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RESUMO 

Problema: Os pacientes internados em setores de terapia intensiva geralmente recebem 

tratamento para múltiplas patologias. Com isso, pode ocorrer o advento da polifarmácia, entre 

as consequências surgem as interações medicamentosas; que, podem  associar-se a eventos 

adversos a este indivíduo. Considera-se importante conhecer a ocorrência destas interações a 

fim de adotar ações de manejo clínico que possibilitem ao profissional de saúde atuar de 

forma mais adequada no que diz respeito à segurança do paciente. Assim, o objetivo geral 

deste estudo é analisar as potenciais Interações Medicamentosas relacionadas ao uso de 

Medicamentos de alta vigilância (MAV) em pacientes do Centro de Tratamento Intensivo. 

Metodologia: Este é um estudo transversal, retrospectivo de abordagem quantitativa, 

realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro. A pesquisa apoiou-se na análise das 

prescrições de pacientes internados no CTI do Hospital, no período de 1 ano (2014-2015) a 

fim de identificar as interações medicamentosas relacionadas aos MAV recorrentes nas 

mesmas. Foram analisadas as prescrições medicamentosas diárias, selecionando-se para 

discussão as possíveis interações que envolvessem ao menos um MAV, administrado por 

quaisquer vias. Resultados: Dos 60 prontuários analisados, selecionaram-se 244 prescrições 

medicamentosas. Nas 244 prescrições medicamentosas foram identificadas 846 interações 

medicamentosas potenciais (IMP) relacionadas aos MAV. Foram identificados 33MAV. Os 

principais MAV envolvidos nas IMP foram: insulina regular, que participou de 251 interações 

potenciais; midazolam, que participou de 196 IMP; fentanil, ligado a 171 IMP e por fim o 

tramadol, relacionado a 150 interações medicamentosas. Dos 112 tipos de IMP identificadas, 

algumas foram mais recorrentes; a saber: tramadol e ondansetrona, midazolam e omeprazol, 

insulina regular e hidrocortisona, fentanil e midazolam, e insulina regular e noradrenalina.As 

variáveis polifarmácia, tempo de internação e alguns medicamentos específicos, a saber, 
Fentanil, Midazolam, Noradrenalina, Insulina regular, Amiodarona IV, Tramadol e Fosfato de K; 

apresentaram associação significativa com as interações medicamentosas potenciais (IMP). 

Este estudo encontrou algumas limitações em sua realização. O número de participantes foi 

relativamente baixo, apesar de obterem-se bastantes prescrições. Salienta-se ainda que alguns 

fármacos, bamifilina, dipirona, bromoprida, glicose a 50%, fenoterol, AD elemet, 

domperidona e deslanosídeo; não foram identificados no software micromedex por isso não 

foram consideradas as possíveis IM envolvendo os mesmos. Conclusão: Por fim, a partir da 

análise com amostra selecionada, a hipótese do estudo, de que pacientes internados no Centro 

de Terapia Intensiva que usam um maior número de medicamentos, apresentam maior risco 

de desenvolverem interações medicamentosas com os MAV, foi confirmada.  

 

Descritores: Interações de medicamentos; Gerenciamento de Segurança; Medicamentos de 

Alta Vigiância; Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Problem: Patients in intensive care sectors usually receive treatment for multiple diseases. 

Thus, there may be the advent of polypharmacy among the consequences arise drug 

interactions; that may be associated with adverse events in this individual. It is considered 

important to know the occurrence of these interactions in order to adopt clinical management 

actions that allow health professionals to act more appropriately with regard to patient safety. 

Thus, the aim of this study is to analyze the potential Interactions related to the use of High 

Allert Medications (MAV) in patients in the Intensive Care Unit. Methods: This is a cross-

sectional, retrospective study of quantitative approach, performed at University Hospital 

Antonio Pedro. The research was supported in the analysis of prescriptions for patients 

admitted to the ICU of the Hospital, the 1-year period (2014-2015) to identify drug 

interactions related to recurring MAV in them. Daily drug prescriptions were analyzed by 

selecting for discussion the possible interactions involving at least one MAV, administered by 

any means. Results: Of the 60 records analyzed, we selected 244 drug prescriptions. In 244 

drug prescriptions were identified 846 potential drug interactions (IMP) related to the MAV. 

33MAV were identified. The main MAV involved in the IMP were: regular insulin, which 

participated in 251 potential interactions; midazolam, which participated in 196 IMP; 

Fentanyl on the 171 IMP and finally tramadol, related to 150drug interactions. Of the 112 

types of IMP identified, some were more applicants; namely tramadol and ondansetron, 

midazolam and omeprazole, regular insulin and hydrocortisone, fentanyl and midazolam, and 

regular insulin and noradrenalina. As polypharmacy variables, length of stay and some 

specific drugs, namely, Fentanyl, Midazolam, Norepinephrine, regular insulin, amiodarone 

IV, Tramadol phosphate and vitamin K; were significantly associated with potential drug 

interactions (IMP). This study found some limitations in its realization. The number of 

participants was relatively low, although we get up enough prescriptions. We also emphasize 

that some drugs, bamifylline, dipyrone, bromopride, 50% glucose, fenoterol, AD elemet, 

domperidone and deslanoside; were not identified in Micromedex software so were not 

considered possible IM involving the same. Conclusion: Finally, from the analysis with 

selected sample, the study hypothesis that patients admitted to the Intensive Care Unit using a 

greater number of drugs are at higher risk for drug interactions with MAV, it was confirmed. 

Descriptors: Drug Interactions; Safety Management; High Allert Madications; Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Problema: Los pacientes en los sectores de cuidados intensivos generalmente recibe 

tratamiento para varias enfermedades. Por lo tanto, puede haber el advenimiento de la 

polifarmacia en las consecuencias surgir interacciones de drogas; que pueden estar asociados 

con los eventos adversos en este individuo. Se considera importante conocer la ocurrencia de 

estas interacciones con el fin de adoptar las medidas de gestión clínica que permiten a los 

profesionales de la salud para actuar más adecuadamente en función de la seguridad del 

paciente. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar las interacciones potenciales 

relacionados con el uso de medicamentos de vigilancia altas (MAV) en pacientes en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. Métodos: Este corte transversal, retrospectivo de enfoque 

cuantitativo, realizado en el Hospital Universitario Antonio Pedro. La investigación fue 

apoyada en el análisis de las recetas de los pacientes ingresados en la UCI del Hospital, el 

período de 1 año (2014-2015) para identificar interacciones con otros medicamentos 

relacionados con MAV recurrente en ellos. recetas diarias de drogas se analizaron mediante la 

selección para la discusión de las posibles interacciones que implican al menos una MAV, 

administrado por cualquier medio. Resultados: De los 60 expedientes analizados, se 

seleccionaron 244 recetas de medicamentos. En 244 recetas de medicamentos se identificaron 

846 posibles interacciones farmacológicas (IMP) en relación con el MAV. 33MAV fueron 

identificados. La principal MAV involucrado en el IMP fueron: la insulina regular, que 

participó en 251 interacciones potenciales; midazolam, que participó en 196 PMI; El fentanilo 

en el IMP 171 y, finalmente, tramadol, 150 relacionados con las interacciones entre 

medicamentos. De los 112 tipos de IMP identificados, algunos eran más solicitantes; a saber, 

tramadol y ondansetron, midazolam y omeprazol, la insulina regular y la hidrocortisona, el 

fentanilo y midazolam, y la insulina regular y variables de polifarmacia noradrenalina.As, 

duración de la estancia y algunos fármacos específicos, a saber, fentanilo, midazolam, 

norepinefrina, la insulina regular, amiodarona IV, fosfato de Tramadol y K; se asociaron 

significativamente con potenciales interacciones con medicamentos (IMP). Este estudio 

encontró algunas limitaciones en su realización. El número de participantes fue relativamente 

baja, a pesar de obtener suficientes recetas. También hacemos hincapié en que algunos 

medicamentos, bamifilina, dipirona, bromoprida, el 50% de glucosa, fenoterol, elemet AD, 

domperidona y deslanósido; No se identificaron en el software Micromedex por lo que no se 

consideraron posible IM relación a la misma. Conclusión: Por último, a partir del análisis con 

la muestra seleccionada, la hipótesis del estudio que los pacientes ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos usando un mayor número de fármacos están en mayor riesgo de 

interacciones medicamentosas con MAV, se confirmó. 

Palabras-clave: Interacciones de drogas, Gestión de la seguridad; Medicamentos de alta 

vigilância; Enfermería.  
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I- INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento geral, que os medicamentos são compostos químicos utilizados 

para cura e tratamento de doenças. Historicamente, os medicamentos começaram a ser 

produzidos em larga escala a partir da revolução industrial, no século XVIII. Sua utilização a 

partir deste marco se tornou mais acessível à população, tratando, sobretudo, as doenças de 

cunho infeccioso. A partir disso, avançou-se na pesquisa de novas fórmulas e os 

medicamentos foram promovidos e aumentou-se a confiabilidade em sua eficácia 

(ROZENFELD, 1989). Em ambiente hospitalar a utilização dos medicamentos é intensa e 

praticamente, indispensável.  

 

Na história recente do Brasil, a questão dos medicamentos nunca esteve tão 

presente nas agendas do setor saúde das três esferas de governo que 

compõem o SUS, Tampouco esteve tão presente no dia-a-dia do cidadão, 

invadindo os orçamentos familiares, obrigando decisões quanto à utilização 

de determinados medicamentos indispensáveis à preservação da saúde 

(CASTRO, 2000). 

 

 

 Apesar da relevância da terapia medicamentosa no quadro clínico dos pacientes, há um 

problema relacionado a mesma, que ocorre com frequência e causa o aumento da 

morbimortalidade dos pacientes, os eventos adversos a medicamentos (EAM), que 

constituem-se em novo problema de saúde pública. O EAM abrange a reação adversa a 

medicamentos (RAM) e o erro de medicação (EM) (ROMMERS, TEEEPE E GUCHELAAR, 

2007). Nesta perspectiva, encontram-se as interações medicamentosas(IM), que quando 

evitáveis, podem ser consideradas EM. 

As IM podem ser definidas como reação onde um medicamento altera o efeito de 

outro (CLAYTON, STOCK e COOPER, 2012). Estas interações podem acontecer em 

diferentes etapas da cinética do medicamento e em sua dinâmica. Podendo ser benéficas ou 

não. Cabe ainda destacar que existem fatores que predispõem a ocorrência dessas interações 

como a polifarmácia, hábitos nutricionais do indivíduo e as comorbidades (BRUNTON, 

CHABNER e KNOLLMANN, 2012). 

Ainda segundo Brunton, Chabner e Knollmann (2012), os pacientes geralmente são 

tratados com mais de um medicamento, têm individualidades dietéticas e ainda podem fazer 

uso de medicações de venda livre, vitaminas e outros suplementos ditos naturais. Há de se 

considerar as potenciais interações nesta natureza polifarmacêutica do cuidado com a saúde. 



18 
 

As interações entre medicamentos, de modo similar às alterações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas observadas após superdosagem, podem modificar a velocidade de 

absorção, a ligação às proteínas ou a velocidade de metabolização e excreção de um ou dois 

medicamentos que estão interagindo entre si. A farmacodinâmica pode ser alterada por conta 

da competição nos receptores ou por interações independentes dos receptores, quando dois 

medicamentos têm ações similares, mas mecanismos celulares diferentes. Indução e inibição 

do metabolismo dos medicamentos pelas enzimas CYPs estão entre as interações mais 

desafiadoras. Portanto, as interações têm diferentes mecanismos e são classificadas de acordo 

com as repercussões na ação terapêutica em aditiva, sinérgica, de potencialização e 

antagonismo. Estas interações podem representar vantagem terapêutica ou desvantagem.  

Neste sentido, é importante entender as IM sob a ótica dos EM. Os erros de 

medicação são definidos como qualquer evento prevenível que pode causar ou levar ao uso 

inapropriado de um medicamento ou dano ao paciente enquanto o medicamento está em 

controle do profissional de saúde, paciente ou consumidor. Tais eventos podem estar 

relacionados com a prática profissional, produtos de saúde, procedimentos e sistemas, 

incluindo a prescrição, a comunicação, a rotulagem dos produtos, embalagem e 

nomenclatura, composição, dispensação, distribuição, administração, educação, 

monitoramento e uso
1
 (NATIONAL COORDINATING CONCIL FOR MEDICATION 

ERROR REPORTING AND PREVENTION, 1998). 

Os eventos adversos são definidos como qualquer dano advindo de medicamentos, 

provocados pelo uso ou falta de uso dos mesmos (AMERICAN SOCIETY OF HEALTHY 

SYSTEM PHARMACISTS, 1998).  

A definição de um comitê de peritos em segurança e qualidade dos cuidados à saúde 

da OMS (SP-SQS, 2005) diz que: evento adverso a medicamento é qualquer dano ocorrido ao 

paciente durante a terapia medicamentosa e resultante de cuidado apropriado, ou de cuidado 

indevido ou sub-ótimo. Eventos adversos incluem: reação adversa a um medicamento durante 

o seu uso normal e qualquer dano secundário a um erro de medicação
2
. 

