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RESUMO 

  

 Foram analisados os resultados da utilização da vitamina K como rastreador 

de eventos adversos hemorrágicos causados por varfarina em um hospital público 

de alta complexidade em cardiologia no período de outubro de 2010 à março de 

2011. Com base na análise retrospectiva de 46 prontuários foram encontrados 

quatorze possíveis eventos adversos á varfarina. Sendo assim, o rendimento da 

vitamina K em detectar eventos adversos foi 30,4%. Em cinquenta por cento dos 

casos a hemorragia foi a causa da internação. Apesar das dificuldades, sobretudo 

relacionadas ao acesso às informações e à qualidade dos registros, a aplicação da 

vitamina k como rastreador se mostrou bastante útil na detecção de eventos 

adversos hemorrágicos por varfarina e a aplicação deste método como estratégia de 

monitoramento de eventos adversos permitiria acompanhar a implantação de 

mudanças direcionadas à redução da incidência de eventos adversos. 
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1. INTRODUÇÃO  

O uso de medicamentos pode contribuir para ocorrência de efeitos 

benéficos à saúde através da cura ou alívio de determinada doença ou estado de 

saúde, mas também pode levar a ocorrência de efeitos indesejáveis como as 

reações adversas a medicamentos. De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde, reação adversa a medicamento (RAM) é definida como qualquer efeito 

prejudicial ou indesejável, não intencional, que aparece após a administração de um 

medicamento em doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, 

diagnóstico e tratamento de uma enfermidade (WHO, 2002). 

Bates e colaboradores (1995) definiram eventos adversos a medicamentos 

(EAM) como qualquer dano ou injúria resultante de uma intervenção clínica 

relacionada ao uso de medicamentos. Esta definição inclui os danos causados por 

reações adversas e erros de medicação, onde este último pode ocorrer em qualquer 

estágio dos sistemas de medicação, desde a prescrição até a administração de 

medicamentos. A literatura de segurança do paciente separa os eventos adversos 

evitáveis dos não evitáveis. O erro normalmente é definido como “ato voluntário 

(fazer algo errado) ou de omissão (deixar de fazer o que é certo), levando a um 

desfecho indesejável ou com um potencial significativo para este desfecho”. Os 

erros podem ser chamados de eventos adversos evitáveis, enquanto as reações 

adversas de não evitáveis.  

A publicação do livro To Err Is Human: Building a Safer Health System 

(KOHN, 2000), pelo Insititute of Medicine (IOM), em 1999, chamou a atenção do 

mundo para questões relacionadas à segurança do paciente.  Em 2003 a The Joint 

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JOINT COMMISSION, 

2008), uma agência que regula a acreditação de serviços e sistemas de saúde, 

estabeleceu metas para a segurança do paciente. Ainda nos Estados Unidos, o 

Instituto for Healthcare Improvement (IHI) lançou, em 2004, a campanha The 

100.000 Lives Campaign, visando à redução em nível nacional das mortes evitáveis 

nos hospitais, durante um período de 18 meses. 

A fim de unificar as percepções internacionais das principais questões 

relacionadas à segurança do paciente e para facilitar a descrição, comparação, 

mensuração, controle, análise e interpretação, a OMS elaborou um documento 
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sobre a estrutura conceitual envolvendo a segurança do paciente.  Neste 

documento, a segurança do paciente é definida como a redução de riscos 

desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável (WHO, 

2009b). 

É importante ressaltar que incidente pode envolver ou não o dano ao 

paciente. O incidente sem dano é aquele que atingiu o paciente, mas não o causou 

dano, como um medicamento administrado erroneamente a um paciente e nada 

acontecer ao mesmo. Já o incidente com dano ou evento adverso é um incidente 

que atingiu o paciente e o causou dano, este é o evento adverso. A segurança do 

paciente também se preocupa com eventos que podem gerar um potencial para o 

dano. A OMS define circunstâncias notificáveis como aquela em que não ocorreu o 

incidente, mas envolve um evento com  um expressivo potencial para o dano ao 

paciente, como um desfibrilador sem manutenção, apresentando um risco como a 

probabilidade de um incidente ocorrer (WHO, 2009b). Entretanto, alguns erros não 

resultam em incidentes ou eventos adversos, em geral são caracterizados como 

“quase falhas” ou “near miss” que possui uma definição dúbia quando se traduz, 

onde segundo o documento da OMS esse termo é definido como um incidente que 

não alcançou o paciente, por exemplo, uma bolsa de sangue conectada a um 

paciente errado, entretanto o erro foi detectado antes da infusão iniciar. Por outro 

lado, não seria um quase erro, pois no processo o erro já aconteceu, apesar dele 

não ter atingido o paciente. Entretanto, este conceito ainda é utilizado por 

instituições de cuidado, inclusive nos manuais de acreditação da Joint Commission 

International (JOINT COMMISSION, 2008). A figura a seguir mostra um resumo 

destes conceitos estruturados pela OMS, sendo o ponto mais crítico aquele que 

atinge o paciente e causa dano, ou seja, o evento adverso (Figura 1). 
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Figura 1: Evolução dos incidentes envolvendo o paciente (WHO, 2009b). 

A monitorização intensiva dos eventos adversos causados por 

medicamentos permite a redução dos riscos à saúde e uma maior proteção do 

paciente contra os efeitos maléficos e potencialmente incapacitantes que os 

medicamentos podem acarretar, seja por erro ou por reação adversa. Entre os 

objetivos da farmacovigilância destacam-se: a determinação da freqüência dos 

eventos adversos a medicamentos, fatores de risco envolvidos e a detecção precoce 

de reações novas e graves. Com relação à sua necessidade, muito se tem dito a 

respeito da fragilidade dos ensaios clínicos controlados pré-comercialização na 

detecção reações adversas (ROZENFELD, 1998). 

Os anticoagulantes orais, também conhecidos por agentes cumarínicos, são 

antagonistas da vitamina K, um importante co-fator para a síntese hepática dos 

fatores de coagulação II (protrombina), VII, IX e X. Os representantes disponíveis no 

mercado brasileiro incluem a varfarina e a femprocumona. As indicações para 

terapia anticoagulante permanente incluem a prevenção primária de 

tromboembolismo na fibrilação atrial e em pacientes com próteses cardíacas, além 

da prevenção secundária de tromboembolismo venoso e síndromes coronarianas 

agudas. O controle laboratorial deve ser feito a cada um ou dois dias até que a 

Razão Normalizada Internacional (RNI) recomendada seja atingida. Quando o RNI 

estabilizar, o controle deve ser semanal e, após, mensal. (SCHULMAN, 2003) O 

risco de eventos tromboembólicos está aumentado quando o RNI encontra-se 

abaixo do nível terapêutico e quando acima do mesmo, o risco de hemorragias 

aumenta dramaticamente, sobretudo em idosos. (EZEKOWITZ, 2004).  
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A anticoagulação oral tem sido utilizada com freqüência cada vez maior na 

prevenção de fenômenos tromboembólicos em diversas situações clínicas, por se 

tratar de um recurso muito efetivo para reduzir estas complicações. O alcance do 

RNI (Razão Normalizada Internacional) alvo e a manutenção do nível adequado da 

anticoagulação é uma preocupação constante, pois múltiplos fatores podem interferir 

neste objetivo terapêutico, como por exemplo, a presença de co-morbidades, 

interações medicamentosas, fatores genéticos, alimentação e adesão ao tratamento. 

