enfermaria de pediatria (UPI – Pediatria), 6 na UTI-RN cirúrgica, 12 na enfermaria de cirurgias 
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pediátricas, 6 na unidade de paciente graves, 22 na neonatologia, 11 na enfermaria de doenças 

infecciosas pediátricas, 5 na unidade intermediária, 26 na obstetrícia e 10 na ginecologia. O 

hospital possui ainda 3 centros cirúrgicos, sendo 1 pediátrico e 1 ginecológico, que realizam 

cirurgias eletivas, e 1 obstétrico que realiza partos de pacientes referenciadas; não possui 

serviço de emergência. As marcações de consultas nos serviços ambulatoriais são feitas através 

do Sistema Nacional de Regulação (SISREG). 

O perfil da população internada na enfermaria de pediatria (UPI – Pediatria) é de 

crianças e adolescentes portadores de doenças crônicas e doenças raras (como fibrose cística, 

mucopolissacaridose, osteogênese imperfeita, síndromes genéticas e doenças neurológicas). 

Esses pacientes normalmente são dependentes de equipamentos hospitalares e permanecem 

internados por longos períodos, já que a maioria das famílias não possui as condições 

financeiras necessárias para custear o tratamento em regime de homecare. As reinternações são 

bastante frequentes nesses perfis de pacientes. 

 

4.4 AMOSTRA 

 

 O Serviço de Internação e Alta do hospital forneceu a lista de altas (saídas da enfermaria 

de pediatria ocorridas por alta, óbito e transferência externa) no período de 01 de janeiro a 31 

de dezembro de 2016. Nessa lista constavam os seguintes dados: número do prontuário, data de 

nascimento, data da internação e data da saída da clínica pediátrica. 

Uma amostra aleatória simples foi selecionada a partir dos dados das internações 

elegíveis. Para o cálculo do tamanho da amostra foi considerada a fórmula e os parâmetros 

abaixo (Lozana & Iguchi, 1997): 

𝑛 ≥
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑧𝛼

2

(𝑁 ∗ 𝑑2 + 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑧𝛼
2)

 

 

Os parâmetros integrantes da fórmula utilizada representam:  

n – tamanho mínimo da amostra 



47 
 

 
 

N – tamanho da população de altas da enfermaria de pediatria no ano 2016 

zα – margem de erro (para o nível de confiança de 95%, zα= 1,96) 

d – precisão absoluta desejada (d= 0,05)  

PQ – variância da proporção de eventos na população, onde: P é a proporção da população com 

EAM (P= 0,20) e Q é igual a 1 – P (Q= 0,80) 

Considerando o total de 348 altas na enfermaria de pediatria em 2016, a estimativa da 

proporção de pacientes pediátricos com possíveis EAM de 20% e a precisão fixada em 5%, o 

tamanho da amostra calculado foi de 133 internações. 

A partir do tamanho da amostra calculado, da lista de prontuários que receberam alta no 

ano de 2016 e com o auxílio do software R versão 3.3.2, foi realizada uma seleção aleatória para 

obtenção dos prontuários revisados neste estudo. A amostra consistia em períodos de internação 

que tiveram alta em 2016, não importando a data de internação, mas sim se a alta do paciente 

ocorreu no período de janeiro a dezembro de 2016. Dessa forma, períodos longos de internação 

podem ter tido início em anos anteriores, mas se alta foi em 2016 esse prontuário pode ter sido 

sorteado. 

 

4.5 DEFINIÇÃO DA LISTA DE RASTREADORES 

 

A lista de rastreadores foi definida considerando os rastreadores usados e testados em 

crianças hospitalizadas por Takata et al. que deu origem ao Pediatric Trigger Toolkit: 

Measuring Adverse Drug Events in the Children’s Hospital, publicado em maio de 2007 pelo 

Child Health Corporation of America (IHI, 2007) e adaptado para o português por Silva et al. 

(2017), dando origem ao Manual de rastreadores em pediatria: medindo eventos adversos a 

medicamentos em hospital pediátrico, publicado em 2017 (Silva et al., 2017).  

 Também foram consideradas a relação dos medicamentos padronizados no hospital, os 

exames laboratoriais disponíveis e uma reunião com uma equipe multidisciplinar (um médico, 

uma enfermeira e uma farmacêutica - pesquisadora principal) para definição final dos 

rastreadores com maior utilidade na unidade.  
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O quadro 4 mostra os rastreadores que foram utilizados no estudo, totalizando 14 

rastreadores, que podem ser divididos em quatro tipos – uso de medicamentos (7), sinais e 

sintomas clínicos (2), resultados de exames laboratoriais (4) e ações realizadas pela equipe 

clínica (1). 

 

Quadro 4 – Rastreadores de EAM pediátricos utilizados no estudo. 

Medicamentos 

 Uso de difenidramina 

 Uso de vitamina K (fitomenadiona) 

 Uso de flumazenil 

 Uso de antiemético 

 Uso de naloxona 

 Uso de poliestirenossulfonato de cálcio 

 Uso de laxantes 

Sinais e sintomas clínicos 

 Excesso de sedação/letargia/queda/hipotensão 

 Erupção cutânea (exantema) 

Resultados de exames laboratoriais 

 Tempo Parcial de Tromboplastina (PTT) > 100 segundos 

 Aumento da creatinina sérica 

 Hipoglicemia (glicose < 40 mg/ dL) 

 Hipercalemia (↑ K) 

Condutas clínicas 

 Interrupção abrupta da medicação 

  

 Os rastreadores antieméticos e laxantes referem-se a classes terapêuticas e foram 

definidas de acordo com a padronização de medicamentos do hospital. O aumento da creatinina 

sérica foi definido como uma alteração no valor de mais de 0,4 mg/ dL. Com relação à glicemia, 

estabeleceu-se na reunião com a equipe da Pediatria que o rastreador deveria ser hipoglicemia, 

sendo definido de acordo com os parâmetros de referência do hospital, como valores de glicose 

menores que 40 mg/ dL. O rastreador hipercalemia foi definido de acordo com o valor de 

referência adotado no hospital, sendo considerados normais os valores compreendidos entre 3,5 

e 5,5 mg/ dL. 
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4.5.1 Racionalidade dos rastreadores de EAM 

Quadro 5 – Lista de rastreadores de EAM pediátricos utilizados no estudo e racionalidade para investigação do EAM. 
Rastreadores Descrição e racionalidade Observações 

Medicamentos   

Uso de difenidramina Anti-histamínico. Pode ter sido usado para tratar reação alérgica causada por medicamento.  

Os rastreadores que se referem ao 

uso de um medicamento são 

identificados nas prescrições.  

Os motivos para o uso do 

medicamento devem ser 

identificados visando descartar 

causas alternativas e confirmar o 

evento. 

Uso de vitamina K (fitomenadiona) Anti-hemorrágico. Pode ter sido usado para tratar sinais de sangramento causado por medicamento. 

Uso de flumazenil Antídoto para benzodiazepínico. Verificar no prontuário a presença de hipotensão ou sedação prolongada 

após uso de benzodiazepínico. 

 

Uso de antiemético Requer análise cuidadosa para descartar causas alternativas que motivaram o uso de antieméticos e 

determinar se houve realmente um EAM. 

 

Uso de naloxona Antídoto de opioide. Verificar no prontuário sinais de toxicidade dos opioides, como depressão 

respiratória, náuseas e vômitos, constipação intestinal e retenção urinária.  

 

Uso de poliestirenossulfonato de 

cálcio 

Resina trocadora de íons usada no tratamento da hipercalemia. Correlacionar o uso de medicamento com a 

elevação dos níveis séricos de potássio. 

 

Uso de laxantes Buscar evidências de constipação intestinal induzida por medicamentos nas prescrições e nos registros de 

evolução do paciente. 

Sinais e sintomas clínicos   

Excesso de sedação/ letargia/ 

queda/ hipotensão 

Buscar relação entre esses eventos e a administração de medicamentos sedativos, analgésicos ou 

relaxantes musculares. 

 

Buscar nos registros de evolução 

da equipe assistencial Erupção cutânea (exantema) Verificar no prontuário a existência de correlação entre o evento e a administração de um medicamento. 

Resultados de exames laboratoriais  

Tempo Parcial de Tromboplastina 

(PTT) 

Verificar a correlação entre os sinais de sangramento e o uso de heparina. PTT > 100 segundos 

Aumento da creatinina sérica Verificar a administração de medicamento nefrotóxico e excluir causas alternativas de insuficiência renal, 

como doença renal pré-existente ou diabetes. 

 

Alteração > 0,4 mg/ dL 

Hipoglicemia Correlacionar a hipoglicemia com o uso de medicamento. Glicemia < 40 mg/ dL 

Hipercalemia Verificar a correlação da hipercalemia com o uso de medicamento. Valores > 5,5 mg/ dL 

Condutas clínicas   

Interrupção abrupta da medicação* A interrupção de um medicamento pode indicar a ocorrência de EAM. Entretanto, é necessário excluir 

causas alternativas para a interrupção do medicamento.  

A identificação deste rastreador 

considerou o uso da palavra 

“suspenso” na prescrição. 

Fonte: Adaptado de manual de rastreadores em pediatria (IHI, 2007; Silva et al., 2017).  
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* Considerando a disponibilidade dos dados e a técnica empregada na coleta, para efeitos deste 

estudo, os casos de término de tratamento (terapia antimicrobiana, profilaxia, pulsoterapia e 

protocolos com duração de tratamento específica) foram coletados como rastreador 

“interrupção abrupta da medicação”, no entanto foram excluídos da suspeita de EAM. A 

ocorrência de situações, como questões administrativas de desabastecimento do medicamento 

no estoque da farmácia; medicamentos prescritos em SOS, a critério médico ou “se necessário” 

e que não foram administrados; as alterações de dose e as alterações do número de doses ou 

dias de tratamento, não foram consideradas como rastreador “interrupção abrupta da 

medicação”. 

  

4.6 COLETA DE DADOS 

   

A identificação dos EAM foi baseada no método proposto pelo IHI (Griffin et al., 2009), 

realizando a revisão retrospectiva de prontuários através da utilização de critérios de 

rastreamento. O instituto desenvolveu uma ferramenta para detecção de eventos adversos a 

medicamentos que utiliza rastreadores (“gatilhos” ou pistas) presentes nos prontuários e que 

sinalizam a possibilidade de ter ocorrido um dano ao paciente. 

O processo de identificação dos EAM foi realizado em três etapas: (1) análise 

retrospectiva dos prontuários para a busca de rastreadores; (2) avaliação dos casos para exclusão 

daqueles não relacionados a EAM e para seleção dos casos suspeitos de evento que serão 

analisados mais detalhadamente através de reunião de consenso entre especialistas; e (3) 

avaliação de especialistas para determinação final do EAM através de reunião de consenso. 

A análise retrospectiva dos prontuários foi precedida de reuniões preparatórias com 

todos os profissionais da equipe de trabalho com a finalidade de apresentar os materiais que 

foram utilizados no estudo e treinar os profissionais para a utilização dos instrumentos 

desenvolvidos e aplicação do método. O treinamento prévio objetivou ainda padronizar a ordem 

da coleta nos prontuários, dirimir dúvidas e verificar a aplicabilidade dos rastreadores no 

hospital do estudo. 

A revisão dos prontuários obedeceu a uma ordem definida inicialmente. Na instituição 

do estudo, os prontuários são manuais, em papel. Primeiro foi feita a revisão das prescrições de 
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medicamentos, em seguida foram revistos os resultados dos exames laboratoriais realizados 

durante a internação e, por último, foram analisados os dados da evolução multiprofissional. 

Este estudo não estipulou o tempo máximo ou mínimo que deveria ser aplicado na 

análise de cada prontuário. Considerando o perfil da unidade é possível inferir que os casos de 

internações longas estão relacionados a pacientes crônicos com perfil medicamentoso 

estabilizado ao longo do tempo. Foi arbitrado então, que para esses casos, seriam avaliados os 

primeiros sessenta dias de internação.  