Os eventos adversos em potencial acontecem quando há o erro, porém sem dano ao 

paciente, já que acontecem em condições específicas ou por conta da interceptação e correção 

do erro antes do dano ocorrer. Este tipo de evento não chega a trazer problemas para o 

paciente, contudo sua identificação é importante na avaliação de risco da terapia (INSTITUTE 

OF MEDICINE OF THE NATIONAL ACADEMIES, 2006; FREDERICO, 2012). 

                                                           
1
 Tradução nossa 

2
 Tradução nossa  
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Os eventos adversos relacionados a medicamentos podem ser evitáveis ou não 

evitáveis. São evitáveis quando o dano resulta de erros em quaisquer estágios do processo de 

utilização, e não evitáveis quando o dano relacionado à utilização do medicamento não é 

consequência de um erro, como nos casos de alergia em pacientes sem histórico conhecido de 

alergia. (INSTITUTE OF MEDICINE OF THE NATIONAL ACADEMIES, 2006; 

FREDERICO, 2012). 

Os eventos adversos não evitáveis são ainda conhecidos como reações adversas, que 

são definidas como qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se manifeste após a 

administração do medicamento, em doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, 

diagnóstico, tratamento de uma enfermidade ou modificação da função fisiológica 

(INSTITUTE OF MEDICINE OF THE NATIONAL ACADEMIES, 2006; FREDERICO, 

2012). 

As IM são importantes eventos no que se refere à segurança do paciente e, quando 

evitáveis e sem vantagem ao indivíduo podem ser classificadas como erro de medicação. 

“Entre os eventos evitáveis, que podem comprometer a qualidade da assistência à saúde, estão 

as interações entre fármacos. Elas podem ser devidas a erros que não atingiram o paciente ou 

a eventos com danos”(FREDERICO, 2012,  p.4). 

 Cabe destacar que a frequência de IM é variável em diferentes populações ou 

estudos. Esta frequência está sujeita a alguns fatores como: o local da pesquisa, as classes 

terapêuticas pesquisadas, o perfil da amostra investigada, incluindo idade, sexo, estado 

fisiopatológico, tipo de alimentação; a forma pela qual os medicamentos são utilizados (dose, 

via, intervalo e sequência da administração); os hábitos dos profissionais relacionados às 

prescrições, bem como o uso irracional de medicamentos (SECOLI, 2001). 

Apesar de muitas vezes não identificadas, as interações estão vertiginosamente 

presentes, sobretudo, na realidade hospitalar. Em estudo multicêntrico realizado em 2013, 

observou-se que nas primeiras 24 horas de internação em Unidades de Terapia Intensiva, 

70,6% dos pacientes apresentaram ao menos uma interação medicamentosa. “O número total 

de interações medicamentosas foram 2299, com 350 tipos de interações medicamento-

medicamento” (CARVALHO et al, 2013, p.152). Destaca-se ainda que em estudo, de 1995, 

das reações adversas aos medicamentos, mostrou-se que as interações medicamentosas 

representam 5% de todos os erros de medicação intra-hospitalares (KAWANO et al, 2006; 

LEAPE et al, 1995).  

Alguns fatores contribuem para a ocorrência das interações medicamentosas. Um dos 

principais é a prática da polifarmácia, ou seja, “terapia medicamentosa múltipla” 
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(CLAYTON, STOCK e COOPER, 2012, p.39). A quantidade de medicamentos para se 

considerar a polifarmácia varia conforme a literatura, porém considera-se a utilização de 5 ou 

mais medicamentos o ponto de corte mais empregado (VIEIRA et al, 2012).  

 

Para Lima, (2007, p.16): 

 

O paciente que recebe seis medicamentos simultaneamente tem 3% a 5% de 

chance de apresentar uma interação medicamentosa, quando este número 

aumenta para 10 medicamentos, a probabilidade de ocorrer uma interação 

medicamentosa aumenta 20%. 
 

 

Esta prática tem aumentado robustamente nos hospitais, principalmente em setores 

de maior complexidade, onde os pacientes apresentam disfunções em múltiplos sistemas. 

Apesar de eventualmente necessária, a polifarmácia tem seus riscos inerentes, principalmente 

quando não são observadas as potenciais interações entre os medicamentos.  

De acordo com Silva e Santos (2011) O fato dos pacientes serem polimedicamentos 

aumenta em quase três vezes o risco de interações medicamentosas. Pode-se então, inferir a 

representatividade desta prática no que diz respeito às interações. Conforme descreve Silva et 

al (2010, p.171) “O risco de interação é proporcional ao número de medicamentos prescritos 

para um paciente, e se esse paciente está hospitalizado, os riscos aumentam com a 

politerapia”. 

Nesta perspectiva, afirma-se que os pacientes de unidades de terapia intensiva 

apresentam maior probabilidade de desenvolver interações medicamentosas quando 

comparados aos pacientes de outras unidades. Além do risco atribuído a polifarmácia, há o 

risco da gravidade, doença e da falência de órgãos (CARVALHO et al, 2013). 

Fatores como estes fazem os setores de terapia intensiva, espaços onde deve haver 

constante atenção, organização, rápida tomada de decisão, o que muitas vezes é de difícil 

operacionalização por conta complexidade das demandas do processo de trabalho dos 

profissionais e das condições de trabalho impostas aos mesmos. Ademais, o CTI é um setor 

complexo, conflitos, alta carga de trabalho. Com isso, muitas IMs podem passar 

despercebidas pelos profissionais que prestam assistência neste setor.  

Determinadas interações podem representar risco para o paciente, comprometendo 

sua segurança. O Institute for Safe Medication (2014) define que erro de medicação é 

qualquer evento evitável que pode causar ou levar ao uso inadequado de medicamento ou 

dano ao paciente enquanto o mesmo está sob o controle do profissional de saúde, do paciente 
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ou consumidor
3
. Os incidentes podem estar relacionados à prática profissional, medicamentos, 

procedimentos e sistemas, e incluem a prescrição, comunicação, produto; rotulagem, 

embalagem ou nomenclatura, composição, dispensação, distribuição, administração, 

educação, monitoramento e uso do medicamento.  

É importante que exista uma vigilância sobre as IMs relevantes, que podem 

desencadear EA potencialmente perigosos, assumir esta relação e determinar sua incidência. 

Isto permitirá adotar medidas que diminuam a mortalidade e morbidade associadas aos 

mesmos
4
. (PLAZA et al 2010). 

Portanto, esforços devem ser feitos, tanto a nível individual, por parte dos 

profissionais envolvidos na assistência, quanto institucional; a fim de definir estratégias para 

minimizar os erros relacionados a medicamentos. Neste sentido, destaca-se a Enfermagem, já 

que do ponto de vista profissional, a mesma tem atuação singular na prevenção das interações 

medicamentosas, é responsável pelo aprazamento, preparo, administração e acompanhamento 

dos efeitos dos fármacos. Portanto, é imperioso que conheça e identifique as possíveis 

interações para não sujeitar os pacientes a situações indesejadas (FARIA e CASSIANI, 2011).  

“O manejo da terapia farmacológica, na Unidade de Terapia Intensiva, está entre as 

mais frequentes atividades desenvolvidas pela Enfermagem” (SILVA e SANTOS, 2011, p. 

35). Desta forma a equipe de Enfermagem deve estar bem inteirada no que diz respeito às 

potenciais interações para que a cadeia de erros, que culminam no evento adverso, seja 

interrompida em tempo hábil.  

Entretanto, para Santos et al (2010, p.329), ultimamente a mídia tem apontado erros 

atribuídos aos profissionais de saúde e os mesmos são cada vez mais corriqueiros. A 

modificação deste fato pode ser revertida, através do desenvolvimento de estudos que 

levantem pontos vulneráveis que atuem como indicadores na formulação de intervenções para 

prevenção ou diminuição da ocorrência dos mesmos, propendendo a uma assistência segura à 

clientela. 

Nesse sentido, esforços têm sido realizados em prol da segurança do paciente, sendo 

cada vez mais discutidos no meio científico e pelos órgãos públicos de saúde, sejam nacionais 

ou internacionais. Na 55° Assembleia da Organização Mundial da Saúde, que ocorreu em 

maio de 2002, foi recomendada, pelos países membros, a máxima atenção possível a questão 

da segurança do paciente e fortalecimento de evidências científicas imprescindíveis para 

melhorar a segurança do paciente e a qualidade do cuidado em saúde. Mais tarde, em maio de 

                                                           
3
 Tradução nossa. 

4
 Tradução nossa.  
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2004, na 57° Assembleia Mundial da Saúde, institui-se a Aliança Mundial para a segurança 

do paciente, sendo uma de suas diretrizes o desenvolvimento e difusão de conhecimentos 

sobre políticas e melhores práticas na segurança do paciente (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006).  

O Patient Safety Program da World Health Organization, busca definir algumas 

questões de prioridade para elaboração de pesquisas na área de segurança do paciente, 

relevantes para países em qualquer nível de desenvolvimento. Dentre elas, destacam-se: 

cuidados de saúde às mães e aos recém-nascidos; cuidados de saúde aos idosos; eventos 

adversos relacionados a erros de medicação; frágil cultura de segurança, voltada ao processo 

de responsabilização pelo erro; competências e habilidades inadequadas entre profissionais de 

saúde; infecções associadas ao cuidado de saúde (REIS, MARTINS e LAGUARDIA, 2013). 

No Brasil, sancionou-se a portaria nº 529 em 2013, que instituiu o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que objetiva “contribuir para a qualificação do 

cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional” (BRASILa, 

2013, s.p). E lança mão de estratégias específicas para obtenção de suas finalidades.  

Assim sendo, para que seja alcançada a qualificação do cuidado em saúde, uma 

cultura de segurança deve ser cada vez mais, fomentada e incentivada nas instituições de 

saúde. Nesse aspecto há de se destacar a importância da atuação do enfermeiro como ator 

incentivador, da prática segura e consciente ao sujeito assistido.  

Nesta esfera de segurança, está como um dos temas prioritários os eventos adversos 

suscitados pelos erros de medicação, que está embutido na terceira das seis metas 

internacionais para a segurança do paciente, estabelecidas ainda em 2004, na Aliança mundial 

para a segurança do paciente.   

Atenção especial deve ser prestada a este assunto, já que os erros com as 

medicamentos são uma realidade frequente e pouco notificada. Segundo Bohomol (2007, p. 

33) “O medo e o receio estão presentes quando se aborda uma situação de erro culminando 

em subnotificações ou a não notificações dos mesmos, fator preocupante para o 

gerenciamento de eventos adversos à medicação”. Isto se torna relevante, sobretudo para a 

equipe de enfermagem, que tem sua prática profissional intimamente relacionada aos 

medicamentos e muitas vezes é culpabilizada por erros acontecidos em qualquer etapa do 

sistema de medicação. 

 

De acordo com Miasso, et al (2006, p.355) 
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O fato de a enfermagem atuar no último dos processos, que é o de preparo e 

administração dos medicamentos, ou seja, na ponta final do sistema de 

medicação, faz com que muitos erros cometidos não detectados no início ou 

no meio do sistema lhe sejam atribuídos. Esse fato também aumenta a 

responsabilidade da equipe de Enfermagem, pois ela é a última oportunidade 

de interceptar e evitar um erro ocorrido nos processos iniciais, 

transformando-se em uma das últimas barreiras de prevenção. 

 

 Porém, sabe-se que esses profissionais se encontram relativamente desamparados, já 

que estão em contato com medicamentos variados, num ambiente de trabalho, muitas vezes 

desfavorável e submetidos à alta carga de trabalho. No âmbito da terapia intensiva, assistem 

pacientes complexos, com disfunção em vários sistemas orgânicos e tratados com múltiplos 

medicamentos simultaneamente. 

 

De acordo com Miasso et al (2006, p. 525) 

 

Medicar pacientes depende de ações meramente humanas e os erros fazem 

parte dessa natureza, porém, um sistema de medicação bem estruturado 

deverá promover condições que auxiliem na minimização e prevenção dos 

erros, implementando normas, regras, ações, processos com a finalidade de 

auxiliar os profissionais envolvidos. 

 

 

Evidencia-se ainda, que as práticas iatrogênicas são deletérias não só para os usuários 

dos serviços de saúde, como também para o profissional que presta o cuidado. Os 

profissionais geralmente tem sua imagem denegrida, podendo perder o emprego, responder a 

processos administrativos, civis, penais e éticos e, por fim, incorrer no risco de ser impedido 

do exercício profissional (CASSIANI, 2004; SILVINO, 2004).   

Estudos publicados e apresentados em eventos científicos confirmam que a 

elaboração e a aplicação de instrumentos assistenciais impactam sobre a segurança e a 

qualidade do cuidado, levando à aceleração da recuperação, redução de complicações, 

incidentes e eventos adversos, redução do tempo de internação e do custo hospitalar, melhor 

organização da equipe de trabalho e satisfação dos pacientes e familiares (VARGAS e LUZ, 

2010, p. 27). 