Torna-se imprescindível o controle cuidadoso em intervalos regulares, para evitar o 

aparecimento de eventos adversos (EA).  

Vários estudos foram realizados com o objetivo de determinar as taxas de 

sangramento por varfarina e os fatores de risco relacionados com a ocorrência de 

hemorragias em pacientes submetidos à anticoagulação oral.  Palareti e 

colaboradores (1996) durante o seu estudo baseado no acompanhamento de 2.745 

pacientes italianos  que iniciaram tratamento com anticoagulante oral (64% 

utilizavam Varfarina) encontrou uma taxa de eventos hemorrágicos fatal, maior e 

menor de 0,25, 1,2, e 6,2 por 100 pacientes-ano, respectivamente. Estes valores 

estão mais baixos do que as freqüências médias anuais de sangramento por 

anticoagulante que são de 0,8, 4,9 e 15 por 100 pacientes-ano para sangramento 

fatal, maior e menor respectivamente.  

Este trabalho propõe a detecção, classificação de eventos adversos 

hemorrágicos causados por varfarina utilizando a vitamina K como sinalizadora, pois 

esta é utilizada para reverter sangramento causado por este anticoagulante. O 

método que utiliza estes sinalizadores de possíveis eventos adversos é denominado 

Trigger Tool  ou método dos rastreadores.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar o uso da vitamina K como rastreador de Eventos Adversos hemorrágicos 

à varfarina. 

 

2.2  Objetivos específicos 

• Identificar e classificar os possíveis eventos adversos hemorrágicos causados 

por varfarina quanto ao grau de dano e causalidade em um hospital de 

referência em cardiologia. 

• Aplicar a técnica de monitoramento de eventos adversos pelo método dos 

rastreadores (Trigger Tool). 

• Calcular o rendimento da vitamina K como rastreadora para detectar 

possíveis eventos adversos hemorrágicos por varfarina 

• Determinar o risco relativo da ocorrência de hemorragia em relação à valores 

aumentados de RNI. 

• Comparar os resultados obtidos com o emprego da vitamina K como 

rastreador de EA hemorrágicos com aqueles produzidos com a notificação 

voluntária no mesmo período. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Uma meta-análise estimou em 1994 que um milhão de americanos foram 

internados por causa de eventos adversos a medicamentos, sendo responsável por 

4,7 % de todas as internações. As reações adversas a medicamentos graves foram 

definidas como aquelas que necessitaram de internação, foram permanentemente 

incapacitantes ou resultaram em morte. A incidência global de reações adversas 

graves segundo o estudo foi de 6,7% enquanto as reações adversas fatais foram de 

0,32%. Esta meta-análise sugere que os eventos adversos a medicamentos estão 

entre a quarta e sexta causa de morte nos Estados Unidos, além de aumentar o 

tempo de internação em 2,2 dias (LEAP, 2005). 

Cano e Rozenfeld (2009) realizaram uma revisão sistemática dos eventos 

adversos a medicamentos ocorridos em hospitais a nível mundial e encontraram 

uma variação de 4,4 a 7,0 eventos por 100 pacientes/dia. Em ambulatório, Thomsen 

e colaboradores (2007) detectaram 14,9 eventos por mês para cada 1000 pacientes. 

Estes dados citados reforçam o elevado risco que os pacientes estão submetidos 

devido ao uso de medicamentos.                                                                                                                                                                     

A varfarina é considerada um medicamento potencialmente perigoso pelo 

Institute for Safe Medication Practices (ISMP) e sua utilização requer cuidados e 

monitorização permanente devido ao fato de causar danos graves aos pacientes. A 

utilização da vitamina K como rastreadora permite a extração de dados para analisar 

as condições que descrevem o processo envolvido na utilização varfarina.  Além 

disso, permite medir a carga de danos associados ao uso deste fármaco e 

quantificar a eficácia de introduzir alterações à sua utilização, tais como protocolos 

de padronização de dosagem. (RESAR, 2003). 

A varfarina é um anticoagulante utilizado em grande escala no Instituto 

Nacional de Cardiologia (INC), com média de atendimento de 1.000 pacientes por 

mês. Sem contar que este fármaco apresenta janela terapêutica muito estreita e um 

potencial de interação muito grande com outros fármacos. A magnitude do seu uso 

associado ao elevado risco que este medicamento representa exige o 

acompanhamento e mensuração dos seus riscos para que medidas sejam tomadas 

para preveni-los ou minimizá-los. Além disso, nenhum estudo específico foi realizado 

até o momento em relação ao uso da vitamina K como rastreador de EA. 
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3.1. Revisão sobre os principais métodos de detecção de eventos adversos a 

medicamentos 

 

3.1.1 Método de rastreadores de eventos adversos a medicamentos (Trigger 

Tool)  

O método dos rastreadores tem sido utilizado no monitoramento de eventos 

adversos a medicamentos (EAM) e sua utilização através registro manual foi 

inicialmente desenvolvido pelo Institute for Healthcare Improvement (IHI) em 1999 

para identificar apenas eventos adversos causados por medicamentos. (GRIFFIN, 

2007a). Este método baseia-se em um conjunto de rastreadores como valores 

laboratoriais anormais e antídotos (medicamentos) identificados na prescrição e 

prontuário que podem sinalizar a ocorrência de algum evento adverso provocado por 

medicamento. A detecção de um rastreador leva a uma investigação mais ampla 

para identificar se ocorreu ou não um dano por fármacos. Esta ferramenta pode ser 

aplicada tanto de forma retrospectiva, quanto prospectiva e em sistemas 

informatizados ou manual. (FRANKLIN, BD et al, 2010) 

O conceito da utilização de um gatilho para identificar os eventos adversos 

em prontuário foi introduzido por Jick em 1974 (GRIFFIN, 2007a). Classen 

proporcionou uma abordagem eletrônica ao método ao utilizar um sistema 

informatizado de informação hospitalar. (CLASSEN, 2005 e GRIFFIN, 2007a). 

2007a).  

O objetivo principal da Metodologia Trigger Tools consiste na quantificação, 

detecção e rastreamento do resultado dos eventos adversos, o que permite uma 

análise precisa dos danos em diferentes ambientes de cuidado. Os dados gerados 

por esta ferramenta podem ser usados para criar um ambiente médico seguro. Este 

método é economicamente viável, começando com abordagem manual, porém, a 

automação do processo facilita a sua execução, além de facilitar a implantação de 

um estudo prospectivo. (GRIFFIN, 2007a).  

É importante ressaltar que existe a necessidade de uma adaptação da 

ferramenta de gatilho para a realidade do hospital ou do grupo de pacientes em que 

se deseja aplicar este método. As diferentes especialidades médicas ou a relação de 

medicamentos padronizados na unidade podem requerer uma modificação da lista 

de rastreadores devido às peculiaridades da doença ou estado clínico do paciente e 

perfil dos medicamentos utilizados. (ROZENFELD, 2009) 
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O IHI sugere que a análise dos eventos adversos deva seguir algumas 

regras. A equipe de avaliação deve constituir de, no mínimo, três profissionais. Dois 

revisores (por exemplo, médicos, enfermeiros e farmacêuticos) que analisam o 

prontuário em duplicata, de forma independente e um médico que não analisa os 

registros, mas autentica o consenso dos dois primários revisores do registro. 