 A primeira etapa foi realizada pela pesquisadora principal e por um farmacêutico 

residente, previamente treinados.  Os dados foram coletados através de formulários específicos 

desenvolvidos para este fim. Inicialmente, todos os medicamentos prescritos/ usados pelos 

pacientes elegíveis para este estudo foram registrados na Ficha de Coleta de Medicamentos 

(FCM) com data de início e término de uso para melhor correlação dos rastreadores com o uso 

do medicamento (Apêndice 1). O segundo formulário de coleta utilizado foi a Ficha de Coleta 

de EAM e serviu para identificação dos rastreadores e do EAM suspeito de ter ocorrido. Essa 

ficha foi preenchida para cada prontuário selecionado (Apêndice 2). 

 Com o intuito de padronizar a coleta de dados e dirimir eventuais dúvidas quanto ao 

preenchimento dos instrumentos de coleta de dados, foram elaborados dois roteiros explicativos 

– o roteiro de preenchimento da Ficha de Coleta de Medicamentos (Apêndice 5) e o roteiro para 

extração dos rastreadores (Apêndice 6). 

 A segunda etapa foi descartar os prontuários que não foram relacionados com EAM e 

selecionar aqueles em que o rastreador estava relacionado a uma suspeita de EAM. As suspeitas 

de EAM foram identificadas através da análise minuciosa do prontuário para buscar evidências 

da relação entre o rastreador e um EAM. Os casos de evidência positiva foram selecionados 

para a terceira etapa. Quando a análise do prontuário mostrou que o rastreador não estava 

relacionado a EAM e sim a outro motivo clínico, o caso foi excluído da terceira etapa. Antes 

de seguir para a etapa seguinte, as suspeitas de EAM foram analisadas para determinar o 

medicamento suspeito de ter causado o EAM. Para essa determinação considerou-se as 

informações da literatura especializada e o nexo temporal entre o uso do medicamento e a 

ocorrência do EAM. Foram consideradas as seguintes questões:  

 O evento pode estar associado ao medicamento suspeito, considerando-se as suas 

propriedades farmacológicas? 
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 O evento pode estar associado ao medicamento suspeito, considerando-se a condição 

clínica do paciente? 

 O evento pode estar associado ao medicamento suspeito, considerando-se a relação 

temporal entre a sua utilização e a ocorrência do evento? (Cano, 2011). 

Com o propósito de demonstrar a plausibilidade farmacológica entre o medicamento 

suspeito e o evento ocorrido, foram utilizadas como referência bibliográfica o Micromedex 

(Truven Health Analytics, 2015) e o Meyler’s side effects of drugs (Aronson, 2016). Ainda na 

segunda etapa da coleta de dados, o algoritmo de Naranjo foi aplicado a cada suspeita de EAM 

para atribuir categoria de causalidade ao evento, substituindo o termo reações adversas, 

originalmente proposto no algoritmo, por evento adverso. De acordo com esse método os 

eventos adversos foram classificados como definidos, prováveis, possíveis ou duvidosos. 

 Na terceira e última etapa da coleta de dados foi realizada uma reunião de especialistas 

para obtenção de consenso e determinação da ocorrência de EAM. Essa etapa utilizou o 

Formulário Individual de EAM (Apêndice 3) que continha informações obtidas a partir da 

análise dos prontuários e das investigações detalhadas de cada suspeita de evento. Entre essas, 

destacam-se informações importantes para nortear a tomada de decisão, tais como: a 

classificação da causalidade de acordo como o algoritmo de Naranjo e o resultado da pesquisa 

em fontes bibliográficas recomendadas, como o Micromedex (Truven Health Analytics, 2015) 

e o Meyler's side effects of drugs (Aronson, 2016). 

  A reunião de especialistas para consenso contou com a presença da médica chefe da 

enfermaria de pediatria e uma farmacêutica atuante na distribuição interna (para pacientes 

internados), além da pesquisadora principal. 

 

 

4.7 VARIÁVEIS DE INTERESSE 

 

Neste estudo foi considerada como variável resposta o EAM. Também foram 

selecionadas as seguintes variáveis preditoras: 
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 idade: variável quantitativa contínua que expressa a idade em anos do paciente no 

momento da saída, calculada pela diferença entre a data da saída e a data de nascimento; 

 sexo: variável qualitativa nominal composta pelos estratos feminino ou masculino; 

 diagnóstico principal: variável qualitativa nominal definida conforme a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10); 

 cor da pele: variável qualitativa nominal definida por auto declaração. Nesse caso, por 

se tratarem de pacientes menores, a declaração foi feita pelos responsáveis. 

 tempo de internação variável quantitativa contínua que expressa em dias calculada pela 

diferença entre a data da saída (dia, mês e ano) e a data da internação (dia, mês e ano); 

 número de medicamentos utilizados durante a internação: variável quantitativa discreta 

definida pela razão entre o número de medicamentos que foram efetivamente 

administrados durante todo o período coletado e o número de prescrições disponíveis; 

 presença de comorbidades: variável qualitativa nominal referente à presença ou 

ausência de comorbidades, classificadas de acordo com a CID-10; 

 gravidade do EAM: variável qualitativa nominal relativa às categorias de dano (E, F, G, 

H e I) causado ao paciente de acordo com a classificação do National Coordinating 

Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP); 

 medicamento envolvido no EAM: variável qualitativa nominal relativa à classe do 

medicamento envolvido no EAM, conforme a classificação nos 1º e 2º níveis da 

Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) preconizada pela OMS (OMS, 2017). 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Após confirmação dos EAM através da reunião de consenso dos especialistas, os dados 

obtidos foram consolidados para as análises. Os dados referentes aos prontuários com EAM 

confirmado foram distribuídos em uma planilha de consolidação contendo as variáveis que 

foram analisadas (Apêndice 4). 
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Foi realizada análise estatística descritiva onde as variáveis contínuas foram expressas 

pela mediana e intervalo interquartil, uma vez que não apresentaram distribuição normal e as 

variáveis categóricas como frequência absoluta e relativa. Os testes Mann Whitney, Qui-

quadrado e teste exato de Fisher foram realizados, quando pertinente, para avaliar a existência 

de associações entre as variáveis estudadas com a presença ou não de eventos.  

O desempenho dos rastreadores foi analisado pelo cálculo de três componentes: 1) 

divisão do número de registros de cada rastreador pelo total de prontuários avaliados, 

multiplicado por 100 (1); 2) divisão do número de EAM identificados pelos rastreadores pelo 

total de prontuários avaliados, multiplicado por 100 (2) e 3) divisão de (2) por (1), multiplicado 

por 100. Esse último é uma proporção que define o rendimento do rastreador e expressa, em 

valores relativos, o potencial de cada um deles para identificar EAM. Uma vez calculados, os 

rendimentos dos rastreadores foram categorizados em três grupos – alto rendimento (100%), 

rendimento intermediário (entre 30 e 70%) e baixo rendimento (< 30%) (Giordani et al., 2012). 

Os indicadores de frequência de EAM foram os seguintes: incidência de pacientes com 

eventos adversos a medicamentos (número de prontuários com pelo menos um EAM / número 

total de prontuários revisados); taxa de EAM por 100 pacientes (número de EAM / número total 

de prontuários revisados); taxa de EAM por 1000 pacientes-dia (número de EAM / soma dos 

dias de internação de todos os prontuários revisados). 

Os dados foram processados utilizando o Epi Data 3.0 e analisados com o auxílio do 

software R versão 3.3.2. 

 

 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 O presente estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro em 12 de junho de 2017 (CAAE: 68461417.7.0000.5243 / parecer: 

2.114.682) e do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 

Figueira em 23 de fevereiro de 2018 (CAAE 68461417.7.3001.5269 / parecer: 2.510.299), 

sendo a última instituição coparticipante (ANEXOS 1 e 2).  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

  

 Um total de 133 internações foram avaliadas neste estudo, o que corresponde a 110 

pacientes. As reinternações foram consideradas eventos independentes. As tabelas 1a e 1b 

apresentam as características da população estudada.  

   A faixa etária predominante foi 0 a 4 anos com 105 internações (78,9%), seguida da 

faixa de 5 a 9 anos com 18 internações (13,5%) e 10 anos ou mais com 10 internações (7,5%). 

A maioria das internações 70 (52,6%) eram de crianças do sexo masculino. Em 68 internações 

(51,1%) a cor da pele foi declarada como parda, em 62 (46,6%) branca, em 2 (1,5%) preta uma 

(0,8%) não foi obtida a informação. Três diagnósticos principais se destacaram sendo 

responsáveis, juntos, por 40 (30%) das internações estudadas – fibrose cística 14 (10,5%), 

outras pneumonias bacterianas 14 (10,5%) e pneumonias devido a outros microrganismos 

infecciosos 12 (9,0%). Em seguida, aparece o diagnóstico infecção intestinal bacteriana não 

especificada em 9 (6,8%) internações e 84 internações (63,2%) foram de outros diagnósticos 

(Tabela 1a).  

 Entre as internações estudadas 78 (58,6%) eram de pacientes sem comorbidades e 55 

internações (41,4%) de pacientes com pelo menos 1 comorbidade registrada. Com relação ao 

motivo da alta, 118 (88,7%) das internações registraram alta hospitalar por melhora no quadro 

clínico, 5 internações (3,8%) alta por cura, 5 tiveram registro de óbito (3,8%) e 5 (3,8%) foram 

transferidos para outra unidade hospitalar. A busca por rastreadores encontrou pelo menos 1 

rastreador em 100 (75,2%) internações e 33 (24,8%) internações não apresentaram nenhum 

rastreador. Foram identificados EAM em 17 (12,8%) internações analisadas (Tabela 1a). 
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Tabela 1a – Características dos pacientes com menos de 13 anos, com alta entre 

janeiro e dezembro de 2016, em um hospital federal de referência no atendimento materno 

infantil no Rio de Janeiro. 

Variáveis 

n = 133 

nº de 

internações 
% 

Pacientes   

Idade    

 0 a 4 anos 105 78,9 
 5 a 9 anos 18 13,5 
 10 anos ou mais 10 7,5 

Sexo     

 Masculino 70 52,6 

  Feminino 63 47,4 

Cor da pele     

 Branca 62 46,6 

 Parda 68 51,1 

 Preta 2 1,5 

 Sem informação 1 0,8 

Presença de comorbidades     

 Sim 55 41,4 

 Não 78 58,6 

Internações   

Diagnóstico Principal *             

 Fibrose cística 14 10,5 

 Outras pneumonias bacterianas 14 10,5 

 

Pneumonia devido a outros 

microorganismos infecciosos 
12 9,0 

 Infecção intestinal bacteriana NE ** 9 6,8 

 Outros 84 63,2 

Motivo da alta     

 Melhora 118 88,7 

 Cura 5 3,8 

 Óbito 5 3,8 

 Transferência 5 3,8 

Presença de rastreadores     

 Sim 100 75,2 

 Não 33 24,8 

Presença de EAM ***     

 Sim 17 12,8 

  Não 116 87,2 
* Diagnóstico principal de acordo com o CID-10 

** NE não especificada 

*** EAM evento adverso a medicamento 
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Os pacientes apresentaram medianas de idade de 1,7 anos (IIQ: < 0,1 - 3,8), do tempo 

de internação de 6,0 dias (IIQ: 3,0 - 14,0) e do número de medicamentos utilizados durante a 

internação de 4,1 (IIQ: 2,2 – 6,1). A mediana do número de rastreadores foi 2,0 (IIQ: 1,0 – 4,0) 

(Tabela 1b).  

 

Tabela 1b – Características dos pacientes com menos de 13 anos, com alta entre 

janeiro e dezembro de 2016, em um hospital federal de referência no atendimento materno 

infantil no Rio de Janeiro. 

Variáveis Mediana (IIQ*) 

Idade do paciente (anos) 1,7 (< 0,1-3,8) 

Tempo de internação (dias) 6,0 (3,0-14,0) 

Nº de medicamentos utilizados 4,1 (2,2 – 6,1) 

Nº de rastreadores  2,0 (1,0-4,0) 
 

 *IIQ intervalo interquartil 

 

5.2 FREQUÊNCIA E CARACTERÍSTICAS DOS EAM 

 

 Um total de 31 EAM foram encontrados em 17 internações, resultando em uma taxa de 

23,3 EAM por 100 internações, 19,7 EAM por 1.000 pacientes-dia e a proporção de pacientes 

com EAM foi 12,8%. 