Na esfera das interações medicamentosas, foram estabelecidos medicamentos sobre 

os quais deveria se ter maior controle, já que estão associados a danos mais representativos 

para o paciente. De acordo com o Institute for Safe Medication Pratices (2012, s.p), 

Medicamentos de Alta Vigilância (MAV) ou Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP) 

são aqueles que possuem um elevado risco de causar danos significantes quando utilizadas em 
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erro. Apesar dos erros poderem ou não, ser mais comuns com estas medicações, as 

consequências de um erro são claramente mais devastadoras para os pacientes. Assim sendo, 

as classes de risco são: agonistas e antagonistas adrenérgicos, anestésicos gerais inalatórios e 

intravenosos, antiarrítmicos endovenosos, agentes antitrombóticos, soluções cardioplégicas, 

quimioterápicos (orais ou parenterais), dextrose hipertônica, soluções de diálise peritoneal e 

hemodiálise, medicações epidurais e intratecais, hipoglicemiantes orais, medicamentos 

inotrópicos, insulina (Subcutânea ou Intravenosa), medicamentos lipossomais, agentes de 

sedação moderada, opióides, bloqueadores neuromusculares, preparações para nutrição 

parenteral, agentes de radiocontraste, água estéril (recipientes com 100 ml ou mais), cloreto 

de sódio hipertônico, em uma concentração maior que 0,9%. ALÉM DISSO, EXISTEM 

MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS LISTADOS, A SABER: Água estéril para inalação e 

irrigação em embalagens de 100 mL ou volume superior, Cloreto de potássio concentrado 

injetável, Cloreto de sódio hipertônico injetável (concentração maior que 0,9%), Epoprostenol 

intravenoso, Fosfato de potássio injetável, Glicose hipertônica (concentração maior ou igual a 

20%), Metotrexato de uso oral, Nitroprussiato de sódio injetável, Oxitocina intravenosa, 

Prometazina intravenosa, Sulfato de magnésio injetável, Tintura de ópio, Vasopressina 

injetável. 

Em estudo desenvolvido no Chile, no que se referiu às IM com MPP, as IM de maior 

associação foram: fentanil, midazolam e propofol em 33 ocasiões, seguida de vancomicina e 

aminoglicósidos em 3 ocasiões e anfotericina B com vancomicina em outras 3 (PLAZA et al 

2010).  

Em 2013 com pacientes diagnosticados com sepse em uma UTI de um hospital em 

Pernambuco, as interações mais frequentes foram: fentanil + midazolam e midazolam + 

omeprazol (CARIBÈ, 2013). Em estudo realizado em 2011 num hospital universitário, as IM 

mais frequentes foram fentanil + midazolam e cloreto de potássio + captopril (REIS e 

CASSIANI, 2011).   

Entendendo a importância destas classes no contexto da terapia medicamentosa 

segura, reconhece-se a necessidade de gerenciar de maneira satisfatória o cuidado 

desenvolvido com estes medicamentos. Neste sentido, destaca-se a relevância da gerência do 

cuidado de Enfermagem, entendendo que o administrar está intrínseco ao cuidar, ou seja, o 

profissional que cuida deve gerenciar este cuidado de maneira a garantir uma assistência de 

qualidade.  
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Portanto acredita-se que um passo importante para um cuidado bem sistematizado e 

otimizado, voltado, nesta perspectiva, a prevenção de erros; é minimizar a dicotomia entre 

cuidar e gerenciar. Esta atitude, por conseguinte, deve ser promovida desde a academia.  

 

Entretanto, conforme Christovan, Porto e Oliveira (2012, p.735)  

O que se percebe é uma dificuldade conceitual por parte das enfermeiras 

relacionada às ações de gerência do cuidado de enfermagem, à medida que a 

maioria delas, não tem a compreensão de que seu processo de trabalho 

envolve o cuidar (ações de cuidado direto) e o administrar (ações de cuidado 

indireto), ou seja, as ações da enfermeira na prática voltam-se à gerência do 

cuidado de Enfermagem. 

 

 

Florence Nightingale, considerada a primeira administradora hospitalar, demonstrou 

através de distintos estudos a relevância de conhecer técnicas e instrumentos administrativos 

pelos enfermeiros, a fim de organizar o ambiente terapêutico e sistematizar as técnicas e 

procedimentos de cuidado de enfermagem (ibid). 

Entendendo a relevância da gerência no cuidado, destaca-se a necessidade de adotar 

instrumentos gerenciais para garantir uma assistência de Enfermagem segura na terapia 

medicamentosa. Ainda segundo Santos et al (2013, p. 260) “gerenciar o cuidado é um 

processo que se materializa por meio de um conjunto de práticas/atividades que são 

interdependentes e complementares entre si”. Portanto, o cuidado direto e o indireto são 

complementares em busca de uma assistência em saúde que atenda de maneira adequada às 

demandas dos clientes. 

Entretanto, segundo Greco (2004, p.505) “O gerenciamento do cuidado não vem 

sendo realizado pelos enfermeiros e muito menos é cobrado pelas organizações, que cobram 

muito mais do enfermeiro o gerenciamento das unidades de trabalho”. 

 

Nesta perspectiva, apresenta-se: 

 

1.1 Problema  

 Os pacientes internados em setores de terapia intensiva geralmente recebem 

tratamento para múltiplas patologias. Com isso, pode ocorrer o advento da polifarmácia, entre 

as consequências surgem as interações medicamentosas; que, podem  associar-se a eventos 

adversos a este indivíduo. Considera-se importante conhecer a ocorrência destas interações a 

fim de adotar ações de manejo clínico que possibilitem ao profissional de saúde atuar de 

forma mais adequada no que diz respeito à segurança do paciente. 
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1.2 Objeto  

 

 As interações medicamentosas envolvendo os medicamentos potencialmente 

perigosos no Centro de Terapia Intensiva (CTI). 

 

1.3 Hipótese 

Pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva que usam um maior número de 

medicamentos, apresentam  maior risco de desenvolverem interações medicamentosas com os 

medicamentos potencialmente perigosos.  

 

1.4 Objetivo geral 

Conhecer as potenciais Interações Medicamentosas relacionadas ao uso de Medicamentos 

Potencialmente Perigosos em pacientes de terapia intensiva. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

 Selecionar e descrever, com base na literatura, as interações medicamentosas e 

seus possíveis eventos adversos, relacionados ao uso de Medicamentos Potencialmente 

Perigosos; 

 Estimar a prevalência de interações de interações medicamentosas potenciais 

entre os Medicamentos Potencialmente Perigosos usados por uma amostra de pacientes 

internados em terapia intensiva; 

 Identificar os fatores associados à ocorrência de interações medicamentosas na 

amostra estudada; 

 Discutir as possíveis repercussões destas interações medicamentosas na 

segurança do paciente assistido e na sua terapêutica medicamentosa. 

 

1.6 Desfecho primário 

 

Espera-se que existam interações medicamentosas relacionadas aos medicamentos 

potencialmente perigosos, nas prescrições medicamentosas dos pacientes admitidos no CTI do 

HUAP, comprometendo a segurança do paciente. 
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1.7 Justificativa e relevância 

 

A terapia farmacológica ainda hoje, é uma das principais intervenções em saúde, 

principalmente em ambiente hospitalar. Em alguns setores existe uma maior probabilidade de 

ocorrência de interações, seja pela utilização de vários medicamentos ou pelas condições 

fisiopatológicas do doente. Neste sentido, reconhece-se o ambiente de terapia intensiva como 

um dos mais propensos às IM, já que reúne as duas categorias. 

Levando-se em consideração que os pacientes em terapia intensiva comumente tem 

idade avançada e alterações fisiológicas, associadas às condições clínicas desfavoráveis ao 

metabolismo dos medicamentos bem como choque circulatório, insuficiência renal e 

hepatopatias, supõe-se que as interações medicamentosas potenciais, ainda as pouco 

significantes, tenham importância na prevenção de efeitos adversos indesejáveis (HAMMES 

et al, 2008). 

Apesar de existirem interações imprevisíveis muitas delas são previsíveis e podem 

não apresentar nenhuma vantagem terapêutica. Um estudo das reações adversas aos 

medicamentos evidenciou que as interações medicamentosas representam 5% de todos os 

erros de medicação intra-hospitalares e os grupos mais ameaçados são pacientes idosos e 

polimedicados (SOUZA e THOMSOM, 2006; SKVRCE et al, 2011). 

Se estima, que cerca de 2,8% das admissões de pacientes aos serviços de saúde se 

deviam a possíveis IM e cerca de 11% dos pacientes hospitalizados apresentou algum sintoma 

relacionado a uma IM e que do total de pacientes que recebiam medicamento, 9,2 a 

70,3%teve a possibilidade de desenvolver alguma IM, que calculada segundo o custo anual 

foi equivalente a 130 bilhões de dólares em gastos para o serviço de saúde
5
. (PLAZA et al 

2010). 

 A despeito da necessidade de reconhecimento precoce das possíveis interações 

medicamentosas, muitos pacientes ainda estão à mercê deste tipo de erro, podendo evoluir à 

manifestação de eventos adversos que, por sua vez, são onerosos para a instituição de saúde, 

danosos ao paciente, representativos à família do doente e prejudiciais aos profissionais de 

saúde. “Os eventos adversos aos medicamentos e as reações adversas, além de representarem 

um sério risco à saúde do paciente, também estão diretamente associados ao aumento de 

custos no serviço de saúde”. (KAWANO et al 2006, p. 491).   

                                                           
5
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Somando-se a isto, sabe-se que o erro é processual e pode haver várias etapas que 

contribuam para seu desencadeamento. Apesar dos incidentes relacionados a medicação 

serem associados a equipe de Enfermagem, existe uma cadeia de ações que conta com vários 

atores, podendo os erros acontecer em qualquer etapa do sistema. 

Infelizmente a maioria das IM que ocorrem são indesejáveis e representam um tipo 

importante EAM na prática clinica, mas podem ser em muitos casos evitados baseando-se em 

evidência prévia, estudos clínicos e no conhecimento dos princípios básicos de farmacologia
6
 

(JUURLINK et al 2003). 

Tem-se ainda que nos dias atuais aflorou-se a perspectiva da culpabilização de 

indivíduos, sobretudo, a equipe de enfermagem, que atua no fim do processo terapêutico com 

medicamentoso e tem participação tão singular em terapia intensiva. “Dentre as equipes de 

saúde que atuam nessa unidade, a enfermagem tem participação fundamental nos processos 

que visam garantir e melhorar a qualidade da assistência prestada” (GONÇALVES et al 2012, 

p. 72). 

Nesta perspectiva, destaca-se a importância da participação ativa do enfermeiro na 

elaboração e implementação de ações voltadas a preservar a segurança do paciente no que diz 

respeito às IM, já que a equipe de Enfermagem possui uma grande porção das suas atividades 

relacionadas à terapia medicamentosa, além de ser a classe profissional mais próxima ao 

doente e a realidade institucional. Portanto, este estudo mostra-se relevante ao profissional de 

Enfermagem que terá a possibilidade de conhecer as principais IM relacionadas à TI a fim de 

elaborar e implementar ações preventivas. Carvalho et al (2013) apontam que o conhecimento 

dos profissionais de saúde, sobre IM tem o poder de auxiliar na prenúncio das mesmas e 

minimizar o impacto negativo através da monitorização adequada. Este ato da equipe de 

saúde colabora para a otimização e segurança da farmacoterapia em pacientes críticos. 
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II- BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 A segurança do paciente 

 

A segurança do paciente é assunto de valor devidamente reconhecido em nível 

global, já que se relaciona a otimização na assistência em saúde do ser humano e a redução de 

custos sociais e econômicos atrelados aos eventos adversos. Para Reis, Martins e Laguardia 

(2013, p. 2030), “A partir da década de 2000, a segurança do paciente entra para a agenda de 

pesquisadores de todo o mundo e passa a ser internacionalmente reconhecida como uma 

dimensão fundamental da qualidade em saúde”. Não obstante, é notória a atenção que este 

tema em saúde vem recebendo no cenário nacional e internacional, haja vista o avanço da 

pesquisa relacionada à segurança do paciente e a criação de estratégias voltadas a 

identificação e prevenção dos eventos adversos em saúde.  

 De acordo com a World Health Organization (2009) o termo “segurança do 

paciente” consiste em “reduzir o risco de danos desnecessários associados ao cuidado em 

saúde a um nível mínimo aceitável”, uma vez que as ações de cuidado são realizadas por seres 

humanos,  estes são passíveis de cometer erros.  

A preocupação com as questões que envolviam a segurança do paciente data da 

década de 90. Em 1999 foi elaborado um relatório sobre a segurança do paciente nos hospitais 

da América, destacando a ocorrência de diversos erros nas instituições, relacionando os 

mesmos a alguns fatores. Dados obtidos nos Estados Unidos indicavam que 

aproximadamente, 44 a 98 mil pessoas morriam nos hospitais a cada ano como resultado de 

erros médicos evitáveis
7
 (Institute of Medicine, 1999). Além dos Estados Unidos, outros 

países, principalmente do continente Europeu, destacaram-se na busca de ações relacionadas à 

segurança do paciente.  