Durante a revisão, o médico deve estar disponível para responder perguntar que 

possam surgir (GRIFFIN, 2007a). Os analistas devem ter conhecimento e 

experiência clínica e precisam ser treinados para distinguir se o uso do fármaco é  

em função de uma resposta a um evento adverso ou se é por outra razão. 

(MATLOW, 2005). Além disso, a equipe de revisão deve ser reunir pelo menos uma 

vez ao mês para tratar e resolver a variação entre os revisores na identificação dos 

eventos adversos e classificação da gravidade (GRIFFIN, 2007a). 

Rozenfeld e colaboradores (2009) realizaram um estudo em um hospital 

público do Rio de Janeiro e com base em análise retrospectiva de 32 prontuários 

foram encontrados eventos adversos em 16%, onde para identificá-los foram 

utilizados 38 critérios rastreadores.  Outro estudo adaptou a ferramenta de gatilho 

para utilização no Reino Unido. Este método foi aplicado retrospectivamente aos 

registros de 207 pacientes, onde foram identificados 168 rastreadores em 127 

pacientes (61%), sendo um total de 7 eventos adversos identificados, representando 

uma taxa de 3,4% de EAM (FRANKLIN, 2010). 

Em outro trabalho brasileiro, Roque e Melo (2010) realizaram uma adaptação 

dos critérios de avaliação de eventos adversos a medicamentos do IHI para um 

hospital especializado em cardiologia no Rio de Janeiro e observaram, utilizando 21 

critérios de rastreadores, uma incidência de 14,3% de eventos adversos a 

medicamentos, sendo que em 25% dos casos houve necessidade de intervenção 

para suporte de vida.  

Alguns estudos, como o realizado por Rozich e colaboradores (2003) 

demonstraram que a sensibilidade da ferramenta dos rastreadores para identificar 

eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos foi maior do que a revisão 

tradicional de prontuários. Por outro lado, segundo Levinson (2010) uma das 

grandes fragilidades deste método é que muitas vezes os rastreadores não estão 

relacionados à EAM, havendo desperdício do tempo na revisão do prontuário. Além 

disso, a falta de um padrão único para a metodologia Trigger Tool gera uma 

preocupação sobre a variação entre os revisores na detecção e comunicação dos 
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eventos adversos. (ROZICH, 2003). Franklin e colaboradores (2010) concluíram 

após aplicação do método no Reino Unido que são necessárias medidas para 

aperfeiçoar esta ferramenta visando reduzir os falsos positivos e aumentar a 

sensibilidade do método e que a revisão retrospectiva de registros de saúde 

continua padrão-ouro e não se encontrou nenhum ganho de eficiência no uso da 

ferramenta de disparo. 

 

3.1.2 Notificação espontânea  

 A notificação espontânea permanece o método mais utilizado e eficiente de 

identificação de novas reações adversas a medicamentos (RAM) na fase pós-

comercialização (CULLEN, 1995). Porém, apenas 5% dos eventos adversos são 

identificados (BÉGAUD, 2002 e CULLEN, 1995). Os sistemas de notificação ou 

banco de dados de eventos adversos permitem uma visão mais ampla dos eventos 

adversos. Existem os internos aos serviços de saúde, em especial nos hospitais, ou 

de base mais abrangente, como alguns sistemas de caráter nacional.  

Os bancos de dados que armazenam os eventos notificados, são importantes 

fontes de informações sobre eventos adversos. O sistema da National Patient Safety 

Agency (NPSA) é um dos mais conhecidos para notificação de eventos adversos do 

sistema de saúde do Reino Unido. No Brasil alguns grandes hospitais têm sistemas 

internos de notificação voluntária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) lançou em 2009 o NOTIVISA que é um sistema informatizado na 

plataforma web criado para receber as notificações de eventos adversos (EA) e 

queixas técnicas (QT) relacionados a medicamentos e outros produtos como 

agrotóxicos e cosméticos. 

A maioria dos hospitais identifica os eventos adversos a medicamentos 

usando o método de notificação voluntária, mas esta abordagem carece de 

sensibilidade. (JHA, 1998).  Porém é útil para identificar reações raras ou novas 

(ROZENFELD, 1999) e (WATT, 1992).  

A subnotificação é um grande problema da notificação espontânea e 

representa um obstáculo para hospitais que monitoram eventos adversos apenas 

por este método. Bégaud e colaboradores (2002) publicaram um artigo mostrando 

três estudos realizados na França entre 1997 e 1998 que permitiu estimar a 

magnitude da subnotificação. Os três estudos compararam as reações notificadas 

com as obtidas através de relatos dos pacientes por monitoramento prospectivo, 

http://qshc.bmj.com/search?author1=J+D+Rozich&sortspec=date&submit=Submit
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/apresenta_ea.htm
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/apresenta_qt.htm
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durante o mesmo período. Todos os estudos em questão mostraram taxas 

semelhantes, onde não mais do que 5% das reações adversas foram notificadas. É 

importante ressaltar que o sistema de farmacovigilância francês é considerado 

eficiente e em muitos aspectos comparáveis ao sistema de notificação dos Estados 

Unidos. 

 Várias são as causas apontadas como obstáculos para notificação 

espontânea como: sobrecarga de trabalho, medo de punições, não reconhecimento 

da importância da notificação (KARSH, 2006). Métodos para identificar EAM usando 

dados de ensaios clínicos, registros médicos e bases de dados informatizadas dos 

usuários de medicamentos devem ser utilizados para complementar o sistema de 

notificação espontânea (TEJAL, 2003). 

 

3.1.3 Revisão Retrospectiva de Prontuário 

 O método de revisão retrospectiva de prontuário é considerado o “padrão 

ouro” para a identificação de eventos adversos, porém tem sido criticado devido ao 

seu alto custo e limitações para o monitoramento da ocorrência de eventos adversos 

nos serviços de saúde (MURFF, 2003). A revisão de prontuários geralmente é 

realizada retrospectivamente em uma amostra aleatória de internações (MICHEL, 

2003). 

Vários são os trabalhos publicados utilizando a revisão retrospectiva de 

prontuários na detecção de EA. Mendes e colaboradores (2009) realizaram um 

estudo em hospitais públicos do Rio de Janeiro, onde a incidência de eventos 

adversos foi de 7,6% (84 em 1.103 pacientes), sendo que 66,7% (56 dos 84 

pacientes) foram considerados evitáveis.  

A revisão de prontuário identifica mais eventos adversos (EA), porém 

dependendo dos recursos, às vezes é inviável para a monitorização de rotina e 

muito caro para as pesquisas. Além disso, precisam ser lidos com detalhes para se 

evidenciar o dano (FRANKLIN, 2010) e (OTERO, 2000). As maiores críticas método 

estão relacionadas à sensibilidade alta para detecção de casos graves, mas com a 

possibilidade de subestimar alguns tipos de eventos adversos (MICHEL, 2003). 