 A aplicação do algoritmo de Naranjo foi usada para classificar os EAM quanto à 

causalidade. Dezoito EAM (58%) foram classificados como prováveis e 13 (42%) foram 

possíveis. Não houve EAM classificado como duvidoso ou definido. 

 A gravidade do dano causado pelo EAM foi avaliada utilizando-se o índice NCC MERP. 

Dos eventos encontrados, 29 (93,6%) EAM foram classificados como categoria E, ou seja, 

causaram danos temporários para o paciente e necessidade de intervenção, um EAM (3,2%) foi 

classificado como F tendo causado danos temporários para o paciente e necessidade de 

internação inicial ou prolongada e um EAM (3,2%) recebeu a classificação G, pois causou dano 

permanente ao paciente, um caso de hepatite medicamentosa descrita pelo diagnóstico clínico.  
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 Dos 31 EAM encontrados, a hemoptise foi o mais frequente (22,6%), seguido de diarreia 

(12,9%), prurido (12,9%), exantema (6,5%), distensão abdominal (6,5%) e excesso de sedação 

(6,5%). Os demais EAM, identificados uma vez cada (3,2%), foram síndrome de DRESS, 

náusea/ vômito, sialorreia, constipação, sangramento, insônia, flebite, bradicardia, mioclonia e 

hepatite medicamentosa (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição de eventos adversos a medicamentos segundo tipo, 

identificados em prontuários de pacientes com menos de 13 anos, com alta entre janeiro e 

dezembro de 2016, em um hospital federal de referência no atendimento materno infantil 

no Rio de Janeiro. 

EAM N % 

Hemoptise 7 22,6 

Diarreia 4 12,9 

Prurido 4 12,9 

Exantema 2 6,5 

Distensão abdominal 2 6,5 

Excesso de sedação 2 6,5 

Síndrome de DRESS * 1 3,2 

Náusea, vômito 1 3,2 

Sialorreia  1 3,2 

Constipação 1 3,2 

Sangramento 1 3,2 

Insônia 1 3,2 

Flebite 1 3,2 

Bradicardia 1 3,2 

Mioclonia 1 3,2 

Hepatite medicamentosa ** 1 3,2 

Total 31 100,0 
* DRESS Drug Rash With Eosinophilia and Systemic Symptoms 

** Diagnóstico clínico 
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5.3 CARACTERÍSTICAS DOS MEDICAMENTOS ENVOLVIDOS NOS EAM 

  

Um total de 21 medicamentos estiveram relacionados com os EAM, distribuídos em 10 

classes farmacológicas. As tabelas 4 e 5 mostram as classes farmacológicas e os medicamentos 

envolvidos nos EAM. Dos 31 EAM, 27 foram associados a apenas um medicamento e em 4 

eventos houve o envolvimento de mais de um medicamento.  

A tabela 4 mostra os grupos anatômicos que estiveram relacionados a um número mais 

elevado de EAM: “anti-infecciosos gerais para uso sistêmico” 12 (33,3%), “sistema nervoso” 

11 (30,6%), “sistema respiratório” 7 (19,4%), “preparações hormonais sistêmicas, excluindo 

hormônios sexuais e insulinas” 3 (8,3%), “aparelho digestivo e metabolismo” 1 (2,8%), “sangue 

e órgãos hematopoiéticos 1 (2,8%) e “sistema músculo-esquelético” 1 (2,8%) (Tabela 3). 

 As classes de medicamentos mais implicadas nos EAM identificados foram 

“antibacterianos para uso sistêmico” 10 medicamentos (27,8%), “preparados contra a tosse e 

resfriados” 7 (19,4%), “antiepiléticos” 5 (13,9%), “analgésicos” 5 (13,9%), “corticoides de uso 

sistêmico” 3 (8,3%), “soros imunes e imunoglobulinas” 2 (5,6%) e, com 1 (2,8%) EAM cada, 

as classes “medicamentos para o tratamento das doenças ósseas”, “agentes antitrombóticos”, 

“antiácidos e medicamentos para o tratamento da úlcera péptica” e “psicolépticos” (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Classes farmacológicas dos medicamentos envolvidos em eventos 

adversos a medicamentos em pacientes com menos de 13 anos, com alta entre janeiro e 

dezembro de 2016, em um hospital federal de referência no atendimento materno infantil 

no Rio de Janeiro. 

  

Classes farmacológicas ATC* 

 

 

N % 

A- APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO 1 2,8 

A02- Antiácidos e medicamentos para o tratamento da úlcera 

péptica 
1 2,8 

B - SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOIÉTICOS 1 2,8 

B01- Agentes antitrombóticos 1 2,8 

H - PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÉMICAS, 

EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS 
3 8,3 

H02- Corticoides de uso sistêmico 3 8,3 

J - ANTI-INFECCIOSOS GERAIS PARA USO SISTÊMICO 12 33,3 

J01- Antibacterianos para uso sistêmico 10 27,8 

J06- Soros imunes e imunoglobulinas 2 5,6 

M - SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO 1 2,8 

M05- Medicamentos para o tratamento das doenças ósseas 1 2,8 

N - SISTEMA NERVOSO 11 30,6 

N02- Analgésicos 5 13,9 

N03- Antiepiléticos 5 13,9 

N05- Psicolépticos 1 2,8 

R - APARELHO RESPIRATÓRIO 7 19,4 

R05- Preparados contra a tosse e resfriados 7 19,4 

Total 36 100,0 
  * 1º e 2º níveis de classificação Anatômica Terapêutica Química da OMS (OMS, 2017) 

 

 Já os medicamentos mais envolvidos com os eventos foram “alfadornase” (7 EAM, 

19,4%), “morfina” (4  EAM, 11,1%), “amoxicilina + clavulanato” (3 EAM, 8,3%), 

“metilprednisolona” (3 EAM, 8,3%), “imunoglobulina humana” (2 EAM, 5,6%), “fenitoína” 

(2 EAM, 5,6%) e aqueles implicados em 1 EAM (2,8%) cada, foram “sulfametoxazol + 

trimetoprim”, “dipirona”, “pamidronato”, “ciprofloxacino”, “fenobarbital”, “enoxaparina”, 

“polimixina B”, “omeprazol”, “piperacilina + tazobactam”, “carbamazepina”, “cefepima”, 

“vancomicina”, “midazolam”, “topiramato” e “azitromicina” (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Medicamentos envolvidos com eventos adversos a medicamentos em 

pacientes com menos de 13 anos, com alta entre janeiro e dezembro de 2016, em um 

hospital federal de referência no atendimento materno infantil no Rio de Janeiro. 

Medicamentos envolvidos com EAM N % 

Alfadornase 7 19,4 

Morfina 4 11,1 

Amoxicilina + clavulanato 3 8,3 

Metilprednisolona 3 8,3 

Imunoglobulina humana 2 5,6 

Fenitoína 2 5,6 

Sulfametoxazol + trimetoprima 1 2,8 

Dipirona 1 2,8 

Pamidronato 1 2,8 

Ciprofloxacino 1 2,8 

Fenobarbital 1 2,8 

Enoxaparina 1 2,8 

Polimixina B 1 2,8 

Omeprazol 1 2,8 

Piperacilina + tazobactam 1 2,8 

Carbamazepina 1 2,8 

Cefepima 1 2,8 

Vancomicina 1 2,8 

Midazolam 1 2,8 

Topiramato 1 2,8 

Azitromicina 1 2,8 

Total 36 100,0 

 

5.4 IDENTIFICAÇÃO E DESEMPENHO DOS RASTREADORES DE EAM 

  

Foram identificados 360 rastreadores em 100 internações (75,2%). O rastreador com 

maior número de ocorrências foi “interrupção abrupta do medicamento” (287, 79,7%), seguido 

de “uso de antieméticos” (32, 8,9%), “uso de laxantes” (26, 7,2%), “uso de fitomenadiona” (4, 

1,1%), “exantema” e “hipercalemia” (3 ocorrências cada, 0,8%), “excesso de sedação/ letargia/ 

queda/ hipotensão” (2, 0,6%) e os rastreadores detectados 1 vez (0,3%), cada um – “uso de 

difenidramina”, “uso de naloxona” e “hipoglicemia”. Os rastreadores “uso de flumazenil”, “uso 
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de poliestirenossulfonato de cálcio”, “tempo parcial de tromboplastina” e “aumento da 

creatinina sérica” não foram identificados neste estudo (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Frequência dos rastreadores encontrados em prontuários de pacientes 

com menos de 13 anos, com alta entre janeiro e dezembro de 2016, em um hospital federal 

de referência no atendimento materno infantil no Rio de Janeiro. 

Rastreador 
Número de vezes 

que ocorreu o 

rastreador 

% 

Interrupção abrupta do medicamento 287 79,7 

Uso de antiemético 32 8,9 

Uso de laxantes 26 7,2 

Uso de vitamina K (fitomenadiona) 4 1,1 

Erupção cutânea (exantema) 3 0,8 

Hipercalemia 3 0,8 

Excesso de sedação/ letargia/ queda/ hipotensão 2 0,6 

Uso de difenidramina 1 0,3 

Uso de naloxona 1 0,3 

Hipoglicemia 1 0,3 

Total 360 100,0 

 

 O rastreador “interrupção abrupta do medicamento” esteve associado ao maior número 

de eventos identificados (7). Em seguida, o rastreador “uso de fitomenadiona” identificou 4 

eventos, “uso de laxantes” 3 eventos, “excesso de sedação/letargia/queda/hipotensão” 2, 

“erupção cutânea” 2, “uso de difenidramina” 1 e “uso de antieméticos” 1. Os rastreadores “uso 

de naloxona”, “hipoglicemia” e “hipercalemia” não estiveram associados a nenhum evento 

(Tabela 6). 

 

 

 



63 
 

 
 

Tabela 6 – Frequência de eventos adversos a medicamentos identificados pelos 

rastreadores em prontuários de pacientes com menos de 13 anos, com alta entre janeiro e 

dezembro de 2016, em um hospital federal de referência no atendimento materno infantil 

no Rio de Janeiro. 

Rastreador 

Número de eventos 

identificados 

(EAM) 

EAM/100 

internações 

 

Interrupção abrupta do medicamento 7 5,3 

Uso de vitamina K (fitomenadiona) 4 3 

Uso de laxantes 3 2,3 

Excesso de sedação/ letargia/ queda/ 

hipotensão 
2 1,5 

Erupção cutânea (exantema) 2 1,5 

Uso de difenidramina 1 0,8 

Uso de antiemético 1 0,8 

Uso de naloxona 0 0 

Hipoglicemia 0 0 

Hipercalemia 0 0 

Total 20 15,0 

  

A tabela 7 apresenta os rastreadores em ordem decrescente de rendimento e permite 

visualizar a diferença no desempenho dos rastreadores utilizados no estudo. É possível notar 

que três rastreadores alcançaram 100% de rendimento, ou seja, em todas as vezes que ocorreram 

estavam associados a um EAM. São eles: “uso de difenidramina”, “uso de fitomenadiona” e 

“excesso de sedação/letargia/queda/hipotensão”. O rastreador “exantema” obteve 66,7% de 

rendimento, “uso de laxantes” obteve 11,5%, “uso de antieméticos” 3,1% e “interrupção 

abrupta da medicação” 2,4%. 
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Tabela 7 – Rendimento dos rastreadores encontrados em prontuários de pacientes 

com menos de 13 anos, com alta entre janeiro e dezembro de 2016, em um hospital federal 

de referência no atendimento materno infantil no Rio de Janeiro. 