A partir da divulgação do relatório To err is human, iniciativas foram 

implementadas. Em 5 de dezembro de 2001, a Organização Mundial da Saúde divulgou um 

documento chamado “Quality of Care: patient safety, reconhecendo que o problema não é 

novo e que apesar do sistema de saúde diferir de um país para outro as ameaças à segurança 

do paciente tem causas e soluções similares, geralmente (CASSIANI, 2005). 

Entendendo a amplitude do problema da segurança do paciente a nível global, em 

2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) elaborou o projeto Aliança Mundial para a 
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Segurança do Paciente, que possui como objetivo principal, prevenir danos aos pacientes. 

Uma das ações centrais da aliança é o Desafio Global, que lança um tema prioritário a cada 

dois anos para a adoção pelos membros da OMS (RADUENZ et al, 2010). Esses temas 

prioritários contribuem para traçar as áreas de prioridade no cenário de segurança do paciente 

no que se refere às ações em saúde e pesquisas a serem desenvolvidas. 

Em 2006 foram estabelecidas pelo Centro para a Segurança do Paciente da Joint 

Commission International (JCI) as Metas Internacionais para a Segurança do Paciente 

(International Patient Safety Goals) estas, por sua vez, adaptadas das metas nacionais 

americanas instituídas previamente pela The Joint Commission (GOMES, 2008). São seis as 

metas estabelecidas, a saber: identificação correta dos pacientes, comunicação efetiva, a 

segurança dos medicamentos, cirurgia segura, controle de infecções e quedas.  

Em âmbito nacional, destaca-se o que se pode considerar a principal ação na 

temática, a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), através da 

Portaria 529 de 1º de abril de 2013. Estabeleceu-se assim, que o PNSP tem por objetivo geral 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional (BRASIL, 2013). É importante salientar que a portaria define termos 

importantes e estratégias voltadas à segurança do paciente. 

 

Assim, pela Portaria nº 529/13 definiu-se como: 

 

II - dano: 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; 

III - incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, 

em dano desnecessário ao paciente; IV - Evento adverso: incidente que 

resulta em dano ao paciente (BRASIL, 2013).  

 

 

Pela Portaria 529/13 define-se ainda algumas estratégias para a implementação do 

PNSP, a saber:  

 
Elaboração e apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de 

segurança do paciente, promoção de processos de capacitação de gerentes, 

profissionais e equipes de saúde em segurança do paciente, inclusão, nos 

processos de contratualização e avaliação de serviços, de metas, indicadores 

e padrões de conformidade relativos à segurança do paciente, implementação 

de campanha de comunicação social sobre segurança do paciente, voltada 

aos profissionais, gestores e usuários de saúde e sociedade, implementação 

de sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à 

saúde, com garantia de retorno às unidades notificantes, promoção da cultura 

de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, 

engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, 
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com ênfase em sistemas seguros, evitando-se os processos de 

responsabilização individual e articulação, com o Ministério da Educação e 

com o Conselho Nacional de Educação, para inclusão do tema segurança do 

paciente nos currículos dos cursos de formação em saúde de nível técnico, 

superior e de pós-graduação. 

 

 

2.1.1 O uso seguro de medicamentos 

 

 

Textos antigos discorrem sobre a utilização de plantas e de substâncias de origem 

animal para fins curativos, desde o período Paleolítico.  O documento farmacêutico mais 

antigo é uma tábua sumérica do terceiro milênio, contendo quinze receitas medicinais, 

descoberta em Nippur. O papiro Ebers, escrito por volta de 1500 a.C., era uma espécie de 

manual destinado aos estudantes. O documento registra abundantes informações, contém 811 

prescrições e menciona 700 remédios para distintas doenças.   

O grego Hipócrates marcou uma nova era para a cura quando sistematizou os grupos 

de medicamentos, dividindo-os em narcóticos, febrífugos e purgantes. Galeno escreveu 

bastante sobre farmácia e medicamentos, sendo considerado o "Pai da Farmácia". Sua grande 

contribuição foi a transformação da patologia humoral numa teoria racional e sistemática, em 

relação à qual se tornava necessário classificar os medicamentos. 

Durante a 1ª Guerra Mundial (1914 -1919), desenvolve-se a terapia antimicrobiana 

com avanços significativos em quimioterapia, antibioticoterapia e imunoterapia. E no período 

da 2ª Guerra Mundial (1939 -1945), começaram as pesquisas sobre guerra química que 

resultaram no descobrimento dos primeiros anti-neoplásicos. (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE FARMÁCIA COMUNITÁRIA, 2014).  

Após 1940, ocorreu a introdução maciça de novos medicamentos, que trouxeram à 

população possibilidade de cura para enfermidades até então fatais, sobretudo no campo das 

doenças infecciosas. Os avanços nas pesquisas de novos medicamentos, juntamente a sua promoção 

comercial, criaram uma excessiva crença da sociedade relacionada ao poder dos medicamentos. 

(MELO, RIBEIRO e STORPIRTIS, 2006, p. 476). Atualmente os medicamentos são referidos 

como indispensáveis no tratamento e cura de doenças de quaisquer origens. “Sua prescrição 

torna-se quase obrigatória nas consultas médicas, sendo o médico avaliado pelo paciente por meio do 

número de formas farmacêuticas que prescreve” (ibid). Portanto, é comum que indivíduos façam uso 

de mais de um medicamento rotineiramente. 

 Com o crescimento da indústria farmacêutica e a usualidade da utilização de 

medicamentos, surgem os adventos das reações adversas, das interações medicamentosas e 

erros na utilização dos medicamentos.  
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Conforme destaca Melo, Ribeiro e Storpirtis, 2006, p. 477: 

 

Os dois episódios mais conhecidos de reações adversas, que inclusive 

fomentaram a conscientização da necessidade de definir, quantificar, estudar 

e prevenir os efeitos indesejáveis provocados por medicamentos - foram o 

emprego de dietilenoglicol como solvente de um xarope de sulfanilamida - 

que ocorreu nos anos trinta e provocou mais de cem mortes – e o caso da 

talidomida – seu uso durante a gravidez causou um surto de focomegalia, 

malformação congênita rara, com cerca de 4000 ocorrências, contabilizando 

498 mortes.  
 

 

Com a representatividade da utilização de medicamentos em cenário mundial, 

identificou-se que os mesmos estão relacionados à grande parcela de erros e eventos adversos, 

sobretudo quando se considera a prática da polifarmacoterapia, comum em escala mundial 

atualmente. Os eventos adversos a medicamentos (EAM) têm sido objeto de estudos em 

muitos países, já que ocorrem com frequência e aumentam a morbi-mortalidade dos pacientes, 

constituindo-se em novo problema de saúde pública (ROMMERS, 2007).  

Nesta perspectiva, é imperativo despertar medidas de prevenção da ocorrência de 

erros e consequentes eventos adversos. A questão da segurança no uso de medicamentos 

perpassa vários momentos, já que o sistema de medicação é um cenário complexo de distintas 

etapas interdependentes. Para Bohomol, Ramos e D’Innocenzo (2009) O sistema de 

medicação é considerado complexo e dinâmico compreendendo múltiplas etapas, como a 

seleção e obtenção do medicamento, a prescrição, o preparo e dispensação do medicamento 

prescrito, a administração dos medicamentos até o monitoramento do paciente. Considerando 

ainda que no manejo dos medicamentos existem vários atores envolvidos, pode-se dizer que 

um incidente provavelmente estará relacionado a diferentes etapas não sendo pontual, 

principalmente em hospitais. Portanto, este complexo sistema deve funcionar em 

harmonicamente a fim de que haja minimização da ocorrência de erros e posteriores eventos 

adversos relacionados a medicamentos. 

Cabe destacar, portanto que as medidas preventivas devem contemplar as diversas 

etapas e atores envolvidos no sistema de medicação. Entretanto é comum a criação de ações 

voltadas a um público específico, a exemplo daquelas criadas e implementadas pela equipe de 

enfermagem. 

Nesta perspectiva, entende-se que se entende então, a imperatividade de estabelecer 

ações de identificação e controle desses incidentes, desde a organização dos serviços ao 

momento dos procedimentos técnicos relacionados, prevenindo-se a suscitação dos danos ao 
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paciente, sobretudo no que se trata dos MPP. Sabendo-se que “as drogas de alta vigilância são 

aquelas que possuem risco aumentado de causar danos ao paciente se utilizadas de forma 

incorreta”
8
 (INSTITUTE FOR SAFE MEDICATION PRACTICES, 2012, s.p).   

 

2.2 O profissional de enfermagem na terapia medicamentosa 

 

É de responsabilidade da equipe de Enfermagem a administração dos medicamentos 

aos pacientes em todas as instituições de saúde. É notório que tal prática mostra-se de grande 

importância para profissionais e clientes envolvidos, à medida que é experiência cotidiana, de 

responsabilidade legal da equipe de enfermagem, recebendo destaque na função terapêutica a 

que o cliente está submetido (TELLES FILHO e CASSIANI, 2004, p.534). 

Ao enfermeiro compete, privativamente (entre outras ações) a organização e direção 

dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços e o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação 

dos serviços da assistência de enfermagem, sendo função dos técnicos executar ações 

assistenciais de Enfermagem e função dos auxiliares de Enfermagem executar ações de 

tratamento simples (COFEN, 1986, s.p).  

Sabe-se que o lidar com a questão da administração de medicamentos é 

multidisciplinar. Contudo, é de vasto reconhecimento que à equipe de Enfermagem cabe a 

operacionalização da técnica, além do seu planejamento e avaliação. Sendo assim, o pessoal 

de Enfermagem encontra-se intimamente envolvido com esta questão, sendo na maioria das 

vezes, responsabilizado por qualquer etapa relacionada a este tipo de terapia, até mesmo 

aquelas que não o dizem respeito.  

Entretanto, para Carvalho e Cassiani (2000, p.322), vários autores destacam o 

escasso conhecimento de Farmacologia, Fisiologia e Anatomia entre os profissionais, as 

consequentes complicações após as administrações injetáveis e a não observância do 

procedimento técnico pelos mesmos. 

Assim sendo, é importante destacar a importância da atuação da equipe de 

Enfermagem na questão da terapia medicamentosa devendo esta imperiosamente, buscar 

conhecimento e atualização do mesmo para uma prática segura e de qualidade. Entende-se o 

quanto urge uma maior ciência, por parte dos profissionais de Enfermagem, das questões 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas de um medicamento à sua utilização na terapêutica. A 
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partir da apropriação deste saber alcança-se uma prática com maiores níveis de qualidade e 

segurança para o cliente assistido. 

 

2.3 As unidades de alta complexidade 

 

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que em conjunto compõem o Centro de 

Terapia intensiva (CTI), são setores complexos destinados ao atendimento de pacientes 

graves, demandando espaço físico específico, recursos humanos especializados e 

instrumentais tecnológicos avançados (CHAVAGLIA et al, 2011).  Ainda de acordo com 

Brasil (1998, p.02) “constitui-se de um conjunto de elementos funcionalmente agrupados, 

destinado ao atendimento de pacientes graves ou de risco que exijam assistência médica e de 

enfermagem ininterruptas, além de equipamento e recursos humanos especializados”. 

Preto e Pedrão (2009) salientam que em setores de terapia intensiva, o enfermeiro 

desenvolve atividades gerenciais e assistenciais, e desempenha uma função importante na 

preservação da integridade física e psicossocial dos indivíduos internados. O profissional deve 

ser capacitado para realizar atividades complexas, onde a fundamentação teórica, aliada a 

liderança, discernimento, responsabilidade e prática são importantíssimos. 

Objeto de estudo de muitas pesquisas e largamente visado no que diz respeito a 

assistência segura, o CTI  é um ambiente que apresenta algumas vulnerabilidades no que se 

refere aos erros durante a prática do cuidado e no gerenciamento do mesmo, fatores estes 

físicos, emocionais e relacionais; levando-se em consideração a clientela do setor, composta 

por pacientes graves que, por conseguinte, necessitam de cuidados intensivos; a grande 

quantidade de tecnologias duras, o trabalho especializado, a escala de trabalho dos 

profissionais, entre outros fatores. Rothschild et al (2005 apud Novaretti, Santos, Quitério e 

Daud-Gallotti, 2014)
9
, ressaltam que embora os eventos adversos em saúde possam acontecer 

em qualquer setor da assistência à saúde, pacientes internados em CTI são particularmente 

vulneráveis a estas situações, seja pela necessidade da tomada de decisões de alto risco, pelo 

emprego de medicamentos mais complexos, pelo número elevado de procedimentos 
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diagnósticos, pela grande quantidade de intervenções realizadas ou em função da gravidade e 

labilidade dos pacientes internados nesse local. 

Segundo Preto e Pedrão (2009) Existem variáveis que também interferem na atuação 

de enfermeiros nos setores de terapia intensiva, como: ambiente seco, refrigerado e com 

iluminação artificial; ruídos contínuos e intermitentes; constante relacionamento com as 

mesmas pessoas da equipe, exigência de segurança excessiva, respeito e responsabilidade para 

o paciente, muitas vezes, em sofrimento, dor e com risco de morte iminente. Estes fatores 

relacionados a atuação do profissional podem corroborar para o acontecimento de erros e 

eventos adversos.  