Dessa forma, a revisão retrospectiva de prontuários é outra estratégia para 

identificação de EAM, entretanto tem o inconveniente de demandar um excesso de 

tempo e recursos humanos.  
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Um estudo realizado na Austrália mostrou que uma combinação de 

acompanhamento de notificações espontâneas e revisão de registros médicos 

deram informações úteis sobre os eventos adversos. Os dois métodos se 

complementam nos tipos de eventos adversos que detectam e nas informações que 

cada um fornece. A partir da informação que é recolhida pelos dois métodos, é 

possível não só conhecer os eventos adversos, mas também saber por que eles 

ocorreram. A Australian Patient Safety Foundation (APSF) possui um banco de 

dados sobre os incidentes e eventos notificados que ocorreram dentro do sistema de 

saúde australiano. O Quality in Australian Health Care Study (QAHCS) realizou uma 

revisão de registros médicos dos eventos coletados pela APSF, possibilitando  

conhecer entre outros a causa dos eventos adversos. Os dados da Australian 

Incident Monitoring System (AIMS) revelaram que dos mais de 6250 incidentes 

relatados até março de 2008, 1.302 (20%) foram devido a erros no uso de 

medicamentos (MALPASS, 1999). 

 

3.1.4 Sistemas informatizados 

 A utilização de sistemas informatizados para monitorar eventos adversos a 

medicamentos fornece informações específicas dos pacientes para os médicos com 

o objetivo de corrigir os erros de prescrição que poderiam levar a ocorrência destes 

eventos, além de permitir rastrear a ocorrência dos mesmos. A grande vantagem 

deste método é a possibilidade de uma abordagem prospectiva que proporciona a 

detecção precoce da eminência do evento adverso evitável, minimizando assim a 

ocorrência do dano. 

Classen e colaboradores (2005) mostraram a criação de um sistema 

integrado de informação hospitalar que permite a detecção de múltiplas fontes de 

potenciais eventos adversos a medicamentos. Entre os sinais estão a suspensão 

abrupta de medicamentos, antídotos e determinados valores laboratoriais anormais. 

Na verdade este método são rastreadores que uma vez embutidos em sistemas de 

informação permitem a identificação de possíveis EAM. Em seu estudo, no final do 

dia, uma lista de eventos adversos em potencial era gerada e os prontuários destes 

pacientes eram revisados por um farmacêutico. Entre os 36.653 pacientes, foram 

identificados 731 eventos (2,0 EAM por 100 pacientes), evidenciando uma taxa de 
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1,67%. Durante este mesmo período, apenas nove eventos adversos foram 

identificados através de métodos tradicionais de detecção. 

 Outro estudo avaliou o uso de um programa de computador para identificar 

eventos adversos a medicamentos em pacientes ambulatoriais, através da análise 

retrospectiva de um ano de dados de prontuário eletrônico, por meio de uma 

varredura por códigos de diagnósticos, alergias e pesquisa de texto. O programa de 

computador identificou 25.056 incidentes que foram associados com um número 

estimado de 864 EAM, logo a taxa foi de 5,5 EAM por 100 pacientes, sendo 23% 

evitáveis. (HONIGMAN, 2001).  

O uso de sistemas informatizados para identificação de eventos adversos 

parece promissor (JHA, 1998), apresentando melhor relação custo-efetividade 

(HONIGMAN, 2001). Estudos mostram que através da busca ativa em uma 

combinação de revisão de prontuário e varredura computadorizada consegue-se 

identificar um evento em dez, enquanto a notificação espontânea rastreia um evento 

em cada quinhentas ocorrências (WACHTER, R. M., 2010). 

Jha e colaboradores (1998) realizaram um estudo comparativo entre três 

métodos de identificação de eventos adversos: programa de monitoramento 

baseado em computador, revisão de prontuários e notificação espontânea. A 

estratégia de monitorização por computador identificou 2.620 alertas, dos quais 275 

eram eventos adversos a medicamentos (4,1 EAM por 100 pacientes). Já a revisão 

de prontuários encontrou 398 EAM, enquanto a notificação voluntária apenas 23. 

Foram encontrados portando, 696 EAM, onde 76 foram detectados tanto pela 

revisão de prontuários, quanto pelo monitoramento por computador. A identificação 

dos danos por computador tinha maior probabilidade de ser classificada como 

“grave” do que aqueles identificados pela revisão de prontuários. A utilização do 

monitoramento eletrônico economiza tempo em relação à revisão de registros que 

tendem a ser bem mais demoradas. No entanto a utilização de sistemas 

informatizados para monitorar eventos adversos a medicamentos não são 

amplamente utilizados por causa de sua escassez e dúvidas sobre sua eficácia 

(CLASSEN, 2005). 
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3.1.5 Entrevista 

 As entrevistas aos pacientes por profissionais de saúde constituem um 

importante método de monitoramento de eventos adversos, pois permitem que 

sejam obtidas informações diretas e de forma mais rápida, evidenciando questões 

que não são registradas em prontuários ou outros relatórios. Além disso, as 

entrevistas permitem identificar eventos adversos de menor gravidade que podem 

ter sido registrados ou como fonte de informação sobre eventos que ocorrem após a 

alta do paciente. (FORSTER, 2006).  

Este método é bastante útil na detecção de EAM em pacientes ambulatoriais. 

É importante ressaltar que embora os eventos adversos a medicamentos em 

pacientes internados atualmente recebam considerável atenção, relativamente 

pouco é conhecido sobre a incidência, severidade e prevenibilidade dos EAM em 

pacientes ambulatoriais. (HONIGMAN, 2001). 

 Tejal e colaboradores (2003) realizaram um estudo de coorte prospectivo em 

pacientes ambulatoriais, onde dos 661 pacientes que responderam à entrevista, 162 

(24,5%) apresentaram EAM, tendo sido um total de 181 eventos (27 por cada 100 

doentes). Além disso, 20 (11%) eram considerados evitáveis. Os eventos adversos a 

medicamentos são comuns nos cuidados primários e muitos são evitáveis, sendo o 

monitoramento e a comunicação importantes provedores para ajudar a prevenir os 

eventos adversos relacionados a medicamentos. Uma poderosa estratégia de 

monitoramento de eventos adversos a medicamentos tem sido a participação do 

farmacêutico clínico com um papel ativo na terapia de cuidado ao paciente. Este 

processo se dá através da utilização de formulários padronizados de coleta de 

dados visando o monitoramento simultâneo do resultado da terapia de drogas em 

populações específicas de pacientes. A cuidadosa análise e interpretação dos dados 

clínicos trarão informações relevantes sobre o resultado da terapia medicamentosa. 

Este método pode ser aplicado por meio de consulta farmacêutica ao paciente que 

pode ser realizada em visita ao leito ou atendimento a pacientes ambulatoriais. 

Recentemente foi realizado um estudo observacional descritivo através de 

dados coletados em consultas mensais farmacêuticas e a partir de busca ativa em 

prontuário médico e eletrônico em pacientes com leucemia mielóide crônica 

portadores de cromossomo philadélphia positivo. No acompanhamento de 228 

pacientes em uso de doses terapêuticas, foram relatadas 227 reações adversas 
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(214 eventos a cada 100 pacientes) não hematológicas ao Mesilanato de Imatinibe 

por 106 pacientes (46,7%). Do total de 106 pacientes com queixa de reações 

adversas 87 relataram melhora após intervenção do farmacêutico junto ao paciente 

ou à equipe de saúde. Este trabalho mostrou a importância da interface da 

farmacovigilância com a atenção farmacêutica realizada em pacientes ambulatoriais 

no monitoramento de eventos adversos a medicamentos através de entrevista ao 

paciente sobre a ocorrência de possíveis EAM (LIMA, 2010). 