Rastreador 

R/100 

prontuários 

(passo 1) 

EAM/100 

internações 

(passo 2) 

 

Rendimento 

Uso de difenidramina 0,8 0,8 100,0 

Uso de vitamina K (fitomenadiona) 3 3 100,0 

Excesso de sedação/ letargia/ queda/ 

hipotensão 
1,5 1,5 100,0 

Erupção cutânea (exantema) 2,3 1,5 66,7 

Uso de laxantes 19,5 2,3 11,5 

Uso de antiemético 24,1 0,8 3,1 

Interrupção abrupta do medicamento 215,8 5,3 2,4 

Uso de naloxona 0,8 0 0 

Hipoglicemia 0,8 0 0 

Hipercalemia 2,3 0 0 

 

 Entre os EAM identificados, 11 (35,5%) não estavam relacionados aos rastreadores 

utilizados no estudo. Esses eventos foram detectados através das anotações realizadas nos 

prontuários pelos membros da equipe multidisciplinar de saúde que relacionavam a ocorrência 

de um evento adverso ao uso de um ou mais medicamentos. Três desses eventos foram 

identificados através do termo “prurido” registrado juntamente a anotação “durante e/ou após 

infusão do medicamento X”. Nos 3 casos de prurido, os pacientes utilizaram o medicamento 

anti-histamínico hidroxizina por via oral. Houve dois registros de “diarreia associada ao uso de 

antibióticos” que não estiveram associados aos rastreadores e foram identificados pelos 

registros da equipe assistencial nos prontuários. Os demais EAM identificados sem associação 

aos rastreadores ocorreram 1 vez cada um. Houve 1 registro de “sialorreia importante após uso 

do antibiótico oral”, “sangramento nasal médio”, “insônia”, “flebite”, “piora da mioclonia” e 

hepatite medicamentosa (sem confirmação laboratorial porque o paciente foi a óbito). 
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5.5 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES COM EAM 

 

As Tabelas 8a e 8b dividem as internações em subgrupos com EAM e sem EAM. A 

faixa etária com o maior nº de internações com EAM foi 0 a 4 anos com 9 eventos (8,6%), entre 

5 a 9 anos ocorreram 3 EAM (16,7%) e na faixa etária de 10 anos ou mais houve 5 eventos 

(50%). Com relação ao sexo, 9 internações (14,3%) com EAM foram de pacientes do sexo 

feminino. Ainda no subgrupo com EAM, 11 internações (17,7%) foram de pacientes da cor 

branca. Quanto ao diagnóstico principal, em 3 internações (21,4%), o diagnóstico foi de fibrose 

cística. Nove internações (11,5%) eram de pacientes sem comorbidades. Quinze (12,7%) 

receberam alta hospitalar por melhora e 2 (40%) foram a óbito (Tabela 8a). 
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Tabela 8a – Características dos pacientes, com menos de 13 anos, com alta entre 

janeiro e dezembro de 2016, em um hospital federal de referência no atendimento materno 

infantil no Rio de Janeiro, segundo a ocorrência de eventos adversos a medicamentos. 

 

Variáveis 
EAM n (%) 

p-valor           
Sim (n = 17) Não (n= 116) 

Pacientes    

Idade      
 0 a 4 anos 9 (8,6) 96 (91,4) <0,01 
 5 a 9 anos 3 (16,7) 15 (83,3)  

 10 anos ou mais 5 (50,0) 5 (50,0)  

Sexo   0,82 

 Masculino 8 (11,4) 62 (88,6)  
  Feminino 9 (14,3) 54 (85,7)   

Cor da pele   0,12 

 Branca 11 (17,7) 51 (82,3)  

 Parda 5 (7,4) 63 (92,6)  

 Preta 1 (50,0) 1 (50,0)  

 Sem informação 0 (0,0) 1 (100,0)   

Internações    

Diagnóstico Principal     0,83 

 Fibrose cística 3 (21,4) 11 (78,6)  

 Outras pneumonias bacterianas 2 (14,3) 12 (85,7)  

 

Pneumonia devido a outros 

microorganismos infecciosos 
1 (8,3) 11 (91,7) 

 

 Infecção intestinal bacteriana 1 (11,1) 8 (88,9)  

 Outros 10 (11,9) 74 (88,1)   

Presença de comorbidades     0,80 

 Sim 8 (14,5) 47 (85,5)  

 Não 9 (11,5) 69 (88,5)   

Motivo da alta *     0,19 

 Melhora 15 (12,7) 103 (87,3)  

 Cura 0 (0,0) 5 (100,0)  

 Óbito 2 (40,0) 3 (60,0)  
  Transferência 0 (0,0) 5 (100,0)   

* Dados coletados na AIH (Autorização de Internação Hospitalar)  

 



67 
 

 
 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) para as variáveis 

idade, tempo de internação e número mediano de medicamentos utilizados durante a internação.  

O subgrupo com EAM apresentou medianas de idade de 4,4 anos (IIQ: 3,1 - 10,6), de 

tempo de internação de 12,0 dias (IIQ: 5,0 - 23,0) e de número de medicamentos utilizados de 

5,7 (IIQ: 3,8 - 6,7) (Tabela 8b). 

Já o subgrupo sem EAM teve idade mediana de 1,3 anos (IIQ: < 0,1 - 3,7), medianas de 

tempo de internação de 5,0 dias (IIQ: 3,0 - 12,0) e de número de medicamentos utilizados de 

4,2 (IIQ: 2,0 - 5,8) (Tabela 8b).  

 

Tabela 8b – Características dos pacientes com menos de 13 anos, com alta entre 

janeiro e dezembro de 2016, em um hospital federal de referência no atendimento materno 

infantil no Rio de Janeiro, segundo a ocorrência de eventos adversos a medicamentos. 

Variáveis 
Mediana (IIQ*) 

p-valor             
com EAM sem EAM 

Idade do paciente (anos) 4,4 (3,1-10,6) 1,3 (< 0,1-3,7) < 0,01 

Tempo de Internação (dias) 12,0 (5,0-23,0) 5,0 (3,0-12,0) 0,04 

Nº de medicamentos utilizados 5,7 (3,8-6,7) 4,2 (2,0-5,8) <0,01 

IIQ* intervalo interquartil 

 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados do modelo de regressão múltipla de fatores 

associados à ocorrência de EAM. A idade (OR=1,25; IC95% 1,07-1,45) implica em aumento 

da chance de ocorrência de EAM. Há um incremento de 25% na chance de ocorrência de evento 

para cada ano adicional.  
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Tabela 9 – Fatores associados a ocorrência de eventos adversos a medicamentos de 

pacientes com menos de 13 anos, com alta entre janeiro e dezembro de 2016, em um 

hospital federal de referência no atendimento materno infantil no Rio de Janeiro. 

Variável OR bruto (IC95%) OR ajustado (IC95%) 

Idade (anos) 1,31 (1,14-1,51) * 1,25 (1,07-1,45) * 

Tempo de internação (dias) 1,03 (1,00-1,07) *    1,02 (0,98-1,06)   

Número de medicamentos 1,25 (1,07-1,46) * 1,10 (0,91-1,32) 

*p-valor <0,05 

 

Figura 4 – Regressão múltipla de fatores associados à ocorrência de EAM em 

internações de pacientes com menos de 13 anos, com alta entre janeiro e dezembro de 

2016, em um hospital federal de referência no atendimento materno infantil no Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

  



69 
 

 
 

6 DISCUSSÃO 

 

A ferramenta de rastreadores demonstrou-se aplicável e útil na identificação de EAM 

em crianças hospitalizadas em um hospital federal de ensino, referência no atendimento 

materno infantil no Rio de Janeiro. Em nossa amostra, 13% das crianças apresentaram eventos 

adversos a medicamentos, sendo encontradas taxas de 20 EAM por 1000 pacientes-dia e 23 

EAM por 100 internações. A maioria dos eventos detectados (96%) causou danos temporários 

para os pacientes.  A classe de medicamentos mais implicada nos EAM foi “antibacterianos 

para uso sistêmico”. O evento adverso mais frequente foi hemoptise. 

 

6.1 FREQUÊNCIA E CARACTERÍSTICAS DOS EAM 

 

Estimativas semelhantes de EAM foram obtidas em outro estudo realizado na região 

centro-oeste do Brasil, que utilizou a mesma ferramenta para detecção de EAM na população 

pediátrica e detectou taxas de 25,8 EAM por 100 admissões e 20,1 EAM por 1000 pacientes-

dia (Silva et. al., 2019). Tanto o nosso estudo quanto o outro estudo brasileiro se basearam na 

ferramenta de rastreadores adaptada e testada para a população pediátrica por Takata et al, 2008, 

que originou dois estudos realizados em hospitais americanos. O primeiro apresentou taxa 

menor do que a taxa encontrada no nosso estudo, 16 por 1000 pacientes-dia (Takata et al., 2008) 

e o segundo apresentou taxa um pouco maior de 22 por 1000 pacientes-dia (Takata et al., 2008).  

As taxas de EAM encontradas neste estudo foram maiores que as encontradas em 

estudos que não utilizaram rastreadores na detecção de eventos em população pediátrica. Dois 

estudos prospectivos realizados nos EUA encontraram taxas de 6,6 EAM/ 1000 pacientes-dia 

(Kaushal et al., 2001) e 7,5 EAM/ 1000 pacientes-dia (Holdsworth et al., 2003). Outro estudo 

realizado na Etiópia, com desenho prospectivo observacional, também obteve taxa de evento 

inferior à do nosso, com 9,4 EAM/ 1000 pacientes-dia (Eshetie et al., 2015). Outros estudos, 

porém, apresentaram taxas maiores, como o estudo da Nova Zelândia, com desenho prospectivo 

observacional que encontrou 22,0 EAM/ 1000 pacientes-dia (Kunac et al., 2009) e o estudo 

japonês que encontrou taxa de 38,0 EAM por 1000 pacientes-dia (Sakuma et al., 2014). Essa 

oscilação pode ser justificada por diferentes fatores, como os diferentes desenhos de estudo, 

diferentes técnicas empregadas na identificação dos eventos, características específicas das 

distintas populações e a variabilidade nos padrões de utilização de medicamentos em diversos 
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países e práticas médicas. É importante destacar que este estudo foi realizado em hospital de 

ensino, referência no atendimento materno infantil, cuja população é formada principalmente 

por crianças portadoras de doenças crônicas e doenças raras, como fibrose cística, 

mucopolissacaridose, osteogênese imperfeita, síndromes genéticas e doenças neurológicas. 

Embora seja frequente a associação entre comorbidades e presença de EAM na população 

adulta (Cano, 2011), essa associação não foi encontrada neste estudo.   

Na avaliação do grau do dano causado pelos EAM segundo o índice NCC MERP, houve 

predomínio dos eventos que causaram danos temporários e tiveram necessidade de intervenção 

(29 eventos/ 93,6%). Esse resultado é semelhante aos encontrados nos estudos de Takata et al. 

(2008) (97,2% e 93,7%) e Burch (2011) (94,1%), que também utilizaram a ferramenta de 

rastreadores para a identificação de eventos em crianças. Outros estudos em crianças também 

encontraram maioria dos eventos com categoria de dano mais brando, embora não tenham 

utilizado a classificação dada pelo índice NCC MERP (Kaushal et al., 2001; Holdsworth et al., 

2003; Kunac et al., 2009; Gazarian & Graudins, 2012; Sakuma et al., 2014). 

Um dos 31 EAM identificados recebeu a classificação de dano F, ou seja, causou danos 

temporários e necessidade de internação prolongada. O paciente de 12 anos, sexo masculino, 

diagnosticado à internação com hepatite viral não especificada, apresentou síndrome de DRESS 

relacionada ao uso de dipirona. O evento foi identificado através do rastreador “uso de 

difenidramina”. 

 O EAM de maior grau de dano (categoria G) foi identificado através das anotações da 

equipe médica no prontuário sem estar relacionado a nenhum dos rastreadores utilizados no 

estudo. Paciente 9 anos, sexo masculino, diagnóstico de fibrose cística com manifestações 

pulmonares, apresentou hepatite medicamentosa não confirmada laboratorialmente devido à 

gravidade do quadro clínico com desfecho de óbito. Um dado importante observado foi número 

médio de medicamentos elevado (11,9 medicamentos) indicando polifarmácia pelo paciente 

que apresentou este evento. Considerando a plausibilidade farmacológica apontada pela 

literatura utilizada, o EAM poderia estar associado aos medicamentos azitromicina e 

metilprednisolona. 