 Portanto, a cultura de segurança do paciente deve ser amplamente divulgada e 

exercitada nestes setores, levando em consideração os aspectos que se relacionam ao ambiente 

e as atividades desenvolvidas nos mesmos. O profissional enfermeiro que atua em CTI deve 

desenvolver diversas competências que se relacionam a este trabalho complexo. No que diz 

respeito a utilização de medicamentos, sabe-se que o consumo de medicamentos em terapia 

intensiva é muito grande. Em grandes hospitais de atendimento terciário a média de itens 

prescritos pode atingir o patamar de quinze medicamentos (ALMEIDA, GAMA e 

AKAMINE, 2007).  

 

2.4 Medicamentos potencialmente perigosos 

 

No âmbito do uso seguro de medicamentos, existe um grupo especial de 

medicamentos descrito pelo ISMP em 2008 como medicamentos potencialmente perigosos 

(MPP) ou medicamentos de alta vigilância (MAV). A estes medicamentos é deliberada a 

maioria das ações preventivas de erros.  Os EM podem ocorrer em qualquer parte do sistema 

de medicação e envolver qualquer um dos inúmeros medicamentos disponíveis, inclusive 

aqueles classificados como potencialmente perigosos (BOHOMOL, 2014).  

Os erros envolvendo os MPP vão desde o ambulatório às instituições hospitalares, 

sendo que nestas o risco é maior por conta de alguns fatores como a polifarmacoterapia, o 

grande número de pessoas envolvidas no sistema de medicação, a própria condição clínica 

dos pacientes, entre outros fatores.  “As consequências clínicas dos erros de medicação com 

MPP no âmbito hospitalar podem ser mais significativas do que em nível ambulatorial, 

considerando-se a complexidade e a agressividade dos procedimentos terapêuticos adotados 

em hospitais” (ANACLETO, ROSA, NEIVA e MARTINS, 2010, p.12). Portanto, em 

hospitais estes erros podem representar maior dano ao doente, merecendo especial atenção.  
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Em estudo de 2008, que se pesquisou a ocorrência de eventos adversos em unidades 

de terapia intensiva, semi-intensiva e unidades de internação, observou-se que 47,3% dos 

eventos adversos ocorreram na UTI (NASCIMENTO, et al 2008). Estes eventos podem ser 

devastadores e contribuir, inclusive, para o óbito do paciente. “Esse fato se explica, pois as 

UTI são ambientes complexos em que pacientes apresentam diferentes níveis de gravidade, 

são submetidos a inúmeros procedimentos e recebem grande variedade de medicamentos, 

inclusive os MAV” (BOHOMOL, 2014, p. 312).  

 

O centro de tratamento intensivo (CTI) e os setores de queimados agudos e 

crônicos apresentaram a maior relação de MPP por prescrição, enquanto o 

CTI, a unidade de tratamento intensivo (UTI), e os setores de neurologia e 

cuidados intermediários foram os que apresentaram maior percentual de 

MPP com erro (ROSA et al 2009, p. 493). 

 

 

Os medicamentos de potencialmente perigosos oferecem maior risco de causar danos 

quando envolvidos em erros, apesar dos erros envolvendo-os sejam menos comuns. Em um 

relatório do sistema Medmarx, observou-se que de 2006 a 2008, 443.683 erros de medicação 

foram relatados sendo 98% dos relatos oriundos de um ambiente hospitalar. Destes, 32.546, 

ou 7%, foram relacionadas com os medicamentos de alto risco
10

 (RASHIDEE, HART, CHEN 

E KUMAR, 2009).  

Muitas classes medicamentosas estão listadas entre os MPP sendo algumas mais 

incidentes em erros e eventos adversos que outras. O ISMP classifica como MPP, agonistas e 

antagonistas adrenérgicos intravenosos, anestésicos gerais (inalatórios e intravenosos), 

antiarrítmicos intravenosos, antitrombóticos (anticoagulantes), trombolíticos, inibidores de 

glicoproteína llb/lla, bloqueadores neuromusculares, contrastes radiológicos intravenosos, 

hipoglicemiantes, inotrópicos intravenosos, medicamentos administrados por via epidural ou 

intratecal, medicamentos na forma lipossomal, analgésicos opióides intravenosos, 

transdérmicos e de uso oral, quimioterápicos de uso parenteral e oral, sedativos moderados de 

uso oral em crianças, sedativos moderados intravenosos, solução cardioplégica, soluções de 

diálise peritoneal e hemodiálise, soluções de nutrição parenteral total.  

Há ainda os medicamentos específicos apontados pelo ISMP, a saber, Água estéril 

para inalação e irrigação em embalagens de 100 mL ou volume superior, cloreto de potássio 

concentrado injetável, cloreto de sódio hipertônico injetável (concentração maior que 0,9%), 

epoprostenol intravenoso, fosfato de potássio injetável, glicose hipertônica (concentração 
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maior ou igual a 20%), metotrexato de uso oral, nitroprussiato de sódio injetável, oxitocina 

intravenosa, prometazina intravenosa, sulfato de magnésio injetável, tintura de ópio 

vasopressina injetável (ISMP, 2012). 

Tendo em vista esta relação, a presente pesquisa utiliza-se da mesma para identificar 

os MPP.  

É possível perceber que a maioria das classes é de uso comum, principalmente em 

ambiente hospitalar, por isso a possibilidade de errar pode estar mais próxima do que os 

profissionais que exercem o cuidado imaginam. 

Muitos medicamentos considerados potencialmente perigosos possuem uma elevada 

utilização. Alguns exemplos incluem a insulina entre os diabéticos, anticoagulantes, 

narcóticos e cloreto de sódio para injeção. O uso de qualquer um destes medicamentos 

aumenta a probabilidade de que um paciente possa sofrer eventos adversos. Os eventos 

adversos causados por estes medicamentos representam áreas de maiores danos aos pacientes, 

porém é uma das maiores oportunidades de se melhorar a segurança do paciente 

(RASHIDEE, HART, CHEN E KUMAR, 2009
11

).  

Em estudo de Rosa et al (2009) observou-se que os medicamentos potencialmente 

perigosos estavam relacionados a 12,1% dos erros com medicamentos ocorridos na UTI, 

sendo identificados erros envolvendo anestésicos, gerais, inalatórios e intravenosos; agentes 

antitrombolíticos, incluindo os anticoagulantes; narcóticos e opióides intravenosos, 

transdermal e oral e insulina subcutânea e intravenosa.  

Em um estudo multicêntrico realizado em 5 hospitais de ensino brasileiros, 

identificou-se que os MPP corresponderam a 13% dos medicamentos envolvidos em erros. 

Sendo as principais heparina, tramadol e insulina (REIS et al 2010). De acordo com estudo 

internacional realizado a partir de um sistema de notificações de erros MEDMARX, dos erros 

com medicamentos de alta vigilância, registrados entre 2006 e 2008, onde ocorreram danos, a 

maioria resultou de insulina, heparina e varfarina
12

 (fig.1) (RASHIDEE, HART, CHEN E 

KUMAR, 2009).  

 

Fig. 1 Erros com danos envolvendo medicamentos de alta vigilância  
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Fonte: Error prevelence and severity disponível em: http://psqh.com/data-trends-july-august-

2009 

 

Uma revisão integrativa identificou dados alarmantes sobre eventos adversos 

envolvendo medicamentos potencialmente perigosos. A cada oito pacientes / dia, um paciente 

sofre um evento adverso e a cada 300 pacientes / dia, ocorre um evento adverso fatal 

(CAMERINI et al, 2013).  

Pode-se perceber que a maioria dos EM está relacionada aos opióides, insulinas e 

anticoagulantes. Portanto cabe descrever algumas particularidades destas classes. 

 

2.4.1 Opióides 

 

“Opióide é qualquer composto, independentemente da sua estrutura, que possua as 

propriedades funcionais e farmacológicas de um opiáceo. O termo narcótico deriva da palavra 

grega narkotikos que significa entorpecimento ou estupor” (BRUNTON, CHABNER e 

KNOLLMANN, 2012, p. 481). Hoje sabe-se que os opióides exercem sua ação ao se ligarem 

a receptores opióides amplamente distribuídos nos animais. Estes receptores pertencem a três 

classes: MOR, KOR e DOR.  

Na membrana os receptores opióides podem ainda formar homodímeros e 

heterodímeros. A dimerização pode alterar as propriedades farmacológicas dos respectivos 

receptores. Por exemplo, os DORs formam heterodímeros com MORs e KORs, demonstrando 
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menos afinidade pelos agonistas altamente seletivos e sinergismo mútuo entre os agonistas 

seletivos (GUPTA et al, 2006).  

 
Os receptores opióides são ligados às proteínas G inibitórias. A ativação 

dessa proteína desencadeia uma cascata de eventos: fechamento de canais de 

cálcio voltagem dependentes, redução na produção de monofosfato de 

adenosina cíclico (AMPs) e estímulo ao efluxo de potássio resultando em 

hiperpolarização celular. Assim, o efeito final é a redução da excitabilidade 

neuronal, resultando em redução da neurotransmissão de impulsos 

nociceptivos (TRIVEDI, SHAIKH e GWINNUTT, 2013, p. 1).   

 

 

Os opióides produzem então analgesia, alterações do humor, mas afetam as funções 

respiratórias, as cardiovasculares, as gastrointestinais e neuroendócrinas produzindo um 

amplo espectro de efeitos indesejáveis incluindo depressão respiratória, vômitos, hipotensão, 

pruridos, constipação, aumento da pressão no trato biliar, retenção urinária, obnubilação, 

disforia, além de abstinência (BRUNTON, CHABNER e KNOLLMANN, 2012).  

Um dos principais medicamentos desta classe medicamentosa é a morfina, apesar de 

todas elas apresentarem efeitos semelhantes. É frequentemente envolvida em eventos 

adversos graves e ocupa sexto lugar na lista de medicamentos associados a morte por 

superdosagem (ISMP, 2014).  

No Brasil, alguns fatores favorecem a ocorrência de erros envolvendo a morfina 

como a disponibilização de soluções injetáveis em concentrações variadas e diferentes 

apresentações orais (ANVISA, 2013).  

 

2.4.2 Anticoagulantes 

 

Dada a alta prevalência e morbidade associada às doenças de etiologia trombótica, é 

essencial que profissionais de saúde conheçam os princípios e saibam manejar de forma adequada a 

anticoagulação, fundamental no tratamento e prevenção destes eventos tromboembólicos. (CLÉ et al 

2010). “O uso desses medicamentos exige um controle clínico e ambulatorial rigoroso por 

meio da equipe multidisciplinar” (ESMERIO et al 2009, p.505).  

Apesar de sua imperatividade e atualidade no que diz respeito ao tratamento e 

prevenção de eventos tromboembólicos, os anticoagulantes são amplamente associados a 

EAM, por uma gama de motivos intrínseca ou extrinsecamente associados à sua cinética e 

dinâmica. 
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 Nos Estados Unidos e na Austrália, os anticoagulantes encontram-se entre as cinco 

classes mais relacionadas aos incidentes com medicamentos. (National Safety Patient Agency, 

2006).  

Os anticoagulantes dividem-se em dois grupos principais, injetáveis e orais. O efeito 

final de ambos é a anticoagulação, mas possuem mecanismos de ação diferenciados entre si. 

Sendo assim, os anticoagulantes orais são representados pelos antagonistas da vitamina K e os 

injetáveis pelas heparinas.  

Os antagonistas da vitamina K, ou cumarínicos, ao longo de mais de 60 anos têm 

sido considerados os principais anticoagulantes orais (ACO). Suas principais indicações são: 

prevenção primária e secundária do Tromboembolismo Venoso (TEV), próteses valvares 

cardíacas, fibrilação atrial, pós-infarto agudo do miocárdio (IAM), prevenção de TEV, 

redução de risco de IAM recorrentes. (CLÉ et al 2010). 

Apesar da ampla utilização e indicações, de acordo com ISMP (2013, p.1) 

 

 
Este medicamento apresenta ampla variabilidade de dose-resposta ao 

tratamento, sendo de baixo índice terapêutico, ou seja, a dose terapêutica é 

próxima da dose tóxica. Além disso, vários medicamentos interagem com a 

varfarina, modificando seu efeito anticoagulante. Os alimentos, especial-

mente aqueles que contêm vitamina K, também podem interagir, neste caso, 

reduzindo sua ação.  

 

 

 Na atenção secundária, a varfarina está entre os dez medicamentos mais 

relacionados à ocorrência de erros de dispensação, sendo um dos principais MPP sinalizados 

pelo ISMP (National Safety Patient Agency, 2006; Boletim ISMP Brasil).  

Quanto às heparinas, são dois os tipos disponíveis no Brasil, a heparina não 

fracionada e as heparinas de baixo peso molecular. Ambas possuem indicações similares, 

porém as de baixo peso molecular apresentam certas vantagens terapêuticas em relação à não 

fracionada, a saber, esquema de administração mais simples, relação dose-resposta mais 

confiável, menor incidência de trombocitopenia e sangramentos. Estas vantagens têm 

corroborado para sua utilização cada vez mais frequente em detrimento da heparina não 

fracionada (Wannmacher, 2007).  