O método de monitoramento de eventos adversos por entrevista ao paciente 

segundo Michel (2003) se mostrou efetivo e confiável. A maior limitação para seu 

uso está relacionada ao custo, o que não permitiria a incorporação na rotina dos 

serviços de saúde.  Um estudo mostrou que o método de entrevista é o que mais 

detecta eventos adversos em pacientes ambulatoriais (30-50%), enquanto a revisão 

de registros (13%) (HONIGMAN, 2001). 

 Conforme observado, todos os métodos apresentam pontos positivos e 

negativos, sendo assim, o ideal é explorar as vantagens de cada um para criação de 

um ambiente hospitalar e ambulatorial seguro. Dessa forma, todos os métodos se 

bem aplicados podem contribuir para o monitoramento de eventos adversos a 

medicamentos e a utilização de mais de um método pode ser necessária para 

incorporação de segurança no campo da utilização de medicamentos em hospitais. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Cenário do estudo 

O Instituto Nacional de Cardiologia (INC) é uma unidade hospitalar de 

referência e alta complexidade em cardiologia com 206 leitos ativos. A Gerência de 

Risco é responsável por receber as notificações do hospital e enviar para o setor 

responsável para análise e providências. A farmacovigilância é de responsabilidade 

da Farmácia hospitalar tendo a função de receber e analisar as notificações 

voluntárias e realizar monitoramento de eventos adversos por métodos de busca 

ativa. 

No Instituto Nacional de Cardiologia a farmacovigilância é de 

responsabilidade do Serviço de Farmácia e está subordinada à Gerência de Risco e 

recebe as notificações de eventos envolvendo medicamentos, bem como realiza a 

busca ativa com a ajuda de outros profissionais da gerência de risco. É responsável 

também por revisar as rotinas, analisar os casos e elaborar relatórios. 

O sistema MV2000i constitui o sistema informatizado do Instituto Nacional de 

Cardiologia. Este sistema foi utilizado para obtenção da relação dos pacientes que 

fizeram uso de Vitamina K no período do estudo, para consulta de prescrições e 

exames laboratoriais. 

 

4.2 Delineamento do estudo 

 A avaliação de eventos adversos hemorrágicos causados pela varfarina foi 

realizada através da aplicação do método de detecção de EAM por rastreadores 

desenvolvido pelo Institute for Healthcare Improvment (IHI). A prescrição de vitamina 

K foi utilizada como critério rastreador de sangramentos causados por varfarina.  

O estudo realizado foi observacional retrospectivo em prontuários de 

pacientes internados no INC maiores de 18 anos que fizeram uso de vitamina K no 

período de 01 de outubro de 2010 a 31 de Março de 2011. 

 

4.3. Coleta de dados 

1ª etapa – Identificação de prescrições contendo Vitamina K 
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 A relação dos pacientes que utilizaram vitamina K foi obtida através da 

emissão de relatório do Sistema MV 2000 

 

2ª etapa – Identificação e avaliação preliminar dos EAM 

 Os prontuários dos pacientes que fizeram uso de vitamina K foram avaliados 

para verificar a relação do rastreador detectado com a ocorrência de EAM. 

A análise do prontuário foi orientada para a busca de outros critérios de 

rastreamento como resultados laboratoriais de hematócrito, e a descrição de sinais e 

sintomas na evolução médica e de enfermagem que pudessem estar relacionados a 

eventos hemorrágicos (expressão “acidente cumarínico”, melena, hematoma, 

hematúria, hematêmese, sangramento grastro-intestinal, derrame). 

 

3a etapa – Classificação das reações adversas quanto à causalidade 

Analisou-se a relação de causalidade do evento detectado com o uso de 

varfarina, utilizando o algoritmo de Naranjo. (Naranjo et al, 1981). O roteiro para 

auxiliar a utilização deste algorítmo encontra-se em Anexo (ANEXO I). 

 

4a etapa – Classificação do EAM quanto ao grau de dano. 

Além disso, objetivou-se determinar a classificação quanto ao grau do dano, 

de acordo com o IHI (2004). Esta classificação foi realizada pela The National 

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

para classificar erros de medicação (NCC MERP, 2001). Entretanto na ferramenta 

proposta pelo IHI as referidas categorias não consideram o “erro que contribuiu ou 

resultou em...”, uma vez que a metodologia Triggers Tool visa identificar os danos, 

independente se os mesmos foram provenientes ou não de erros, como demonstra a  

tabela 1. As quatro primeiras classificações (A-D) foram excluídas do estudo, pois se 

referem a erros de medicação que não resultaram em dano e portanto não tem 

interesse ao estudo. A classificação pode ser orientada por meio de algoritmo em 

anexo (ANEXO II) 

 



26 

 

Tabela 1: Categorização de erros e eventos adversos segundo, o NCC MERP (2001), 

modificado pelo IHI para as categorias de E a I (2004): 

Categoria 

do Dano 
Descrição 

A Circunstância ou evento que possui a capacidade de causar erro. 

B Um erro ocorrido que não alcançou o paciente. 

C 
Um erro ocorrido que alcançou paciente, mas não resultou em danos, 

nem necessidade de monitoramento. 

D 
Um erro ocorrido que alcançou o paciente e requer monitoração ou 

intervenção para garantir que não resultará em danos. 

E Dano temporário ao paciente com necessidade de intervenção 

F 
Dano temporário com necessidade de internação ou aumento no tempo 

de permanência 

G Dano permanente 

H Dano que se faz necessário medidas de suporte à vida 

I Dano que deve ter contribuído ou resultado em morte do paciente. 

 

5ª etapa – Determinação do rendimento da Vitamina K como rastreador de EAM 

 Avaliou-se o potencial da Vitamina K em captar eventos, por meio de um 

indicador denominado Rendimento do Rastreador. Esse foi calculado dividindo-se o 

número de EAM identificados para cada 100 vezes que o rastreador era detectado. 

 

6ª etapa – Comparação da detecção de sangramentos através método Trigger Tool 

com a notificação do mesmo tipo de EA por notificação voluntária no período do 

estudo. 
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Realizou-se levantamento junto ao banco de dados da Gerência de risco em 

relação à notificação de EA hemorrágicos no período do estudo. 

 

7ª etapa – Classificação do sangramento em maior ou menor 

O sangramento maior pode ser definido como sangramento fatal, internação 

com transfusão de ≥ 2 unidades conc. de hemácias, ou envolvimento de sítio crítico ( 

intracraniano, pericárdico, intra-articular, retroperitoneal).  (HYLEK, 2007) 

 

8a etapa – Determinação do risco relativo 

Calculou-se o risco relativo da ocorrência da hemorragia em relação a valores 

aumentados de INR e percentagem de pacientes que sofreram EAM com INR ≥ 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma da metodologia empregada 

Fonte: elaboração própria 
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 A figura 3 consiste em um fluxograma com a sistematização dos indicadores 

propostos para o estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fluxograma operacional da obtenção dos indicadores propostos para o estudo. 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.4. Questões Éticas 

O presente trabalho (CAAE 00744312.8.0000.5272) foi aprovado no Comitê 

de Ética e Pesquisa do Centro de Estudos do Instituto Nacional de Cardiologia, local 

de realização e coleta dos dados do trabalho. 