 Os eventos mais encontrados foram hemoptise, diarreia e prurido. Takata et al. (2008) 

encontrou prurido, náusea e exantema como eventos mais frequentes. Outro estudo apresentou 

flebite e exantema (Eshetie et al., 2015). Muitos estudos não fornecem detalhamento sobre os 
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tipos de eventos encontrados e alguns limitam-se a indicar os principais sistemas atingidos pelo 

evento, como Sakuma et al. (2014) que encontrou a maior parte dos eventos relacionados aos 

sistemas gastrointestinal e dermatológico. A descrição dos EAM propicia a futura identificação 

e manejo dos mesmos nas instituições pediátricas. 

A utilização de algoritmos para estabelecer relação de causalidade não é preconizada 

pelo IHI (2009). No entanto, o algoritmo de Naranjo foi aplicado neste estudo para reduzir a 

subjetividade da análise, uma vez que leva em consideração aspectos importantes, como a 

literatura científica, a temporalidade, o quadro clínico do paciente e as comorbidades. A 

determinação da relação causal entre o uso do medicamento e a ocorrência do EAM apresenta 

dificuldades, principalmente para distinguir os possíveis EAM das complicações e/ou evolução 

da própria doença. Nenhum evento foi classificado como definido, já que para isso seria 

necessário a reintrodução do medicamento no paciente para verificar se o mesmo evento 

ocorreria novamente. Em um estudo retrospectivo não é possível realizar essa etapa de 

reintrodução.  Contudo, também não houve eventos duvidosos, o que demostra a adequação da 

metodologia usada para identificação dos eventos adversos. 

 

6.2 MEDICAMENTOS ASSOCIADOS AOS EAM 

 

As classes de medicamentos mais envolvidas nos eventos foram: os anti-infecciosos 

gerais para uso sistêmico, os medicamentos que atuam no sistema nervoso e os medicamentos 

com ação no sistema respiratório. Os anti-infecciosos gerais para uso sistêmico, que incluem os 

antibacterianos, aparecem como uma das três principais classes de medicamentos relacionadas 

a evento adverso em diversos estudos realizados na população pediátrica (Holdsworth et al., 

2003; Holdsworth et al., 2007; Takata et al., 2008; Burch, 2011; Gazarian & Graudins, 2012; 

Sakuma et al., 2014; Eshetie et al., 2015). Um estudo que utilizou a ferramenta de rastreadores 

para identificar eventos adversos a medicamentos em crianças hospitalizadas, realizado no Rio 

de Janeiro, mostrou os antimicrobianos como a segunda classe de medicamentos mais 

envolvida com EAM (Rainho, 2019). Os medicamentos com ação no sistema nervoso também 

se destacam nos estudos de Takata et al. (2008) e Rainho (2019). 

No presente estudo, os três diagnósticos predominantes entre as internações – fibrose 

cística 14 (10,5%), outras pneumonias bacterianas 14 (10,5%) e pneumonias devido a outros 

microrganismos infecciosos 12 (9,0%) se assemelham por acometerem o aparelho respiratório. 
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Os dois tipos de pneumonias são processos infecciosos tratados por medicamentos pertencentes 

à classe dos anti-infecciosos de uso sistêmico. A fibrose cística (FC) é uma doença genética que 

acomete vários órgãos e sistemas, sendo o acometimento pulmonar responsável pela maior 

morbimortalidade dos pacientes (MS, 2017). Desse modo, embora não seja uma patologia 

infecciosa, as internações relacionadas à FC estão frequentemente associadas a processos 

infecciosos pulmonares que utilizam medicamentos anti-infecciosos para o seu tratamento. 

O medicamento relacionado à ocorrência de EAM com maior frequência neste estudo 

foi o mucolítico inalatório alfadornase, um dos medicamentos usados no tratamento das 

manifestações pulmonares da fibrose cística. Esse medicamento está enquadrado no 

componente especializado da assistência farmacêutica, sendo distribuído gratuitamente pelo 

SUS aos portadores de fibrose cística, em centros especializados, mediante emissão de APAC 

(autorização de procedimento de alta complexidade) (MS, 2017). 

 

6.3 CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES COM EAM 

 

Em relação à comparação das características dos pacientes dos subgrupos com EAM e 

sem EAM, observou-se associação com as variáveis idade, tempo de internação e número 

médio de medicamentos.  

As internações que apresentaram EAM utilizaram um número maior de medicamentos 

do que as internações que não apresentaram evento. Há diversos estudos que demonstram que 

existe associação positiva entre o número de medicamentos utilizado e a ocorrência de eventos 

adversos a medicamentos (Van den Bemt et al., 2000; Davies et al., 2009; Ribeiro et al., 2018).  

Quanto ao tempo de internação, existem estudos apontando a relação entre a ocorrência 

de eventos adversos a medicamentos e períodos prolongados de internação (Davies et al., 2009; 

Ribeiro et al., 2018). Neste estudo, as internações com EAM apresentaram tempo maior do que 

as sem EAM. O tempo de internação prolongado é um problema para o sistema de saúde e 

aumenta o risco para o paciente, inerente ao próprio ambiente hospitalar (Rozenfeld, 2013). 

Na análise múltipla por regressão logística, a idade foi o fator associado com maior 

ocorrência de EAM, estando cada ano a mais relacionado a uma chance 25% maior de 

desenvolver um evento, independentemente do número de medicamentos usados ou do tempo 

de internação do paciente. Nesse aspecto, duas hipóteses podem ser consideradas. A primeira 
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hipótese pressupõe que a ocorrência de EAM em crianças menores seja mais baixa que em 

crianças maiores. Isso poderia ser explicado por uma atenção e cuidado maiores com as crianças 

menores e de menor peso em virtude da fragilidade e das diferenças fisiológicas e 

farmacocinéticas, amplamente conhecidas nessa faixa etária (Anderson et al., 2009; MS, 2010; 

Fernandez et al., 2011; Mir & Geer, 2016; Kamińska, 2016). A segunda hipótese considera a 

possibilidade de haver maior potencial de detecção de EAM nas maiores faixas etárias, devido 

à maior capacidade de comunicação das crianças maiores comparada às crianças menores.  

 

6.4 FREQUÊNCIA E DESEMPENHO DOS RASTREADORES DE EAM 

 

Os rastreadores encontrados com maior frequência foram “interrupção abrupta da 

medicação” e “uso de laxantes”. Um estudo que utilizou a mesma ferramenta numa população 

de perfil semelhante, encontrou com maior frequência esses rastreadores (Burch, 2011). 

A detecção do rastreador “interrupção abrupta do medicamento” requer uma análise 

criteriosa para interpretação adequada quanto à ocorrência ou não de EAM. Existem diversos 

motivos que levam um medicamento a ser suspenso, embora alguns deles não tenham relação 

com a ocorrência de evento adversos a medicamento, como término do tratamento, falta de 

acesso, alteração de dose e melhora no quadro clínico do paciente, entre outros. De modo 

semelhante, os rastreadores “uso de antieméticos” e “uso de laxantes” aparecem com bastante 

frequência nas prescrições, porém podem estar relacionados a outras indicações comuns aos 

pacientes com o perfil da unidade estudada, como, por exemplo, ao uso de sonda de alimentação 

mal posicionada que pode causar náusea e vômitos ou ainda aos longos períodos que os 

pacientes passam acamados e que podem causar constipação. A própria patologia do paciente 

também pode ser responsável por esses sintomas e pela necessidade de uso desses 

medicamentos. O registro adequado das condutas clínicas no prontuário é essencial para a 

identificação dos eventos adversos a medicamentos. 

Entre os EAM identificados, 20 eventos foram identificados através dos rastreadores e 

11 não foram associados a nenhum dos rastreadores utilizados. O evento adverso “prurido” foi 

identificado em três prontuários através das anotações nas evoluções da equipe multidisciplinar 

envolvida diretamente na assistência e cuidado junto ao paciente e não esteve associado a 

nenhum dos 14 rastreadores.  De modo semelhante, o evento “diarreia” foi identificado por 

meio das anotações em dois prontuários e não estava associado aos rastreadores do estudo. 
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Esses dois eventos juntos foram responsáveis pela identificação de cinco (45%) dos 11 EAM 

detectados sem associação aos rastreadores. É importante salientar que nos três casos de prurido 

houve administração de hidroxizina por via oral, um medicamento anti-histamínico utilizado 

para alergias. Esses resultados sugerem que a alteração do rastreador “uso de difenidramina”, 

de modo a incluir todos os outros medicamentos da classe dos anti-histamínicos H1 

padronizados no hospital e a inclusão do rastreador  “diarreia” poderiam aumentar a capacidade 

de identificação de EAM na população do estudo.  

Takata et al. (2008), em seu estudo que utilizou rastreadores em uma população 

pediátrica, encontrou dezoito de 107 EAM (16,8%) que não estavam associados a nenhum 

rastreador (Takata et al., 2008). 

Dos 14 rastreadores selecionados e utilizados neste estudo, 7 identificaram eventos 

adversos a medicamentos, reforçando o possível benefício que a inclusão de rastreadores 

acarretaria ao método. Quanto aos outros sete rastreadores que não identificaram EAM, três 

apareceram, porém não estiveram associados a nenhum EAM e quatro não apareceram em 

nenhuma internação.  

O rastreador “naloxona” foi identificado uma vez e não foi associado a evento adverso 

a medicamento como seria esperado por se tratar de um antídoto usado para reverter os efeitos 

dos analgésicos opioides. No entanto, a investigação no prontuário revelou que o paciente foi 

preparado para ser submetido a um procedimento no centro cirúrgico, mas o procedimento foi 

cancelado e o medicamento naloxona foi administrado para reverter a analgesia com opioide. 

Não houve, portanto, nenhuma anotação mencionando qualquer evento. Outro rastreador não 

associado a nenhum evento adverso foi “hipoglicemia”. Este também ocorreu apenas uma vez 

e não havia nenhuma informação no prontuário do paciente a respeito desse achado laboratorial 

(glicose = 36 mg/ dL). O terceiro rastreador não relacionado a EAM foi “hipercalemia” 

identificado em três prontuários. Em nenhum dos três prontuários havia qualquer anotação a 

respeito desses resultados, não sendo possível identificar as causas nem relacionar com eventos 

adversos. A ausência de registro em prontuário das condutas clínicas relacionadas aos 

resultados de exames laboratoriais prejudica a análise das possíveis causas desses achados e, 

por consequência, a identificação de possíveis EAM nesses casos. 

Os rastreadores “uso de flumazenil”, “uso de poliestirenossulfonato de cálcio”, “tempo 

parcial de tromboplastina” e “aumento da creatinina sérica” não foram identificados em 
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nenhuma internação. É possível que eles pudessem demonstrar utilidade em amostras maiores 

ou em populações pediátricas com perfil mais ampliado (emergência, pacientes cirúrgicos, 

unidades de tratamento intensivo etc). 

Os rastreadores que identificaram o maior número de eventos adversos a medicamentos 

foram “interrupção abrupta da medicação”, “uso de fitomenadiona” e “uso de laxantes”. 

Esse resultado está de acordo com o esperado já que esses rastreadores estão entre os 

mais encontrados. Outros estudos que utilizaram a ferramenta trigger tools na população adulta 

também identificaram a maioria dos EAM através do rastreador “interrupção abrupta da 

medicação” (Giordani et al., 2012; Sam et al., 2015). 

Estabelecendo comparação entre os rendimentos dos rastreadores, pode-se observar três 

grupos. O primeiro grupo é formado pelos rastreadores que obtiveram o melhor rendimento: 

“uso de difenidramina”, “uso de fitomenadiona” e “excesso de 

sedação/letargia/queda/hipotensão”. Esses três rastreadores sinalizaram EAM em 100% dos 

casos onde apareceram, demonstrando alta sensibilidade para identificação de eventos. Dentre 

esses, os rastreadores “uso de difenidramina” e “uso de fitomenadiona”, que se referem ao uso 

de medicamento, podem ser coletados com facilidade através da Ficha de Coleta de 

Medicamentos (FCM). A facilidade na coleta aliada ao alto rendimento sugere que a 

implantação de um programa de monitoramento de EAM poderia ser iniciada utilizando esses 

rastreadores. Além do mais, o rastreador “uso de difenidramina” identificou um dos EAM que 

foram classificados com um grau maior de gravidade (F). Já o rastreador “excesso de 

sedação/letargia/queda/hipotensão” precisa de uma análise mais detalhada do prontuário e 

depende da qualidade dos registros feitos pela equipe de saúde. 