De acordo com Brunton, Chabner e Knollmann (2012, p. 854) “A heparina não tem 

atividade anticoagulante intrínseca. Tais agentes se ligam à antitrombina e aceleram a taxa na 

qual ela inibe várias proteases da coagulação”.  

A heparina é um medicamento potencialmente perigoso e está frequentemente 

envolvida em eventos adversos graves e fatais (ISMP, 2013). Contudo, sua ampla utilização 
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em ambiente hospitalar e a suposta familiaridade dos profissionais de saúde com a mesma 

levam a uma baixa percepção dos riscos associados à sua utilização (ISMP 2010).  

 
2.4.3  Insulinas 

 

Estima-se que atualmente existam cerca de 387 milhões de pessoas vivendo com 

diabetes no mundo. Deste quantitativo, 46,3% não estão diagnosticados. A expectativa é que 

este número aumente em mais 205 milhões até 2035
13

 (INTERNATIONAL DIABETES 

FEDERATION, 2014).  

A insulina constitui a base do tratamento de praticamente todos os pacientes 

portadores de diabetes tipo 1 e de muitos portadores de diabetes tipo 2. A insulina pode ser 

administrada por via intravenosa, intramuscular ou subcutânea (BRUNTON, CHABNER E 

KNOLLMANN, 2012, p. 1248).  

As preparações de insulina são caracterizadas pelo início de sua ação, pico do efeito 

e duração da ação. A classificação atual inclui as insulinas rápidas, curtas, intermediárias e de 

longa ação. A origem da insulina determina suas características farmacocinéticas
14

 (VALLA, 

2010).       

As principais vantagens das preparações de ação curta incluem o início de ação mais 

rápido e um tempo de duração mais curto. Os análogos de longa ação produzem alterações 

que retardam o início da ação, permitem uma absorção lenta e contínua para a circulação 

sistêmica e prolongam a duração, assim produzem um perfil de tempo-concentração que imita  

o nível normal de insulina basal
15

 (SHELDON, RUSSELL-JONES E WRIGHT , 2009).  

As insulinas mostram-se essenciais para indivíduos que convivem com diabetes, mas 

possuem uma margem terapêutica muito estreita. O Institute for Safe Medication Practice 

Canadense (2009) publicou uma lista dos 5 principais medicamentos que causam danos em 

crianças e a insulina foi o terceiro medicamento mais incidente.  Ainda de acordo com o 

ISMP (2012, p.1) “dados mostram que a insulina está entre os cinco medicamentos que mais 

causam danos a pacientes adultos e pediátricos”.  

Os erros acontecem, geralmente por superdose de insulina, que pode resultar em 

sequelas neurológicas severas ou morte se não identificadas e tratadas 

rapidamente
16

(RUSSEL, STEVENS e STERN, 2009).  

 

                                                           
13

 Tradução nossa 
14

 Tradução nossa 
15

 Tradução nossa 
16

 Tradução nossa 
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2.5 Cultura de segurança do paciente 

 

Os erros envolvendo os MAV representam um risco para a segurança no uso de 

medicamentos. Portanto, medidas de prevenção devem ser postas em prática para os mesmos. 

Ações preventivas devem ser sistemicamente pensadas, cobrindo diferentes processos do 

sistema de medicação. A aplicação de intervenções planejadas e sistêmicas podem reduzir a 

complexidade do sistema e melhorar o processo de utilização de medicamentos, reduzindo o 

número de erros (REIS et al 2010, tradução nossa). 

Portanto, além das medidas de prevenção de erros, há de se despertar uma cultura de 

segurança do paciente de forma a permitir que as ações sejam inerentes a conduta dos 

profissionais e mais próximas a sua rotina. Para Sorra et al, 2009, A segurança do paciente é 

um componente crítico da qualidade do cuidado de saúde. Como as organizações de cuidados 

de saúde se esforçam continuamente para melhorar, existe um crescente reconhecimento da 

importância de se estabelecer uma cultura de segurança do paciente. Alcançar uma cultura de 

segurança do paciente requer uma compreensão dos valores, crenças e normas sobre o que é 

importante em uma organização e que atitudes e comportamentos relacionados à segurança do 

paciente são suportados, recompensados, e esperados. 

Esta cultura deve ser desenvolvida entre os profissionais, sendo estimulada por 

atitudes gerenciais. É importante que os erros não sejam vistos como fracassos pessoais, mas 

sejam considerados como oportunidades de melhorar o sistema.  

 

A Portaria MS/GM nº 529/2013 descreve conceitos para a cultura de segurança do 

paciente, a saber:  

Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no 

cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, 

pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares; Cultura que prioriza a 

segurança acima de metas financeiras e operacionais; Cultura que encoraja e 

recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas 

relacionados a segurança; cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, 

promove o aprendizado organizacional; cultura que proporciona recursos, 

estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança. 

 
 

Nesta perspectiva, o ISMP (2011) estabeleceu algumas recomendações a fim de 

prevenir erros com os MPP, como:  

Estabelecer e divulgar a lista dos medicamentos potencialmente perigosos na 

instituição de saúde; Padronizar a prescrição, dispensação, preparação, 

administração e armazenamento; Utilizar etiquetas auxiliares com cores ou 

sinais de alerta diferenciados nas embalagens; Implantar práticas de dupla 
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checagem na dispensação, preparo e administração; Limitar o número de 

apresentações e concentrações disponíveis, particularmente anticoagulantes, 

opiáceos e insulina; Retirar das enfermarias e ambulatórios soluções 

concentradas de eletrólitos, particularmente cloreto de potássio injetável; 

Estabelecer e divulgar as doses máximas desses medicamentos; Utilizar 

indicadores para gerenciamento dos erros de medicação; Incorporar alertas 

de segurança nos sistemas informatizados de prescrição e dispensação. 
 

 

Para a redução de eventos adversos evitáveis na administração de medicamentos 

potencialmente perigosos, é necessário simplificar os processos de atendimento e padronizar o 

sistema de administração de cada uma das classes destes medicamentos (CAMERINI et al 

2013).  

O uso de medicamentos é um processo multidisciplinar e, portanto, o 

desenvolvimento e a implantação de programas de prevenção de erros devem proporcionar a 

interação de todos os profissionais envolvidos, incluindo os pacientes (ANACLETO et al 

2010).  

O Ministério de Saúde espanhol  delimita medidas específicas para prevenção de 

erros com MPP:  

 Aplicar medidas que tornem difícil ou impossível que ocorram os erros: A 

melhor forma de prevenir um erro é introduzir barreiras que eliminem ou reduzam a 

possibilidade de que eles ocorram; 

 Utilizar protocolos: Quando todos os profissionais implicados no uso de 

medicamentos seguem a protocolos estabelecidos, criam-se de forma automática múltiplos 

controles ao longo do sistema;  

 Verificar a segurança das classes disponíveis no hospital: Os medicamentos de 

alto risco disponíveis na instituição devem ser revisados de maneira contínua para evitar erros 

ocasionados por nomes parecidos ou aparência similar de embalagem e rótulo. 

  Reduzir o número de opções: Quanto maior for o número de opções 

disponíveis de um medicamento (dose, concentração e volume), maior é a possibilidade de 

que ocorra um erro. 

 Centralizar os processos onde seja mais provável que aconteçam os erros: Um 

dos procedimentos mais convenientes para centralizar e que mais resulta na minimização de 

erros, é o preparo de medicamentos intravenosos de alto risco no serviço de farmácia. O 

preparo dos mesmos nas unidades de assistência está sujeito a vários fatores que podem dar 

lugar a erros, tais como distrações, falta de experiência, cálculos incorretos, entre outros;  
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 Usar técnicas de “dupla checagem”: Consiste em empregar sistemas de dupla 

checagem independente, onde uma pessoa revisa o trabalho realizado por outra. Assim, a 

probabilidade que as pessoas cometam o mesmo erro com o mesmo medicamento é baixa; 

 Incorporar alertas automáticos: Dispor de bases de dados de medicamentos 

integradas aos programas de prescrição e dispensação que alertem sobre situações perigosas 

ou incorretas; 

 Padronizar e simplificar a comunicação de tratamentos: Elaboração e 

seguimento de protocolos para uniformizar os processos da utilização dos medicamentos, 

reduzindo sua complexidade e variabilidade; 

 Padronizar a dosagem: utilizar nomogramas que simplifiquem os cálculos, os 

quais podem incluir peso do paciente, concentração da solução, velocidade de infusão; 

 Favorecer o acesso à informação: As informações sobre o paciente e o 

tratamento que recebem devem ser acessíveis a todos os envolvidos no seu atendimento. E a 

mesma deve ser constantemente atualizada; 

 Educação dos pacientes: Os pacientes devem estar ativamente envolvidos no 

seu cuidado. Precisam ser informados sobre os possíveis erros que possam ocorrer com 

medicamentos de alto risco e é preciso ainda garantir meios para a utilização dos mesmos de 

forma segura.   

 

2.6   O gerenciamento do cuidado na perspectiva da segurança  

 

Desde os primórdios da Enfermagem moderna, o gerenciamento do cuidado é 

utilizado como ferramenta administrativa com vistas a melhoria da assistência em saúde. 

Historicamente o gerenciamento vem ganhando espaço no cenário da saúde, sua relevância 

reconhecida. A palavra administração foi sendo substituída, com o tempo, por gerência ou 

gestão e o gerenciar ganhou destaque a nível mundial como ferramenta estratégica, 

significando qualquer posição de chefia, seja ela direta ou indireta, com a finalidade de 

alcançar às metas previamente traçadas através da aglutinação de esforços (Sena, 2002). 

Portanto, o gerenciar é uma atividade grupal que, para ser bem sucedido, deve ser 

coeso e orientado para objetivos definidos previamente; em quaisquer áreas. De acordo com 

Greco (2004, p. 505) “É um processo por meio do qual um grupo cooperativo de pessoas em 

uma instituição dirige suas ações e recursos para a consecução de metas e objetivos comuns”  
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Portanto, é importante haver planejamento, para um gerenciar que responda às 

demandas da instituição e clientela para qual a mesma oferta seus serviços. Na atenção ao 

paciente em âmbito hospitalar o planejamento é indispensável para um cuidado otimizado, 

entendendo estes dois processos (cuidar e gerenciar) de maneira complementar e não 

excludentes entre si. Entretanto, há de se reconhecer a necessidade de adaptação, tendo em 

vista a realidade complexa das instituições hospitalares. No gerenciamento do cuidado, há de 

se considerar estes diversos fatores que atravessam o cuidado; sejam os mesmos relacionados 

à realidade da instituição, à organização do trabalho ou às especificidades dos clientes.  

O trabalho na Enfermagem é desenvolvido por mais de uma categoria profissional, 

portanto as ações do processo de trabalho das categorias que compõem a Enfermagem 

ocorrem através de ações hierarquizadas, distribuídas segundo graus de complexidade. 

Portanto, pressupõe-se que se tenha um trabalhador – o enfermeiro – melhor preparado que 

garanta a coesão e organização desse trabalho coletivo e capaz de planejar e desenvolver 

novos processos, métodos e instrumentos. Ademais, o mercado profissional espera do 

enfermeiro uma capacidade para trabalhar com conflitos, enfrentar problemas, negociar, 

dialogar, argumentar, propor e alcançar mudanças, com estratégias que, por sua vez, garantam  

sua aproximação com a equipe e o cliente, contribuindo para a qualidade do cuidado, ou seja, 

espera-se do enfermeiro uma capacidade para gerenciar (ibid). 

O cuidar e o gerenciar são as principais dimensões do trabalho do enfermeiro. Porém 

ainda são processos pouco articulados entre si. O que se observa atualmente é u 

gerenciamento centralizado no cuidado de enfermagem, onde há articulação de gerência e 

assistência e protagonismo do usuário do serviço e do cuidado. (CHAVES, CAMELO e LAUS, 

2011).  

Portanto, gerenciar deve ser inerente à prática do Enfermeiro desde o gerenciamento 

de sua equipe ao gerenciamento do cuidado, visto como um processo amplo e complexo num 

cenário com vários atores, fatores e processos que necessitam de ações planejadas, coesas e 

adaptadas à sua própria realidade existencial. Assim sendo, entende-se o gerenciamento como 

um cuidado indireto, indispensável à assistência em saúde e à prática do enfermeiro. 

Vaghetti et al (2004, p. 316 ) afirmam que: 

 

As organizações em geral, nas últimas cinco décadas, tornaram-se altamente 

complexas do ponto de vista administrativo, pela influência do 

conhecimento, da tecnologia, das Teorias Administrativas e de todo o quadro 

socioeconômico e político que vem se apresentando, sendo que as 

organizações de saúde e a enfermagem, aí contextualizada, não fugiram 

desse processo [...] Constatamos que o exercício de ações administrativas 
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permeia de forma decisiva o trabalho do enfermeiro, pois é uma diretriz do 

próprio Conselho Nacional de Educação.  