Não serão divulgados dados individualizados do paciente ou do profissional e 

sua realização não implicará em riscos para os envolvidos. 

 Os dados obtidos serão utilizados para fins de trabalhos e publicações 

estritamente de caráter acadêmico não havendo exposição da unidade de pesquisa.  
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4.5. Análise dos dados obtidos 

 O tratamento dos dados foi realizado utilizando o Microsoft Excel 2007, onde 

os dados obtidos foram lançados em uma planilha deste programa.  
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5. RESULTADOS 

Durante o período do estudo que foi de 1o de outubro de 2010 até 31 de 

março de 2011 foram identificados os prontuários de 66 pacientes que utilizaram 

vitamina K. Quatorze deles foram excluídos por serem menores de 18 anos, onde 

normalmente o uso da vitamina K é para correção de deficiências  ou para o 

tratamento da doença hemorrágica do recém nascido. Outros seis prontuários não 

foram encontrados ou não havia registro referente ao período do estudo, restando 

46 que foram analisados visando à detecção de hemorragias decorrentes do uso da 

varfarina. 

Tabela 2: Dados da amostra 

Indicador Resultado 

Número de pacientes que utilizaram vitamina K no período do 

estudo 
66 

Número de pacientes excluídos 20 

Número de prontuários analisados 46 

 

Após a análise dos prontuários foram detectados 14 eventos adversos 

hemorrágicos. A idade média dos pacientes que sofreram eventos adversos foi 57,4 

anos. Oito pacientes que sofreram EA eram do sexo masculino e seis do feminino. 

 É importante ressaltar que em sete casos (50,0%) a hemorragia foi a causa 

da internação.  Além disso, o potencial da Vitamina K em detectar eventos adversos 

foi calculado e o rendimento deste rastreador foi 30,4%. 

Os eventos adversos detectados foram classificados quanto à causalidade 

através de análise pelo algoritmo de Naranjo, onde 100% das reações foram 

consideradas prováveis.  A categorização dos danos (Figura 4) evidenciou dois tipos 

de eventos, onde 7 (50,0%) foram classificados como H, sendo portanto, 

necessárias  medidas de suporte à vida e os outros sete (50,0%) foram identificados 
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como F que pode ser definido como um dano temporário com necessidade de 

internação ou aumento no tempo de permanência. 

 

Figura 4: Classificação das reações adversas quanto à causalidade de acordo com análise 

pelo algoritmo de Naranjo (NARANJO, 1981)  

   

 

Figura 4: Classificação dos EAM quanto à categoria de dano (NCCMEP, 2001) 

  

 Durante o período do estudo apenas duas reações adversas foram notificadas 

à Gerência de risco e nenhuma delas foi sangramento causado pela utilização de 

varfarina. 

Dentre os pacientes que tiveram Vitamina K prescrita e sofreram EA 

hemorrágicos, 92,9% tinham RNI≥6 e estavam utilizando varfarina. Foi 

estatisticamente significativo o risco de sangramento com RNI≥6 (RR 4,8; p= 0,01). 

 Um evento adverso pode está relacionado ao uso de antiinflamatório não 

esteroidal, onde o paciente fez uso do mesmo para o tratamento de trauma de joelho 

e após dois dias deu entrada no hospital com o RNI 17.  

50,0%50,0%

Categorização do Dano

F H
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 A tabela 3 mostra de forma condensada todos os indicadores obtidos durante 

este estudo. 

Tabela 3: Indicadores obtidos durante o estudo. 

Indicador Resultado 

Número de EA hemorrágicos identificados 14  

Percentagem de EA hemorrágicos que foram causa de internação 50,0% 

Rendimento da Vitamina K como rastreadora de EAM 30,4% 

Índice de EA classificados em prováveis de acordo com análise de 

causalidade pelo algoritmo de Naranjo 
100% 

Índice de EA - Categoria de dano F (necessidade de intervenção ou 

aumento do tempo de permanência) (NCCMERP, 2001) 
50,0% 

Índice de eventos adversos – Categoria de dano H (Necessitam de 

intervenção de suporte de vida) (NCCMERP, 2001) 
50,0% 

Percentagem de pacientes que sofreram EA hemorrágicos com RNI 

≥ 6 
92,9% 

Risco relativo da ocorrência de eventos adversos hemorrágicos 

quando o RNI é ≥ 6 
4,8(p=0,01) 

 

A tabela 4 traz algumas características dos pacientes que sofreram EAM, a 

descrição de cada dano detectado e a classificação do sangramento quanto à 

severidade.  
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Tabela 4: Características dos pacientes, descrição do evento e classificação do 

sangramento. 

Características 

do paciente 

(sexo e idade) 
Descrição do Evento 

Classificação do 

sangramento - 

Categorização do Dano 

(NCCMERP) 

Masculino, 76 

anos 

Queda brusca do hematócrito 

caracterizando perda de sangue. 
Sangramento menor - F 

Feminino, 65 

anos 

Apresentou hematúria que foi causa de 

internação e houve a necessidade de 

infusão de plasma. 

Sangramento menor - H 

Feminino, 72 

anos 

Queda brusca do hematócrito 

caracterizando perda de sangue. 
Sangramento menor - F 

Masculino, 40 

anos 

Apresentou hematúria, hemartrose. O EA 

foi causa de internação. 
Sangramento maior - F 

Masculino, 70 

anos 

Hemorragia digestiva, queda do 

hematócrito para 18,3%. O EA foi causa 

de internação. 

Sangramento maior - F 

Masculino, 40 

anos 

Derrame pericárdico e o paciente recebeu 

infusão de plasma. 
Sangramento maior - H 

Masculino, 38 

anos 

Queda brusca do hematócrito, sendo 

necessária infusão de plasma e hemácia. 
Sangramento maior - H 

Feminino, 49 

anos 

Hematoma, Hematúria. A internação do 

paciente ocorreu em virtude do EA. 
Sangramento menor - F 

Feminino, 64 

anos 

Paciente apresentou derrame pericárdico 

que foi causa de internação, sendo 

necessária a infusão de plasma. 

Sangramento maior - H 
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Masculino, 42 

anos 

Quadro clínico de derrame pericárdico 

que foi causa de internação, sendo 

necessária a infusão de plasma. 

Sangramento maior - H 

Masculino, 67 

anos 
Hematúria. Sangramento menor - F 

Masculino, 47 

anos 

Queda brusca do hematócrito e 

petéquias. 
Sangramento menor - F 

Feminino, 83 

anos 

Queda brusca do hematócrito. Realizou-

se infusão de plasma. 
Sangramento menor - H 

Feminino, 51 

anos 

Hematoma, gengivorragia e queda do 

hematócrito. Realizou-se infusão de 

plasma. EA foi causa de internação. 

Sangramento menor - H 
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6. DISCUSSÃO  

 O rendimento da vitamina K como rastreador de eventos adversos foi 30,4% e 

não foram encontrados estudos similares envolvendo este rastreador para fins 

comparativos. A Fitomenadiona apresentou sensibilidade considerável na detecção 

de eventos adversos e pode ser usada com sucesso como ferramenta de busca 

ativa da farmacovigilância. 