No segundo grupo encontra-se o rastreador “exantema”, que obteve rendimento 

intermediário, entre 30 e 70%. Esse rastreador foi identificado através de relato da equipe 

assistencial nos prontuários. A identificação de EAM a partir desse rastreador requer 

investigação detalhada para estabelecer a relação causal entre a administração de um 

medicamento e a ocorrência do exantema. 

O último grupo é constituído pelos rastreadores com o rendimento abaixo de 30%: “uso 

de laxantes”, “uso de antieméticos” e “interrupção abrupta da medicação”. Apesar do baixo 

rendimento, os rastreadores “uso de laxantes” e “interrupção abrupta da medicação” estiveram 

associados à metade dos EAM identificados pelos rastreadores, o que lhes confere utilidade 
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dentro do estudo. O rastreador “uso de antieméticos” pode sinalizar a ocorrência de náusea e 

vômito, que são sintomas inespecíficos e muito comuns em várias patologias e condições 

clínicas, o que torna difícil determinar a associação com EAM.  

 

6.5 LIMITAÇÕES E FORÇAS DO ESTUDO 

 

 Este estudo apresenta algumas limitações. A primeira delas está relacionada ao método 

de revisão retrospectiva em prontuários. A coleta de dados foi realizada em registros já 

existentes e efetuados por terceiros, não tendo padronização. Não é incomum os prontuários 

apresentarem dados faltantes e frequentemente falta informação detalhada a respeito do assunto 

em estudo.  

A ferramenta de rastreadores proposta pelo IHI (2009) recomenda 20 minutos para 

análise do prontuário, entretanto este tempo foi excedido neste estudo. Uma possível explicação 

para isso pode ser a baixa qualidade dos registros nos prontuários. Embora houvesse uma ordem 

para a disposição dos documentos dentro do prontuário (exames laboratoriais, evolução médica, 

prescrições e evolução de enfermagem), frequentemente eram encontrados registros fora dessa 

ordem de arquivamento e fora da ordem cronológica, demandando maior gasto de tempo para 

encontrar todos os registros. 

A segunda limitação se deve ao fato de o estudo ter sido realizado em um único hospital 

de ensino e de referência em saúde da criança, podendo não ser generalizável a outros hospitais 

onde a maioria da população pediátrica é atendida. A subjetividade da análise de prontuários 

para busca e identificação de EAM e a ausência de um padrão ouro da ferramenta de 

rastreadores para fazer comparações de resultados também são limitações presentes nesse 

estudo. 

Há estudos que classificam os eventos quanto à evitabilidade, porém este estudo não 

realizou esse tipo de análise, que também não é preconizada pelo método de rastreadores 

proposto pelo IHI.  O método foi desenhado para medir o dano ao paciente e acompanhar as 

estimativas ao longo do tempo e, para isso, inclui todos os eventos adversos decorrentes do 

cuidado prestado, sejam eles evitáveis ou não.  

 Outra limitação deste estudo, é que o EAM só pode ser determinado através do registro 

dos profissionais no prontuário, o que nem sempre é feito adequadamente. A partir das análises 
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dos prontuários, deduz-se que o registro de evento adverso no prontuário ocorra somente 

quando esse evento se expressa de forma inequívoca e repetida, ou quando se trata de eventos 

comuns, como diarreia devido ao uso de antimicrobiano. A educação permanente dos 

profissionais de saúde e o desenvolvimento de uma cultura de segurança contribuem para 

disseminar conhecimento e diminuir a possível insegurança dos profissionais em identificar e 

notificar os eventos adversos a medicamentos. 

Em razão do perfil da unidade, houve casos de internações muito longas. Nesses casos, 

limitamos nossa análise aos primeiros sessenta dias de internação, observando que há uma 

tendência à não modificação da prescrição ao longo do tempo em pacientes crônicos.  Essa 

estratégia teve pouco efeito neste estudo, já que apenas 6 (4,5%) dos 133 prontuários analisados 

tiveram internações superiores a 60 dias. Outro estudo com metodologia semelhante, utilizou 

os primeiros 30 dias de internação como uma estratégia para aumentar a eficiência do método 

de revisão de prontuários (Takata et al., 2008). 

 Entre as forças deste estudo estão a seleção dos prontuários por amostra aleatória 

simples, incorporação de um farmacêutico residente na coleta de dados, coleta padronizada dos 

medicamentos prescritos/usados, dia-a-dia, durante o período da internação e participação de 

equipe multidisciplinar nas etapas de definição dos rastreadores e de confirmação dos eventos 

adversos a medicamentos. 

 O IHI (2009) considera suficiente para realizar o monitoramento de eventos adversos a 

medicamentos a análise de 20 prontuários por mês, selecionados aleatoriamente. Nesse estudo, 

foi utilizada amostra aleatória simples que representa uma amostragem estatisticamente 

representativa, sendo possível fazer inferências sobre a população de pacientes pediátricos 

hospitalizados. 

 A inclusão de um farmacêutico residente na primeira etapa da coleta de dados deste 

estudo, na qual foi realizada a identificação dos rastreadores, contribuiu para a formação 

profissional do residente, além de propiciar a otimização do tempo. A participação de 

estudantes de pós-graduação de diferentes áreas na coleta de dados pode favorecer o 

desenvolvimento da cultura de segurança do paciente nos profissionais na fase inicial da 

carreira. 

A utilização da Ficha de Coleta de Medicamentos (Apêndice 1) possibilitou visualizar 

o histórico dos medicamentos prescritos/ usados durante a internação e estabelecer relação de 
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temporalidade com a evolução clínica do paciente e os achados laboratoriais, para identificar 

tantos os rastreadores, quanto as suspeitas de eventos.  

A identificação dos rastreadores pode ser considerada a etapa objetiva do método 

podendo, inclusive, ser feita de forma automatizada para diminuir o tempo empregado na 

ferramenta. A informatização do método pode ter um custo elevado, já que pressupõe a 

implantação de prontuário digitalizado no hospital e de programas computadorizados aptos a 

realizar a detecção dos rastreadores. No entanto, reduz o tempo empregado na coleta de dados, 

fornece dados de rastreadores em tempo real e favorece o monitoramento contínuo dos eventos 

adversos a medicamentos. A escassa disponibilidade de tempo dos profissionais das áreas de 

assistência para participar das reuniões de consenso, sustenta a ideia de que a coleta 

automatizada de rastreadores pode ser uma alternativa para otimização do tempo. 

 

6.6 SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA 

 

A análise retrospectiva de prontuários para a identificação de EAM é um processo que 

pode demandar muito tempo, principalmente quando o sistema não é informatizado. O emprego 

de rastreadores, dessa forma, ajuda a direcionar a análise por focar a busca em pontos 

específicos do prontuário, permitindo alcançar melhores resultados nas taxas de detecção de 

eventos. Assim, os resultados deste estudo sugerem que a utilização de rastreadores de alto 

rendimento e com alta frequência de detecção de EAM, como: uso de anti-histamínicos, excesso 

de sedação/letargia/queda/hipotensão, uso de fitomenadiona, interrupção abrupta da medicação, 

diarreia e prurido pode ser ferramenta útil à farmacovigilância de eventos em crianças 

hospitalizadas. Entretanto, a implantação de um programa de monitoramento contínuo pode 

alcançar melhores resultados na identificação de EAM se for realizada uma etapa prévia para 

adaptação dos rastreadores considerando as características da unidade e da população.  
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7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ferramenta de rastreadores demonstrou ser capaz de identificar e quantificar eventos 

adversos a medicamentos em crianças hospitalizadas em um hospital federal de referência no 

atendimento materno infantil no Rio de Janeiro. 

A maioria dos eventos adversos a medicamentos identificados neste estudo causaram 

danos temporários, de acordo com a classificação de gravidade utilizada. 

Todos os eventos identificados foram classificados como prováveis ou possíveis após 

aplicação do algoritmo de Naranjo para determinar a relação causal entre a utilização do 

medicamento e a ocorrência do evento adverso a medicamento. 

As classes de medicamentos mais envolvidas nos eventos foram os anti-infecciosos 

gerais para uso sistêmico, os medicamentos que atuam no sistema nervoso central e os 

medicamentos com ação no sistema respiratório. 

Os rastreadores que mostraram maior desempenho foram “uso de difenidramina”, “uso 

de fitomenadiona” e “excesso de sedação/letargia/queda/hipotensão” que identificaram evento 

adverso a medicamento em todas as vezes que foram detectados. No entanto, a inclusão dos 

rastreadores “prurido”, “diarreia” e “uso de anti-histamínicos” pode ampliar a capacidade de 

identificar EAM na população do estudo. 

Foi demonstrada uma associação significativa entre o aumento da idade do paciente e a 

ocorrência de evento adverso a medicamento. Esse achado precisa ser melhor explorado em 

estudos futuros. 

Um sistema informatizado capaz de realizar a detecção automatizada dos rastreadores 

pode otimizar a coleta de dados e favorecer a implantação de um programa de monitoramento 

dos eventos adversos a medicamentos, possibilitando a mensuração dos dados ao longo do 

tempo e direcionando ações de melhoria contínua.  

A vigilância permanente dos eventos adversos a medicamentos e a educação dos 

profissionais de saúde para formação da cultura de segurança do paciente são estratégias que 

podem prevenir a ocorrência destes eventos, reduzir os danos causados aos pacientes e melhorar 

a qualidade da assistência prestada aos pacientes pediátricos.  



80 
 

 
 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Anderson GD, Lynn AM. Optimizing pediatric dosing: a developmental pharmacologic 

approach. Pharmacotherapy. 2009; 29(6):680-90. 

Aronson JK, Meyler L. Meyler’s side effects of drugs: the international encyclopedia of 

adverse drug reactions and interactions. Indian J Pharmacol. 2016; 48(2):224. 

Aspden P, Wolcott J, Bootman L, Cronenwett LR. Committee on identifying and preventing 

medication errors. Institute of Medicine of the National Academies. Washington, DC: The 

National Academies Press, 2007; 544.  

Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Small SD, Servi D et al. Incidence of adverse 

drug events and potential adverse drug events. Implications for prevention. ADE Prevention 

Study Group. JAMA. 1995; 274(1):29–34. 

Bates DW, Spell N, Cullen DJ, Burdick E, Laird N, Petersen LA et al. The costs of adverse 

drug events in hospitalized patients. Adverse Drug Events Prevention Study Group. JAMA. 

1997; 277(4):307–11. 

Brasil. Ministério da Saúde. Ações e Programas. Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP). Capacitações e Melhorias. Brasília, 21 de junho de 2018. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-seguranca-do-

paciente-pnsp/capacitacoes-e-melhorias. Acesso em: 15/05/2019. 

Brasil. Ministério da Saúde. ANVISA. DCB - Denominações Comuns Brasileiras. Disponível 

em: http://portal.anvisa.gov.br/denominacao-comum-brasileira. Acesso em: 22/04/2019. 

Brasil. Ministério da Saúde. ANVISA. Farmacovigilância. 2019. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/farmacovigilancia/saiba-mais. Acesso em: 15/05/2019. 

Brasil. Ministério da Saúde. ANVISA. Resolução de Diretoria Colegiada - RDC Nº 36, de 25 

de julho de 2013. Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências. Publicada em DOU nº 143, de 26 de julho de 2013. 

Brasil. Ministério da Saúde. ANVISA. Segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde. 

2011. Disponível em: < 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/01-seguranca-

do-paciente-e-qualidade-em-servicos-de-saude>. Acesso em: 22/04/2019. 