 

 

Entretanto ainda existe dificuldade por parte dos enfermeiros em compreender a 

atitude do cuidar através do gerenciamento deste cuidado, ou seja, ainda entende-se cuidar e 

gerenciar como processos diferenciados que se complementam, não se enxergando uma 

intersecção entre os mesmos.  

Para Christovan, Porto e Oliveira (2012, p. 735): 

 

No século XXI, muitos enfermeiros ainda apresentam tanto em seus 

discursos, como em sua prática um comportamento que evidencia uma 

dicotomia entre o administrar e o cuidar como se fossem duas esferas de 

atividades concomitantes e incompatíveis em sua realização. 

 

 

Contudo, esta dificuldade é realidade não só dos enfermeiros que atuam nos cenários 

da assistência direta em saúde, mas alguns autores também trazem esta dicotomia no processo 

de formação deste conhecimento. Portanto, acredita-se que esta separação é realidade dos 

enfermeiros desde a graduação, sendo refletida a posteriori no cotidiano profissional. Assim, 

torna-se necessário a ruptura desta forma de entender o gerenciamento e o cuidado. 

 

Usualmente, os autores distinguem e explicam a diferenciação do processo 

de trabalho em enfermagem discorrendo sobre o processo de trabalho 

assistencial e o processo de trabalho gerencial. No primeiro, explicam que o 

objeto centra-se na intervenção às necessidades de cuidados e tem por 

finalidade a atenção integral; no segundo, o foco está na organização do 

trabalho e nos recursos humanos em enfermagem, com a finalidade de 

implementar condições adequadas de cuidado aos clientes e de elevar o 

desempenho dos profissionais que compõem a equipe de enfermagem 
(MANENTI  et al, 2012, p. 728).  

 

 

Destaca-se ainda que em unidades hospitalares muitas vezes o enfermeiro sente-se 

culpado em exercer ações administrativas e não estar à cabeceira do paciente.  Há algum 

tempo, este profissional não possuía uma visão unificada relativa ao seu processo de trabalho, 

fazendo uma cisão entre administrar e cuidar. (ibid). 

Porém deve-se entender que administração não é isenta do cuidado. Há cuidado 

quando se administra, administrar é cuidar. Patrício (1996) afirma que administrar é um 

processo de cuidar indireto, já que quando se planeja, organiza, coordena; elaboram-se 

atividades que almejam a qualidade da assistência, a qualidade de vida dos pacientes.  Por 

meio de atividades com a Equipe de Enfermagem, ou em parceria com outros profissionais da 
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instituição ou com a própria clientela nesse momento do processo de trabalho da enfermagem 

o profissional está indiretamente cuidando. 

Contudo, gerenciar o cuidado é um processo complexo e trabalhoso, já que se lida 

com as individualidades de cada paciente e suas necessidades de cuidado; com a organização 

do trabalho, com os ambientes físicos do trabalho, entre outros fatores.  

A complexidade do gerenciamento do cuidar é manifesta, por incluir a 

administração do macro e micro ambientes onde os clientes se encontram, sejam, hospitais, 

ambulatórios, policlínicas, unidades de pronto atendimento, comunidades, unidades de saúde 

da família ou empresas de cuidado domiciliar (home care), sobretudo se forem consideradas 

as etapas do planejamento estratégico do cuidado ao paciente. (Santos et al, 2012). 

Quando se refere a segurança do paciente, o gerenciamento do cuidado é 

sobremaneira relevante como forma de instrumentalizar a equipe de saúde para prevenção de 

erros. O gerenciamento do cuidado permite o reconhecimento e a atuação sobre o processo de 

ocorrência dos erros.  

Rigobello e Carvalho (2012, p. 734) acreditam que: 

 

A percepção da gerência pelo profissional é um fator importante para a 

garantia da segurança do paciente, uma vez que este domínio reflete a 

concordância do profissional quanto às ações da gerência ou da 

administração do hospital e da unidade relacionadas à segurança do paciente.   
 

 

Uma importante estratégia gerencial adotada em algumas instituições de forma a 

prevenir EAM e otimizar a terapêutica medicamentosa do mesmo é a reconciliação 

medicamentosa. Esta medida inclui não somente o enfermeiro, mas todos os profissionais que 

participem da medicalização do paciente. 

Em todas as interfaces da assistência durante uma internação hospitalar, existe o 

potencial de que informações imprecisas sobre a terapia medicamentosa de um paciente sejam 

utilizadas para diversos fins. Se informação imprecisa é usada para estabelecer ou modificar a 

terapia, podem ocorrer eventos adversos a medicamentos. 
17

 (REMTULLA, BROWN E 

FRIGHETTO, 2009). 

Quando um paciente é internado numa unidade hospitalar, transferido entre unidades, 

transferido entre especialidades da mesma unidade ou tem alta hospitalar, é ideal que sejam 

transmitidas informações precisas e confiáveis sobre seu regime medicamentoso. Através 

disto, os diferentes profissionais de saúde envolvidos em seu tratamento do podem, no mais 

                                                           
17

 Tradução nossa 
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curto espaço de tempo, comparar a terapêutica habitual do doente com a terapêutica prescrita 

recentemente, o que possibilita a diminuição da ocorrência de erros de medicação na transição 

assistencial do doente. A este processo dá-se o nome de Reconciliação Terapêutica (RT) 

(DOMINGOS, 2013).  

A reconciliação de medicamentos pode ser descrita como um processo para obtenção 

de uma lista completa, precisa e atualizada dos medicamentos que cada paciente utiliza 

rotineiramente (incluindo nome, dosagem, frequência e via de administração), e sua 

comparação com as prescrições medicamentosas feitas na admissão, transferência, consultas 

ambulatoriais com outros médicos e alta hospitalar
18

 (ASPDEN et al, 2007).  

O objetivo final de reconciliação de medicamentos é evitar eventos adversos a 

medicamentos (EAM) em todas as interfaces da assistência (admissão, transferência e alta), 

para todos os pacientes. O objetivo é eliminar discrepâncias não documentadas, conciliando 

todos os medicamentos, em todas as interfaces do cuidado
19

 (QUEEN’S UNIVERSITY, 

2009).  

De acordo com Queen’s University (2009), O processo de RM deve seguir a 3 

componentes principais:  

1. Obter a lista mais completa e precisa possível dos atuais medicamentos 

utilizados regularmente pelo paciente, conhecida como a Melhor História de Medicação 

Possível (Best Possible Medication History - BPMH). 

2. Usar a BPMH nas prescrições medicamentosas de admissão, transferência e 

alta. 

3. Comparar a BPMH com as prescrições de admissão, transferência ou alta, 

identificando e chamando a atenção da equipe a qualquer discrepância e, se apropriado, fazer 

mudanças nas prescrições e documentá-las
20

                                                           
18

 Tradução nossa 
19

 Tradução nossa 
20

 Tradução nossa 
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III- ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Estudo transversal, retrospectivo de abordagem quantitativa. Realizado no HUAP 

com prescrições medicamentosas relativas aos pacientes internados no Centro de Tratamento 

Intensivo. Com esta abordagem busca-se verificar informações concernentes às potenciais 

interações medicamentosas com MAV presentes nas prescrições dos pacientes internados, ao 

número médio de medicamentos por prescrição e período de internação, à caracterização dos 

pacientes internados no CTI do HUAP, além de demonstrar a relação da polifarmácia com as 

IMP apresentadas.  

    Para a realização do estudo em questão, a fim reconhecer as questões que 

transversalizam o tema da pesquisa, foi feito levantamento bibliográfico com consulta à 

bancos de dados; bem como a literaturas de Farmacologia. Também foram consideradas 

literaturas voltadas para a segurança do paciente. 

 

3.2 Material e métodos 

 

A pesquisa apoiou-se na análise das prescrições dos pacientes internados no CTI, 

constantes dos prontuários, no período de 1 ano (janeiro de 2014 a janeiro de 2015) a fim de 

identificar as interações medicamentosas potenciais relacionadas aos MAV recorrentes nas 

mesmas. Através de um roteiro específico (apêndice A), foram analisadas as prescrições 

medicamentosas diárias, coletando-se algumas informações para discussão, a saber: as 

possíveis interações que envolvessem ao menos um MAV, administrado por quaisquer vias, 

as datas de prescrição, os medicamentos, sua posologia e as orientações prescritas, como a via 

de administração e cuidados específicos, caso ocorressem.  

 Para complementar a análise, foram coletadas informações de cada paciente, a saber: 

sexo, idade, diagnóstico principal, comorbidades, data de admissão no CTI, data de alta, 

transferência ou óbito.  

Como critérios de inclusão, foram analisados os prontuários que possuíssem ao 

menos 3 prescrições, relativas aos primeiros dias de internação; onde estivessem disponíveis 

as informações necessárias a coleta, a saber, sexo, idade, diagnóstico principal, comorbidades, 
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data de internação, data de alta, óbito ou transferência e as prescrições medicamentosas 

diárias, que deveriam  possuir ao menos um MAV e ser diferenciadas entre si.  

Como critérios de exclusão, não utilizaram-se prescrições que não estivessem 

devidamente datadas, assinadas e legíveis.   

Para a seleção das prescrições, identificaram-se no livro de registros de internação e 

alta do setor os números dos prontuários dos pacientes internados no período de janeiro de 

2014 a janeiro de 2015. Chegou-se a um total de 214 prontuários.  

Realizou-se a solicitação dos prontuários no arquivo médico da instituição no 

período de abril a julho de 2015. Dos 214 prontuários solicitados, foram selecionados 60 

documentos obedecendo aos critérios de inclusão, além da disponibilidade dos mesmos no 

arquivo médico, já que 88 prontuários estavam indisponíveis para a análise por estarem 

digitalizados, em uso no hospital, ou fora da instituição (Fig. 2).  Sessenta e seis foram 

excluídos por não possuírem, no mínimo, 3 prescrições diferentes entre si; estarem com 

prescrições ilegíveis, não possuírem prescrições relativas a primeira semana de internação no 

CTI ou um mínimo de prescrições contendo MAV. Dos 60 prontuários, 2 pacientes foram 

admitidos em 2 períodos diferentes no CTI. Nestes casos, foram considerados os dois 

períodos e as descrições foram feitas considerando as duas admissões.   

Dos 60 prontuários selecionados, chegou-se a 244 prescrições medicamentosas. 

Todos os prontuários disponíveis foram analisados para o atendimento aos critérios de 

inclusão e possível utilização, ou seja, não foi possível trabalhar com cálculo amostral de 250 

prescrições (baseado no numero total de prescrições no período
1
); já que a quantidade de 

prontuários obtidos foi menor que a planejada. Portanto, esta solicitação foi realizada de 

acordo com a população de prontuários relacionados no livro de admissão e alta do CTI, no 

período de janeiro de 2014 a janeiro de 2015. A partir da disponibilidade dos documentos e 

pré-seleção, as prescrições foram transcritas. Acredita-se que esta pesquisa servirá de base 

para cálculos de pesquisas posteriores. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O cálculo foi feito com base no número de prescrições do período selecionado, de forma a abranger grande 

parte das mesmas.  
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Fig. 2: Diagrama da coleta de dados, Niterói-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Antes da coleta definitiva dos dados, foi realizado um teste piloto com o roteiro de 

coleta de dados. Contudo, como não houve alteração necessária e a quantidade de prontuários 

214  

Total de prontuários -

2014/2015 

29 

Excluídos por não 

apresentarem mais que 1 

dia de internação 

88 

Não disponíveis para 

consulta 

01 

Excluído por apresentar 

prescrição ilegível 

30 

Excluídos por não apresentarem ao 

menos 3 prescrições diferentes 

 

06 

Excluídos por não 

apresentarem ao menos 3 

prescrições com MAV 

126 

90 

60 

Utilizados na 

pesquisa 
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disponível era pequena, decidiu-se utilizar os dados na pesquisa. Para cada prontuário, foram 

analisadas das 3 às 5 primeiras prescrições, dependendo da disponibilidade das mesmas e 

período de internação do indivíduo. Este período relacionado aos primeiros dias de internação 

foi escolhido “por ser a primeira semana de hospitalização o período de maior ajuste 

terapêutico” (LIMA e CASSIANI, 2009, p. 223). Em cada prescrição analisada houve adição 

ou exclusão de ao menos 1 medicamento. Assim sendo, garantiu-se que a combinação entre 

os medicamentos acontecia de forma distinta em todas as prescrições colhidas. A partir das 

prescrições foram analisadas as IMP, que envolvessem os MAV.    Concomitante a isto, 

foram levantadas algumas questões relacionadas à dinâmica de trabalho do setor, como o 

quantitativo de profissionais de Enfermagem e Medicina, a divisão de trabalho da Equipe de 

Enfermagem, o número total de leitos; já que estes fatores podem estar relacionados à 

ocorrência das interações medicamentosas.  

Para calcular o período de internação de cada paciente no setor, foi considerada a 

relação de 24 horas equivalendo a um dia de internação. Logo, se um paciente possuía 2 dias 

de internação, por exemplo, havia 3 prescrições para análise, já que as prescrições se seguem 

a cada dia (data) de internação e não às 24 horas exatas. 