A ocorrência de EA hemorrágicos só não foi maior, porque em 9 casos, que 

representa 19,6% dos pacientes estudados, a Vitamina K foi prescrita visando a 

redução do RNI que estava aumentado, evitando assim, a ocorrência de outros 

casos de sangramento. Em relação aos outros 23 pacientes que utilizaram vitamina 

K e não sofreram EA hemorrágicos, um utilizou a fitomenadiona devido a ocorrência 

de hepatomegalia e outro para o tratamento de plaquetopenia. O restante portando, 

não foi possível determinar o motivo da prescrição da Vitamina K. 

 Em um estudo realizado nesta mesma instituição por Roque e Melo (2010) 

aplicando-se a metodologia Trigger tool com 21 critérios rastreadores, obteve-se 

uma incidência de 14,3% de eventos adversos a medicamentos e este mesmo 

estudo apontou os anticoagulantes orais, injetáveis e os antiagregantes plaquetários, 

como os mais comumente envolvidos em EAM, evidenciando que o uso destes 

fármacos representa um fator de risco importante para a segurança de pacientes 

cardiopatas que necessitam deste tipo de terapia medicamentosa. 

 Outro fato que merece destaque é a alta incidência de hemorragias por 

varfarina como causa de internação que foi 50% neste estudo. Parte deste 

fenômeno  se deve ao grande número de pacientes ambulatoriais que se tratam com 

varfarina na instituição, onde mais de mil pacientes por mês recebem este 

medicamento pela farmácia ambulatorial. Embora estes pacientes passem por 

acompanhamento permanente com monitoramento periódico do RNI, os acidentes 

são praticamente inevitáveis devido à estreita janela terapêutico dos 

anticoagulantes. 

Todas as reações adversas foram classificadas como prováveis de acordo 

com a análise de causalidade pelo algoritmo de Naranjo. A falta de informação por 

carência de dados nos registros médicos, associada à impossibilidade de testar 

algumas questões integrantes do algoritmo como re-exposição ao medicamento, 
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determinação da concentração plasmática da varfarina e administração de um 

placebo para verificar se a reação reaparece, inviabilizaram uma maior certeza da 

relação do evento com o medicamento, onde por estes motivos nenhuma reação 

adversa foi classificada como definida. 

Em relação à categorização do dano (NCC MERP, 2001), metade dos 

sangramentos foram classificados com H, o que significa que nestes casos houve 

necessidade de medidas de suporte á vida, onde em todos eles foi realizado infusão 

de plasma com objetivo de cessar o sangramento e restabelecer a hemostasia. 

É importante ressaltar que o RNI igual ou maior do que 6 é um fator de risco 

para a ocorrência de sangramentos que podem ser de magnitude branda como 

petéquias e gengivorragia até hemorragias mais severas como derrame pericárdico, 

hemorragias intra-articular e retroperitoneal. (GRIFFIN, 2007). No estudo 92,9% dos 

acidentes cumarínicos ocorreram em situação de RNI ≥ 6 reforçando a premissa de 

que seus valores aumentados potencializa o risco de sangramentos. Sem contar que 

o risco relativo de o paciente sofrer EA com RNI ≥ 6 neste trabalho foi 4,8 (p=0,01). 

A varfarina possui um potencial de interação muito grande e sofre influência 

de muitos fármacos, sendo assim os pacientes devem ser orientados que o uso de 

outros medicamentos deve ser feito sempre após orientação médica, sendo esta 

conduta muito importante para se evitar alteração de RNI que podem resultar em 

insucessos terapêuticos ou acidentes cumarínicos.  

Em relação ao aumento da idade como fator de risco para ocorrência de 

hemorragias por varfarina não existe um consenso. No estudo realizado por Fihn e 

colaboradores (1996) que verificou se o aumento da idade está associado com um 

risco aumentado de hemorragia durante o tratamento com varfarina, a idade não 

pareceu ser um importante determinante do risco de sangramento em pacientes que 

receberam varfarina, com a possível exceção em pacientes com 80 anos ou mais. 

Por outro, lado Palareti e colaboradores (1996) alertam para necessidade de um 

maior controle da coagulação em pacientes idosos em uso de anticoagulante, devido 

ao maior risco de hemorragias neste grupo de pacientes. 

O baixo número de notificações espontâneas de reações adversas reforça a 

necessidade de incentivo e conscientização dos profissionais de saúde sobre a 
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importância desta prática e salienta a urgência da implementação de métodos 

permanentes de busca ativa de EA. 
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7. CONCLUSÃO 

O uso da vitamina K como critério de rastreamento de EA hemorrágicos por 

varfarina permitiu a identificação de danos graves e de pacientes em risco potencial 

de sangramento, o que pode ser explorado como uma ferramenta de monitoramento 

de risco pela Farmacovigilância.  

Este estudo foi capaz de identificar graves EAM, caracterizados por 

sangramento maior envolvendo sítios críticos como o pericárdio e região intra-

articular. A magnitude destes danos evidencia a necessidade de que os pacientes 

que fazem terapia medicamentosa com varfarina sejam submetidos a um rígido 

controle e acompanhamento que deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar 

formada por médicos, enfermeiros, nutricionistas e farmacêuticos. 

A metodologia empregada se mostrou adequada para o alcance dos 

objetivos, onde foi possível identificar e classificar os EAM e obter os indicadores 

propostos para o estudo. Os resultados permitem considerar que a incorporação do 

monitoramento através de rastreadores pode contribuir para a criação de um 

ambiente seguro no campo da utilização de medicamentos, por ser capaz de 

identificar, quantificar e classificar os danos causados por fármacos. 

Além disso, o monitoramento contínuo e proativo permite acompanhar a 

implantação de mudanças direcionadas à redução da incidência de eventos 

adversos. A utilização deste método, porém deve ser expandida na instituição com a 

utilização de mais rastreadores e pode inclusive ser aplicada de forma prospectiva 

visando à intervenção precoce e prevenção de EAM. 

É importante ressaltar que a utilização de um sistema informatizado de 

prescrição e exames laboratoriais facilitou bastante a realização deste estudo, sendo 

a informatização um aliado importante para busca de EAM, por facilitar a coleta de 

dados. 

O presente estudo apresenta algumas limitações. A revisão do prontuário e a 

identificação dos eventos adversos foram feitas por um único profissional e não em 

duplicata como sugere o método. Sendo assim, a sensibilidade do método esbarra 

no risco de viés por subjetividade na identificação dos EAM.  
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Além disso, a baixa qualidade das informações dos registros hospitalares 

constitui uma limitação da revisão retrospectiva de prontuário, especialmente em 

relação à legibilidade, ao uso de abreviaturas e à insuficiência das informações 

sobre a evolução médica, podendo inclusive resultar em falso negativo. Outros 

autores como Otero e colaboradores (2000) já relataram estes problemas inerentes 

à busca de eventos adversos em prontuários. 
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9. APÊNDICE 

 

9.1 Apêndice I: Formulário de Análise de Causalidade de Reação Adversa pelo 

Algorítmo de Naranjo. 
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10. ANEXOS 

10.1 Anexo I: Roteiro para Aplicação do Algorítmo de Naranjo. (NARANJO. 

1981) 

ROTEIRO PARA APLICAÇÃO DO ALGORÍTMO DE NARANJO 

 

1) Existem relatos conclusivos sobre este evento? 

Avaliar a experiência geral prévia do fármaco. 