Brasil. Ministério da Saúde. ANVISA. Uso off label de medicamentos. 2017. Disponível em: 

portal.anvisa.gov.br/resultado-

debusca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_i

d=column1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&

_101_assetEntryId=2863214&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=u

so-off-label-de-medicamentos&inheritRedirect=true. Acesso em: 22/05/2019. 

Brasil. Ministério da Saúde. GM. Portaria n.º 2.095, de 24 de setembro de 2013. Aprova os 

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. Diário oficial da União: Brasília, 2013. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html. 

Acesso em 20/04/2019.  

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-seguranca-do-paciente-pnsp/capacitacoes-e-melhorias
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-seguranca-do-paciente-pnsp/capacitacoes-e-melhorias
http://portal.anvisa.gov.br/denominacao-comum-brasileira
http://portal.anvisa.gov.br/farmacovigilancia/saiba-mais


81 
 

 
 

Brasil. Ministério da Saúde. GM. Portaria n.º 529, de 1 de abril de 2013. Institui o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Diário oficial da União: Brasília, 2013, p.2. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html. 

Acesso em 20/04/2019. 

Brasil. Ministério da Saúde. GM. Portaria nº 1.377, de 9 de julho de 2013. Aprova os Protocolos 

Básicos de Segurança do Paciente. Diário oficial da União: Brasília, 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1377_09_07_2013.html. Acesso em 

20/04/2019. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico 

nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2010; p. 30-40. 

Brasil. Ministério da Saúde. SNVS. Lei Nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. Dispõe sobre a 

vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos 

e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências. Publicado no 

D.O.U. de 24.9.1976, pág. 12647. 

Brennan TA, Leape LL, Laird NM, Hebert L, Localio AR, Lawthers AG et al. Incidence of 

adverse events and negligence in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice 

Study I. N Engl J Med. 1991; 324(6):370–6. 

Buck ML. Adverse drug events in children: Recent cases from the medical 

literature. Pediatr Pharm. 2010;16(9). 

Burch KJ. Using a Trigger Tool to Assess Adverse Drug Events in a Children's Rehabilitation 

Hospital. J Pediatr Pharmacol Ther. 2011; 16(3):204–9. 

Cano FG. Eventos adversos a medicamentos no ambiente hospitalar. Tese (Doutorado). Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2011. 

Carvalho FS, Cristina BS, Antonio CM, Silvana RN. Rastreadores para a busca ativa de eventos 

adversos a medicamentos em recém-nascidos. Cad Saúde Pública. 2018; 34(9):e00069817. 

Classen DC, Resar R, Griffin F, Federico F, Frankel T, Kimmel N et al. “Global trigger tool” 

shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured. 

Health Aff (Millwood). 2011; 30(4):581–9. 

DATASUS. 2018. Disponível em: <http://datasus.saude.gov.br/>. Acesso em: 10/06/2019. 

Davies EC, Green CF, Taylor S, Williamson PR, Mottram DR, Pirmohamed M. Adverse drug 

reactions in hospital in-patients: a prospective analysis of 3695 patient-episodes. PLoS One. 

2009; 4(2):e4439. 

Eshetie TC, Hailemeskel B, Mekonnen N, Paulos G, Mekonnen AB, Girma T. Adverse drug 

events in hospitalized children at Ethiopian University Hospital: a prospective observational 

study. BMC Pediatrics. 2015; 15(1):83. 

http://datasus.saude.gov.br/


82 
 

 
 

Fernandez E, Perez R, Hernandez A, Tejada P, Arteta M, Ramos JT. Factors and Mechanisms 

for Pharmacokinetic Differences between Pediatric Population and Adults. Pharmaceutics. 

2011; 3(1): 53–72.  

Fries A T, Pereira DC, Battisti V. Farmacovigilância: uma Abordagem Regulatória. Rev 

Contexto Saúde. 2012; 11: 9. 

Gazarian M, Graudins LV. Long‐ term reduction in adverse drug events: an evidence‐ based 

improvement model. Pediatrics. 2012; 129: e1334–42. 

Ghaleb MA, Barber N, Franklin BD, Wong IC. The incidence and nature of prescribing and 

medication administration errors in pediatric inpatients. Arch Dis Child. 2010; 95:113–8. 

Giordani F, Rozenfeld S, Oliveira DFM, Versa GLGS, Terencio JS, Caldeira LF et al. 

Vigilância de eventos adversos a medicamentos em hospitais: aplicação e desempenho de 

rastreadores. Rev Bras Epidemiol. 2012; 15(3):455–67.  

Griffin FA, Resar RK. IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events (Second 

Edition). IHI Innovation Series white paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for 

Healthcare Improvement; 2009. Disponível em> www.IHI.org. 

Holdsworth MT, Fichtl RE, Behta M, Raisch DW, Mendez-Rico E, Adams A et al. Incidence 

and Impact of Adverse Drug Events in Pediatric Inpatients. Arch Pediatr Adolesc Med. 2003; 

157(1):60–5.  

Holdsworth MT, Fichtl RE, Raisch DW, Hewryk A, Behta M, Mendez-Rico E et al. Impact of 

computerized prescriber order entry on the incidence of adverse drug events in pediatric 

inpatients. Pediatrics 2007; 120: 1058–66. 

IHI. Institute for Healthcare Improvement. Pediatric Trigger Toolkit: measuring adverse drug 

events in the children’s hospital [Internet]. Shawnee Mission; 2007 [acessado em 15 maio 

2019]. Disponível em: 

http://www.ihi.org:80/resources/Pages/Tools/PediatricADETriggerToolkit.aspx 

ISMP. Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP). “Uso Seguro de 

Medicamentos (Medication without harm)”. 2017. Disponível em: <http://www.ismp-

brasil.org/site/noticia/uso-seguro-de-medicamentos-medication-without-harm-e-o-tema-do-

desafio-global-de-seguranca-do-paciente-2017-da-oms/>. Acesso em: 15/05/2019. 

Kamińska E. Safety of pharmacotherapy in children in the context of developmental 

differences. Pediatr Med Rodz. 2016: 12(4):363–374. 

Kaushal R, Bates DW, Landrigan C, McKenna KJ, Clapp MD, Federico F et al. Medication 

errors and adverse drug events in pediatric inpatients. JAM. 2001;285(16):2114–20. 

Kaushal R, Jaggi T, Walsh K, Fortescue EB, Bates DW. Pediatric medication errors: what do 

we know? What gaps remain? AmbulPediatr. 2004; 4:73e81. 

Kirkendall ES, Kloppenborg E, Papp J, White D, Frese C, Hacker D et al. Measuring adverse 

events and levels of harm in pediatric inpatients with the Global Trigger Tool. Pediatrics. 

2012;130(5):e1206-14. 

http://www.ihi.org/
http://www.ismp-brasil.org/site/noticia/uso-seguro-de-medicamentos-medication-without-harm-e-o-tema-do-desafio-global-de-seguranca-do-paciente-2017-da-oms/
http://www.ismp-brasil.org/site/noticia/uso-seguro-de-medicamentos-medication-without-harm-e-o-tema-do-desafio-global-de-seguranca-do-paciente-2017-da-oms/
http://www.ismp-brasil.org/site/noticia/uso-seguro-de-medicamentos-medication-without-harm-e-o-tema-do-desafio-global-de-seguranca-do-paciente-2017-da-oms/


83 
 

 
 

Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To Err is Human: Building a Safer Health System. 

Washington (DC): National Academies Press (US); 2000. 

Kunac DI, Kennedy J, Austin N, Reith D. Incidence, preventability, and impact of adverse drug 

events (ADEs) and potential ADEs in hospitalized children in New Zealand: a prospective 

observational cohort study. Paediatr Drugs. 2009; 11:153–60. 

Leape LL, Brennan TA, Laird N, Lawthers AG, Localio AR, Barnes BA et al. The nature of 

adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice Study II. N 

Engl J Med. 1991; 324(6):377–84. 

Lopes FM, Silva LT. Manual de rastreadores em pediatria: medindo eventos adversos a 

medicamentos em hospital pediátrico. Editora UFG: Goiania, 2017. 71 p. 

Lozana JA, Iguchi T. Amostragem aleatória simples: módulo 5. 1997. Escola Nacional de 

Saúde Pública. Serviço de Bioestatística. 

Mehndiratta S. Strategies to reduce medication errors in pediatric ambulatory settings. J 

Postgrad Med. 2012; 58(1):47–53. 

Meiners MMMA, Bergsten-Mendes G. Prescrição de medicamentos para crianças 

hospitalizadas: como avaliar a qualidade? Rev Assoc Med Bras. 2001; 47(4):332-337.  

Mendes MC, Pinheiro R, Avelar K, Teixeira J, Silva GS. História da farmacovigilância no 

Brasil. Rev Bras Farm. 2008; 89:246-51. 

Mendes W, Martins M, Rozenfeld S, Travassos C. The assessment of adverse events in 

hospitals in Brazil. Int J Qual Health Care. 2009; 21(4):279–84. 

Mir AN, Geer MI. Off-Label Use of Medicines in Children. Int J Pharm Sci Res. 2016; 7(5): 

1820-8. 

Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts EA, et al. A method for estimating 

the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther. 1981; 30(2):239-45. 

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Types of 

Medication Errors. Available at: www.nccmerp.org/medErrorCatIndex.html. Updated 

February 20, 2001. 

Oliveira BRG, Viera CS, Collet N, Lima RAG de. Causes of hospitalization in the National 

Healthcare System of children aged zero to four in Brazil. Rev Bras Epidemiol. 2010; 

13(2):268–77.  

OMS. Organização Mundial da Saúde. CID-10 Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. 1997. São Paulo: Universidade de São Paulo; 

1997. 

OMS. Organização Mundial da Saúde. Departamento de Medicamentos Essenciais e Outros 

Medicamentos. 2005. A importância da Farmacovigilância / Organização Mundial da Saúde – 

Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde. 48p.  

OMS. Organização Mundial da Saúde. Perspectivas políticas de la OMS sobre medicamentos. 

La farmacovigilancia: garantía de seguridad en el uso de los medicamentos. Ginebra: 

Organización Mundial de la Salud, 2004. 



84 
 

 
 

OMS. Organização Mundial da Saúde. The Conceptual Framework for the International 

Classification for Patient Safety. 2009. Disponível 

em: http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/. Acesso em: 15/05/2019. 

OMS. Organização Mundial de Saúde. 2002a. Promoción del uso racional de medicamentos: 

componentes centrales. Genebra: OMS.  

OPAS-OMS. OMS lança esforço global para reduzir pela metade os erros relacionados à 

medicação em cinco anos. 2017. Disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5384:oms-

lanca-esforco-global-para-reduzir-pela-metade-os-erros-relacionados-a-medicacao-em-cinco-

anos&Itemid=838. Acesso em: 15/05/2019. 

Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. Boas práticas de farmacovigilância para as 

Américas”. Washington, D.C.: OPAS, © 2011. (Rede PAHRF Documento Técnico Nº 5). ISBN 

978-92-75-73160-4). 

Phillips DP, Christenfeld N, Glynn LM. Increase in US medication-error deaths between 1983 

and 1993.Lancet. 1998; 351(9103):643-4. 

Rainho EO. Utilizando trigger tool para rastrear eventos adversos a medicamentos em uma 

clínica pediátrica. Dissertação (mestrado). Faculdade de Farmácia da Universidade Federal 

Fluminense.  Niterói, Rio de Janeiro. 2019.  

Ribeiro MR, Motta AA, Marcondes-Fonseca LA, Kalil-Filho J. Giavina-Bianchi P. Increase of 

10% in the Rate of Adverse Drug Reactions for Each Drug Administered in Hospitalized 

Patients. Clinics. 2018; 73:e185. 

Routledge P. 150 years of pharmacovigilance. Lancet. 1998; 351:1200-1. 

Rozenfeld S, Giordani F, Coelho S. Adverse drug events in hospital: pilot study with trigger 

tool. Rev Saúde Pública. 2013; 47:1102-11. 

Rozenfeld S. Farmacovigilância: elementos para a discussão e perspectivas. Cad. Saúde 

Pública. 1998; 14:237-263. 

Sakuma M, Ida H, Nakamura T, Ohta Y, Yamamoto K, Seki S, et al. Adverse drug events and 

medication errors in Japanese paediatric impatients: a retrospective cohort study. BMJ Qual Saf 

2014; 23:830-7. 

Sam AT, Jessica LL, Parasuraman S. A retrospective study on the incidences of adverse drug 

events and analysis of the contributing trigger factors. J Basic Clin Pharm. 2015; 6(2):64-8. 

Seddon ME, Jackson A, Cameron C, Young ML, Escott L, Maharaj A et al. The Adverse Drug 

Event Collaborative: a joint venture to measure medication-related patient harm. N Z Med J. 

2012; 126(1368):9–20. 

Silva LT, Modesto AC, Martins RR, Lopes FM. Characterization of adverse drug events 

identified by trigger in Brazilian pediatric inpatients. J Pediatr. 2019; 9. 

Silva LT, Modesto ACF, Martins RR, Bessa GG, Lopes FM. A versão em Português-BR do 

Pediatric Trigger Toolkit. J Pediatr. 2019; 95(1):61-8. 

http://www.who.int/patientsafety/taxonomy/en/
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5384:oms-lanca-esforco-global-para-reduzir-pela-metade-os-erros-relacionados-a-medicacao-em-cinco-anos&Itemid=838
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5384:oms-lanca-esforco-global-para-reduzir-pela-metade-os-erros-relacionados-a-medicacao-em-cinco-anos&Itemid=838
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5384:oms-lanca-esforco-global-para-reduzir-pela-metade-os-erros-relacionados-a-medicacao-em-cinco-anos&Itemid=838


85 
 

 
 

Stephenson T. How children's responses to drugs differ from adults. Brit J Clin 

Pharmacol. 2005; 59(6):670–3. 

Takata GS, Mason W, Taketomo C, Logsdon T, Sharek PJ. Development, testing, and findings 

of a pediatric-focused trigger tool to identify medication-related harm in US children’s 

hospitals. Pediatrics. 2008; 121(4):e927-35.   

Takata GS, Taketomo CK, Waite S. Characteristics of medication errors and adverse drug 

events in hospitals participating in the California Pediatric Patient Safety Initiative. Am J Health 

Syst Pharm. 2008; 65(21):2036–44. 

Thomas EJ, Studdert DM, Burstin HR, Orav EJ, Zeena T, Williams EJ et al. Incidence and 

types of adverse events and negligente care in Utah and Colorado. MedCare. 2000; 38(3):261–

71. 

Thomas EJ, Studdert DM, Newhouse JP, Zbar BI, Howard KM, Williams EJ et al. Costs of 

medical injuries in Utah and Colorado. Inquiry. Fall 1999; 36(3):255–64. 

Tognoni G, Laporte JR. Estudos da utilização de medicamentos e de farmacovigilância. In: 

Laporte JR, Tognoni G, Rozenfeld S. Epidemiologia do medicamento: princípios gerais. São 

Paulo: Hucitec/Abrasco, 1989. 

Truven Health Analytics. Micromedex® Solutions, 2015. Disponível em: 

<http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian?partner=true>. Acesso em: 

20/10/2018. 

Van denBemt PM, Egberts AC, Lenderink AW, Verzijl JM, Simons KA, van der Pol WS, 

Leufkens HG. Risk factors for the development of adverse drug events in hospitalized patients. 

Pharm World Sci. 2000; 22(2):62-6. 

Vries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM, Gouma DJ, Boermeester MA. The 

incidenceandnatureofin-hospital adverse events: a systematic review. Qual Saf Health Care. 

2008;17(3):216–23. 

Wax PM. Elixirs, Diluents, and the Passage of the 1938 Federal Food, Drug and Cosmetic Act. 

Ann Intern Med. 1995; 122(6):456-61. 

WHO. World Health Organization. Collaborating centre for drug statistics methodology. 

Guidelines for ATC classification. 4. ed. Oslo: WHO. Oslo, 2017.  

WHO. World Health Organization. Model formulary for children. 2010. Disponível em: < 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/44309>. Acessado em 04/02/2017. 

WHO. World Health Organization. The importance of Pharmacovigilance - Safety Monitoring 

of Medicinal Products. Geneva, 2002. Disponível em: 

http://www.who.int/medicinedocs/en/d/Js4893e. Acesso em: 15/05/2019. 

WHO. World Health Organization. Uppsala Monitoring Centre. Sweden, 2019. Disponível em: 

https://www.who-umc.org/. Acesso em: 15/05/2019. 

WHO. World Health Organization. World Alliance for Patient Safety: forward programme. 

Genebra; 2005. 

https://www.who-umc.org/


86 
 

 
 

WHO. World Health Organization. World Alliance for Patient Safety: forward programme 

2006-2007. Geneva. Disponível em: http://www.who. int/patientsafety/World Health. 

WHO. World Health Organization: World Alliance for Patient Safety, Taxonomy: The 

Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety: final technical 

report. Genebra; 2009. 

Wimmer S, Neubert A, Rascher W. The Safety of Drug Therapy in Children. Dtsch Arztebl Int. 

2015; 112:781-7. 

  



87 
 

 
 

9 APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dias

Medicamento

Número do prontuário:

Data da internação:             /             /

Data da saída:                   /              /

FICHA DE COLETA DOS MEDICAMENTOS (FCM)

Observações:

Nº de medicamentos utilizados durante a 

internação: 
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APÊNDICE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data da coleta:             /                   /

Sexo:           F (    )                 M (    )

CID 10

CID10

Sim Não

Observações:Comorbidades:

Data da internação:             /                 /

Caráter de atendimento:

Data da saída:             /                /

FICHA DE COLETA DE DADOS EAM

Diagnóstico principal:

Diagnóstico secundário:

Nº do Sorteio:Número do prontuário:

Raça:Data de nascimento:              /                 /

Motivo da alta:

Descrição e evolução do EAM
Rastreador 

encontrado

Rastreador                       

(data de início)

EAM
EAM                                     

(data de início)

Categoria do 

dano
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APÊNDICE 3    

 

 

 

Identificação: Nº do Prontuário:

Rastreadores associados ao EAM:

Descrição do EAM:

Medicamento (s) suspeito (s) de ter causado o EAM:

Plausibilidade farmacológica do EAM de acordo com as referências bibliográficas

Micromedex

Meyler's side effects of drugs

Outros

Não Não sabe

página 1

Data do EAM:

Período de uso:

1- Existem relatos conclusivos sobre este evento?

10- O evento adverso foi confirmado por qualquer evidência objetiva?

TOTAL

2- O evento adverso apareceu após a administração do medicamento 

suspeito?

3- O evento desapareceu quando o medicamento suspeito foi 

descontinuado ou quando um antagonista específico foi administrado?

4- O evento reapareceu quando o medicamento foi readministrado?

5- Existem causas alternativas (outras que não o medicamento) que 

poderiam, por si só, ser causadoras do evento?

6- O evento reaparece quando um placebo foi administrado?

7- O medicamento foi detectado no sangue ou em outros fluidos biológicos 

em concentrações sabidamente tóxicas?

8- O evento foi mais grave com o aumento da dose ou torna-se menos grave 

com a redução da dose?

9- O paciente tem história de evento semelhante para o mesmo 

medicamento, ou outro similar, em alguma exposição prévia?

FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE EAM

Data do Rastreador:

Confirmação do EAM - Reunião de consenso

Critérios para a definição da relação causal Sim
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Causalidade de acordo com o algoritmo de Naranjo e col.:

Categoria: Somatório:

Definida (Maior ou igual a 9)

Provável (5 a 8) 

Possível (1 a 4)

Duvidosa (Menor ou igual a 0)

Diagnóstico principal:

Comorbidades:

Confirmação do EAM por consenso de especialistas

CONFIRMADO NÃO CONFIRMADO

Gravidade do EAM (NCC MERP):

E: um erro ocorreu resultando na necessidade de tratamento ou intervenção e causou dano

temporário ao paciente

F: um erro ocorreu resultando em hospitalização inicial ou prolongada, e causou dano temporário

G: um erro ocorreu resultando em dano permanente ao paciente

H: um erro ocorreu resultando em evento próximo da morte (ex.: anafilaxia, parada cardíaca)

I: um erro ocorreu resultando em morte do paciente

Confirmação do medicamento causador do EAM (classificação ATC):

Medicamento:

Classificação ATC:

FORMULÁRIO INDIVIDUAL DE EAM

Confirmação do EAM - Reunião de consenso

página 2

OBSERVAÇÕES: 
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APÊNDICE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identificação do      

EAM
Prontuário EAM 

Medicamento (s) 

suspeito (s)

Causalidade 

(Algoritmo de 

Naranjo)

Código ATC do 

medicamento

Classe 

terapêutica do 

medicamento

Grupo anatômico
Gravidade      

(NCC MERP)
Rastreador          

Total

RESULTADOS ENCONTRADOS - EAMs CONFIRMADOS



92 
 

 
 

APÊNDICE 5 

ROTEIRO DE PREENCHIMENTO DA FICHA DE COLETA DOS 

MEDICAMENTOS (FCM) 

  

1) Preencher os campos referentes ao número do prontuário, a data de internação e a data da 

saída para cada paciente.  

2) Os dias de internação devem ser preenchidos na primeira linha, dia a dia.  

3) Na primeira coluna devem ser transcritos os medicamentos prescritos no primeiro dia da 

internação. Em seguida acrescentar os nomes dos medicamentos prescritos nos dias 

subsequentes.  

 Obs. Quando o paciente estiver em outra unidade de internação (Ex.: UTI, UI) este período 

deve ser desconsiderado. Anotar o(s) período(s) de UTI ou UI no campo “Observações” da 

FCM.  

4) Quando um medicamento é prescrito e administrado durante o dia (24h), a célula deve ser 

preenchida com a letra “S” (sim).  

5) Quando um medicamento é prescrito “a critério médico” (ACM) ou SOS e não foi 

administrado, pelo menos uma vez durante o dia (24h), a célula deve ser preenchida com a letra 

“NA” (não administrado).  

6) Quando um medicamento prescrito não foi administrado, em nenhuma vez durante o dia 

(24h), por estar em falta na farmácia (Ex: NH na folha de prescrição, notas da enfermagem, 

etc), a célula deve ser preenchida com as letras “NH” (não há).  

7) Quando um medicamento prescrito não foi administrado, em nenhuma vez durante o dia 

(24h), por razão desconhecida, a célula deve ser preenchida com as letras “N” (não). 

 8) Quando um medicamento foi inicialmente prescrito, mas estiver anotado “suspenso” na 

prescrição, a célula deve ser preenchida com as letras “SP” (suspenso). 

9) Quando um medicamento passa a não ser mais prescrito, a célula deve ser preenchida com 

as letras “NP” (não prescrito). Por exemplo: término do tratamento, suspensão abrupta por 

EAM, suspensão por razão desconhecida, substituição etc). 
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APÊNDICE 6 

 

 

ROTEIRO PARA EXTRAÇÃO DOS RASTREADORES 

  

1) Conferir a data da internação do prontuário para verificar se está dentro do período 

selecionado.  

2) Preencher todos os dados da Ficha de Coleta de EAM utilizando a AIH como fonte de 

informação 

3) Verificar a presença de rastreador (R) entre os medicamentos prescritos.  

4) Verificar a presença de R entre os exames laboratoriais.  

5) Verificar a presença de R nas notas de enfermagem e nas folhas de evolução das equipes 

médica, de enfermagem e multidisciplinares.  

6) Anotar a data em que ocorreu um critério de rastreamento e o número correspondente ao 

rastreador encontrado. 

7) Não considerar R suspensão abrupta se ocorreu:  

■ final de tratamento (antimicrobiano por x dias)  

■ prescrição ACM ou SOS não ministrada   

■ razão administrativa (ex.: não há na farmácia, ausência de registro por alguns  dias) 

■ mudança de dose, número de doses/dia  

 

8) Quanto um EAM for identificado e não estiver relacionado a um rastreador ele deve ser 

anotado.  
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10 ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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