Responder “sim” somente se há dados ou mais informações científicas publicadas e 

ou descritas previamente, em detalhe, sobre o evento adverso. Literaturas indicadas 

para consulta – Martindale (Sweetman, 2005), Drugdex (Klasco,2008), Meyler’s side 

effects of drugs (Dukes e Aronson, 2000). Drug Interaction Facts 2009 (Tatro,2009) e 

as fontes on-line Micromedex e Medline.  

Responder “não” quando o evento adverso não tenha sido descrito previamente.  

Responder “não sabe” quando não dispuser de informações ou se estas não são 

convincentes. 

2) O evento adverso apareceu após a administração do medicamento 

suspeito? 

Avaliar a seqüência temporal da reação. 

Responder “sim” somente se há evidência definitiva de que o evento adverso 

ocorreu depois da administração do medicamento suspeito. 

Responder “não” quando o evento adverso desenvolve-se antes da administração 

do fármaco. 

Responder “não sabe” se a informação disponível não permite tomar uma decisão. 

3) O evento desapareceu quando o medicamento suspeito foi descontinuado 

ou  um antagonista específico foi administrado? 

Avalia o efeito da suspensão do medicamento. 

Responder “sim” somente se o evento adverso diminuiu ou desapareceu em 

qualquer momento após a suspensão do medicamento suspeito. Do mesmo modo, 

responda sim quando o evento desaparece depois de administrar um antagonista 

farmacológico específico (por exemplo, um medicamento anticolinérgico, como 

atropina, que antagoniza o efeito de um colinérgico como fisostigmina.) 
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Responder “não” se o evento adverso melhorar depois da administração de um 

antagonista específico (por exemplo solução de potássio para hipopotassemia 

induzida por diurético). 

Responder “não sabe” nas seguintes situações: o medicamento suspeito não foi 

suspenso, não dispõe de informações e o resultado da suspensão não é 

convincente. Se o evento adverso é transitório (por exemplo, convulsões) e as 

condições clínicas dos pacientes não permitem uma avaliação específica do efeito 

da suspensão, a resposta também deverá ser “não sabe”. 

4) O evento adverso reapareceu quando o medicamento foi re-administrado? 

Avalia o efeito da re-administração. 

Responder “sim” somente na seguinte condição: a) o medicamento suspeito foi 

suspenso, b) o paciente recuperou-se d) o medicamento foi novamente administrado 

ao paciente em doses similares e pela mesma via e houve uma reaparição do 

evento quando se administrou o medicamento. De maneira similar, pode haver uma 

resposta afirmativa nos casos em que outros fatores sugerirem uma forte associação 

causal e o evento adverso é um efeito bem conhecido de um fármaco (por exemplo, 

hipocalemia induzida por furosemida) e a re-administração é inadequada devido a 

razões clínicas e éticas. 

Responder “não” quando não se cumpre uma de todas as condições de re-

administração já mencionadas. 

Responder “não sabe” se não dispõe de informações convincentes. 

5) Existem causas alternativas (outras que não o medicamento) que poderiam, 

por si só, ser causadora do evento? 

Avalia as alternativas etiológicas do evento adverso. Como usualmente os EAMs 

são manifestações não específicas de uma enfermidade, devemos considerar 

cuidadosamente além do fármaco, a contribuição eventual de outras etiologias. 

Responder “não” somente se não detecta causas alternativas depois de uma 

investigação sistemática e exaustiva, implicando mais fortemente ao medicamento. 

Devemos recordar que um fator contribuinte ao EAM não corresponde a uma 

etiologia alternativa (por exemplo se um paciente com insuficiência renal prévia 

desenvolve uma alteração da função renal que é secundária a terapia com 

gentamicina, a insuficiência renal prévia é um fator contribuinte e não uma 

alternativa etiológica). 

Responder “sim” quando existe uma causa etiológica alternativa. 
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Responder “não sabe” se a investigação sobre outras causas é incompleta, não 

concluinte e não se realizou. 

6) A reação reapareceu quando um placebo é administrado? 

É importante quando o evento adverso é subjetivo. 

Responder “sim” somente se cumprir as seguintes condições: a) o medicamento 

suspeito foi suspenso, b) o paciente recuperou-se, c) há uma reaparição do evento 

depois da administração, simples ou duplo cego, de um placebo. 

Responder “não” se a administração do placebo é uma das condições citadas acima 

e não causa o mesmo evento. 

Responder “não sabe” quando não se administrou um placebo ou a prova não é 

convincente. 

7) O medicamento foi detectado no sangue ou em outros fluidos em 

concentrações sabidamente tóxicas? 

É muito importante em casos de ventos adversos a medicamentos dose-dependente 

avaliar as informações encontradas referentes às concentrações do medicamento no 

sangue, outros fluidos e tecidos. 

Responder “sim” somente se a concentração do medicamento em questão está em 

dosagens tóxicas. 

Responder “não” se a concentração do medicamento está em baixas dosagens 

tóxicas ou em dosagens normais. 

Responder “não sabe” quando não dispõe da informação ou a questão não é 

aplicável (isto é, para EAM não dose-dependentes). 

8) O evento foi mais grave quando se aumentou a dose, ou menos grave com a 

redução da dose? 

Avaliar clinicamente a relação dose-resposta. 

Responder “sim” somente se o evento adverso foi mais severo quando se aumentou 

a dose do medicamento suspeito. Da mesma maneira, deverá responder “sim” 

quando o evento adverso foi menos severo depois da administração da dose do 

medicamento suspeito. 

Responder “não” se não há variação clinicamente detectada do evento adverso 

quando se comparou com doses do medicamento suspeito. 

Responder “não sabe” quando a dose não se modificou e quando não dispõe de 

informações convincentes. 
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9) O paciente tem história de evento semelhante para o mesmo medicamento 

ou outra similar em alguma exposição prévia? 

Avalia a experiência pessoal do paciente a respeito das administrações prévias do 

mesmo medicamento ou de outros quimicamente relacionados. 

Responder “sim” quando existe documentação na ficha do paciente (registro de 

manifestações prévias de alergia a penicilina, como rash cutâneo ou anafilaxia). 

Responder “não” quando o paciente não tem uma exposição prévia ao mesmo 

medicamento ou medicamentos similares. 

Responder “não sabe” quando não se dispõe de informações ou não são 

convincentes. 

10) O evento adverso foi confirmado por meio de uma evidência objetiva? 

Avalia a qualidade da informação fornecida pelo paciente. Isto é crucial porque 

aquilo que foi dito pelo paciente é uma informação muito valiosa, entretanto alguns 

pacientes podem ser pouco confiáveis, por causa de alterações de memória. 

Responder “sim” somente nas seguintes circunstâncias: a) um teste de laboratório 

documentou o EAM (por exemplo, uma biópsia hepática compatível com uma 

hepatite supostamente induzida por fármacos), b) o evento adverso foi diretamente 

observada por pessoas qualificadas (por exemplo, médico assistente observou o 

evento com rash cutâneo, icterícia, etc.) 

Responder “não” quando não há exames laboratoriais que comprovam a RAM ou a 

observação clínica direta da RAM não foi documentada. 

Responder “não sabe” quando se trata de um evento adverso subjetivo, não se 

dispõe de informações convincentes.  
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10.2 Anexo II: Fluxograma de Análise do Grau da Dano do Evento Adverso a 

Medicamentos (EAM) ( NCCMERP, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 