Para a coleta de dados a pesquisa contou com três auxiliares, acadêmicas de 

Enfermagem cursando o 7º período. Estas colaboradoras foram devidamente treinadas de 

forma a evitar vieses durante a coleta dos dados.  

 

3.2.1 Definição de Interações Medicamentosas Potenciais (IMP) e seleção dos pares de 

fármacos 

Os pares de IMP foram definidos de acordo com a indicação da base de dados 

Micromedex. A fim de operacionalizar a tabulação dos dados, depois de selecionados os 

prontuários, foram transcritos os dados pessoais e as prescrições em roteiro específico, 

desenvolvido para receber das primeiras 3 às 5 prescrições de cada paciente. Cada paciente 

possuía seu roteiro. A fim de facilitar a análise, os dados dos sujeitos e suas prescrições foram 

tabulados em programa Microsoft Excel
®
 versão Windows 7

®
. Cada planilha do documento 

contou com a relação dos medicamentos, organizados por dia de internação, de cada paciente 

individualmente. Os medicamentos foram organizados de forma que cada MAV, prescrito em 

determinado dia de internação, fosse pareado a todos os outros medicamentos prescritos no 

mesmo dia e entre si próprios. A partir deste pareamento, era pesquisada a presença ou 

ausência de interação medicamentosa, sua gravidade, evidência científica, mecanismo 



53 
 

provável, resultado da interação e ações para seu manejo clínico, o número médio de 

medicamentos por período, bem como outras informações relevantes. 

 

3.3 Tratamento dos dados 

 

As variáveis foram analisadas por meio de estatísticas de posição (média, mediana, 

mínimo e máximo) e escala (desvio padrão e intervalos interquartis). Comparou-se a média de 

idade dos pacientes com e sem IMP segundo o teste t-studente o Tempo de internação pelo 

teste de Mann-Whitney de correlações entre variáveis contínuas, como quantidade de IMP por 

MAV por período, tempo de internação, número de medicamentos prescritos e idade, foram 

descritas por coeficientes de correlação de Pearson e gráficos de dispersão. (BUSSAB E 

MORETTIN, 2006). 

 A prevalência do uso de medicamentos foi expressa por frequências absolutas e 

relativas e comparadas segundo pacientes com e sem IMP pelo teste Qui-quadrado(BUSSAB 

e MORETTIN, 2006), assim como as comorbidades, sexo e motivo da internação. Como o 

número de pacientes que não apresentaram IMP era muito baixo (apenas 2), realizaram-se 

comparações do número de IMP com MAV segundo medicamentos e comorbidades pelo teste 

de Mann-Whitney, então se ajustou um modelo linear generalizado com distribuição Gama e 

função de ligação inversa para o número de IMP com MAV explicada pelos medicamentos 

significativas ao nível de significância de 5% segundo teste de Mann-Whitney. O modelo foi 

simplificado pelo método de seleção stepwisesegundo critério de Akaike (VENABLES E 

RIPLEY, 2002). Para o modelo final construiu-se um gráfico de perfis de médias preditas. 

Os testes consideraram um nível de significância de 5% sob hipótese bicaudal e os 

cálculos foram realizados com auxílio do software R 3.2.2. (R Core Team, 2015). Os gráficos 

foram construídos com o pacote ggplot2 (Wickham, 2009). 

 A identificação das interações, bem como sua gravidade, evidência científica, 

mecanismo provável, resultados da IMP e ações para o manejo clínico foram realizados 

através de consulta ao dispositivo Trissel’s da Base de dados Micromedex 2.0.  

 

 A ThomsomMicromedex proporciona informações médicas confiáveis e 

tecnologia flexível para promover aos clínicos o acesso a respostas, 

precauções e recomendações. Isso habilita os clínicos a intensificar decisões, 

prevenir casos adversos e promover as melhores práticas clínicas, desde o 

diagnóstico até o tratamento (MICROMEDEX HEALTH CARE SERIES, 

2007, p.5). 
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A Micromedex Health Care Series (2015) classifica as IM em cinco níveis diferentes, 

a saber, contraindicadas, quando o uso concomitante dos medicamentos é contraindicado; 

importante, quando a IM pode representar risco à vida do paciente ou requerer alguma 

intervenção médica a fim de evitar efeitos adversos graves; moderada, quando a IM pode 

trazer alguma exacerbação do problema de saúde do indivíduo e/ou necessitar de alteração no 

tratamento; secundária, quando a IM resulta em efeitos limitados. As manifestações 

geralmente incluem maior frequência ou gravidade dos efeitos colaterais, mas não demandam 

uma alteração importante no que diz respeito ao tratamento e por fim, as IM desconhecidas, 

que possuem sua gravidade não reconhecida. 

Quanto à evidência científica, a Micromedex Health Care Series (2015), as IM são 

escalonadas em quatro níveis de evidência científica, a saber: excelente, quando estudos 

controlados apresentam de modo claro a existência daquela IM; boa, onde a documentação 

disponível sugere a existência daquela interação de maneira veemente, mas ainda faltam 

estudos controlados realizados adequadamente; razoável, quando não existe documentação 

satisfatória sobre aquela IM, mas as considerações farmacológicas fazem com que os clínicos 

suspeitem da existência da IM e desconhecida, onde não há evidência reconhecida.  

 

 

3.4Caracterização do Centro de Terapia Intensiva do Hospital Universitário 

  

O Centro de Terapia Intensiva do Hospital possui em sua estrutura física uma sala 

administrativa para médicos e uma sala para a enfermagem, onde trabalha a enfermeira 

supervisora. Há ainda uma sala de descanso para os médicos, uma para a enfermagem e uma 

sala de estar compartilhada para toda equipe de saúde.   

O posto de Enfermagem é centralizado, sendo possível visualizar todos os leitos 

exceto o quarto de isolamento. Na unidade existem dez leitos, sendo um de isolamento, que 

no momento funciona como leito normal. 

Quanto aos recursos humanos, os profissionais admitidos são contratados ou federais 

(concursados). Há uma equipe de Enfermagem diurna e uma noturna. A equipe diurna conta 

com uma enfermeira supervisora, que trabalha em regime diário; uma enfermeira assistencial 

plantonista (12 horas) e uma enfermeira assistencial diarista (6 horas/manhã) além de 6 

técnicos de Enfermagem. A equipe noturna é composta por um enfermeiro plantonista e 5 

técnicos de Enfermagem. Existe ainda uma secretária, responsável pelos prontuários e outras 

documentações do setor, que é diarista e funcionária federal. 
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Quanto aos outros profissionais de saúde, existem fisioterapeutas, um nutricionista, 3 

médicos staffs e dois residentes. 

Cabe destacar alguns fatores importantes como o aprazamento das prescrições 

medicamentosas, que é realizado pelos enfermeiros do setor, de forma manual, 

independemente do tipo de prescrição (manual ou digitada). Salienta-se ainda que o CTI dos 

hospital não conta com um farmacêutico clínico.   

 

3.5 Aspectos éticos 

 

Salienta-se que o presente estudo buscou atender a todas as determinações presentes 

na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sendo submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense para apreciação, 

através da Plataforma Brasil. A pesquisa não exigiu Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, já que foi do tipo retrospectiva e utilizou somente as prescrições medicamentosas 

presentes nos prontuários. A presente pesquisa não oferece riscos à integridade ou privacidade 

dos pacientes ou profissionais identificados nos prontuários, já que foi preservado o 

anonimato dos mesmos à análise dos prontuários, adotando-se apenas as iniciais dos 

pacientes; bem como a identidade dos sujeitos será preservada mediante a divulgação dos 

resultados da coleta. 

Acredita-se que o presente estudo trará considerações importantes no que diz respeito 

às interações medicamentosas, sobretudo aquelas ocorridas em ambiente de terapia intensiva. 

É requerido que a prática da equipe de Enfermagem aconteça de maneira crítica, a fim de 

prestar ao paciente uma assistência eficaz, segura e pautada em conceitos científicos, o que 

exige do profissional conhecimento, habilidades técnicas, concentração. Assim sendo, é 

preciso suscitar nestes profissionais o interesse em desenvolver e disseminar uma prática 

segura, voltando-se, inclusive, à elaboração de estratégias a fim de prevenir erros que possam 

comprometer a segurança do indivíduo assistido.  

  Entretanto, os erros estão presentes no cotidiano da assistência em saúde e 

independentemente das causas, sempre há a culpabilização de um ou mais sujeitos envolvidos 

nesta assistência, geralmente profissionais de Enfermagem, o que prejudica o profissional e 

diminui sua credibilidade no cenário da saúde. Portanto, é importante que o profissional de 

Enfermagem instrumentalize-se, desenvolvendo e melhorando produtos e processos voltados 

à redução de erros. Para isso, é necessário identificar pontos vulneráveis para a ocorrência dos 

erros e caracterizar os mesmos. Neste sentido, esta pesquisa encontra sua pertinência. O 
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projeto deste estudo foi submetido à Plataforma Brasil sob CAAEE: 40186314.6.0000.5243, 

sendo aprovado sob número de parecer 988.494.  
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I- RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS  

 

4.1Caracterização dos pacientes  

 

Dentre os 60 prontuários analisados, selecionaram-se 244 prescrições 

medicamentosas, respeitando-se aos critérios de inclusão e às primeiras prescrições 

medicamentosas, ou seja, das 3 as 5 primeiras prescrições. Os 60 prontuários foram obtidos 

após a aplicação de alguns critérios, como demonstrado na figura 2.  

 

4.1.1 Perfil dos pacientes  

 

Quanto ao sexo, 25 (41,66%) pacientes eram do sexo feminino e 35 (58,33%) do 

sexo masculino. A média de idade dos pacientes foi de 58,6 anos. 

Os diagnósticos principais dos pacientes variavam entre arritmias, pneumonias, 

insuficiência cardíaca, síndromes, acidentes vasculares cerebrais, epilepsias; entretanto grande 

parte dos sujeitos apresentava as doenças oncológicas como diagnóstico principal (32 – 

53,33%), neste grupo foi considerado câncer, massas, nódulos e neoplasias; conforme descrito 

no prontuário pelo profissional responsável. 

 A maioria dos pacientes (37 – 61,66%) teve como motivo de admissão o pré ou pós-

operatório de variados procedimentos cirúrgicos tendo um período de 2 a 3 dias,que se pode 

considerar reduzido. Muitos pacientes sequer alcançaram 5 dias de internação. Para a análise 

do tempo de internação os pacientes foram agrupados de acordo com a quantidade de dias que 

permaneceram internados; reitera-se que para contabilizar os dias de internação de cada 

paciente, levou-se em consideração que cada 24 horas correspondia a 1 dia de internação.  

Também é importante salientar a questão das comorbidades dos sujeitos que tiveram 

suas prescrições analisadas. A maioria delas relacionou-se a Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus. Contudo 22 pacientes não 

possuíam comorbidade relatada em seus prontuários. Quanto ao destino, a maioria dos 

pacientes (71,66%) foi transferida para as enfermarias. Dezesseis pacientes (26,66%) 

evoluíram a óbito e um paciente recebeu alta hospitalar. A tabela 1 sumariza as informações 

comparando o perfil entre os pacientes com e sem IMP.  
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Tabela1: Caracterização dos pacientes expostos a IMP, segundo variáveis demográficas e 

clínicas, Município de Niterói, 2014-2015 

Características TOTAL Sem IMP 

relacionada aos 

MAV 

Com IMP 

relacionada aos 

MAV 

 

Sexo 

MASCULINO 

 

FEMININO 

35 

 

25                       

1 

 

1 

 

            34 

 

            24 

Idade em anos 

 

12 – 18 

 

19 – 59 

 

≥60 

1 

 

30 

 

29 

0 

 

1 

 

1 

1 

 

            29 

 

            28 

Polifarmácia 

excessiva 

(acima de 10 

medicamentos) 

SIM 

 

NÃO 

54 

 

6 

1 

 

1 

53 

 

5 

 

Comorbidades 

 

SIM 

 

NÃO 

        38 

 

        22 

1 

 

1 

            37 

 

            21 

 

Paciente 

cirúrgico 

 

SIM 

 

NÃO 

37 

 

23 

1 

 

1 

            36 

 

            22 

 

Tempo de 

internação em 

dias 

 

Até 10 

 

11 – 30 

 

>30 

41 

 

15 

 

4 

2 

 

0 

 

0 

            39 

 

            15 

 

4 

 

 

4.2Caracterização Interações Medicamentosas Potenciais 

 

4.2.1 Polifarmacoterapia 

A média de medicamentos recebidos pelos pacientes em até 5 prescrições 

medicamentosas foi de 14 medicamentos. A tabela 2 traz a representação da quantidade de 

medicamentos de acordo com o período de internação destes pacientes. É importante ressaltar 

que somente foram contabilizados os medicamentos encontrados na base Micromedex. 

Durante a análise dos dados atentou-se para a questão da polifarmacoterapia, já que, 

habitualmente, os pacientes internados em CTI recebem diversos medicamentos 

concomitantemente. Nesta pesquisa, foram somados os medicamentos que os pacientes 

receberam durante o período selecionado para análise, individualmente.  
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Tabela 2: Distribuição da quantidade de medicamentos por pacientes, Niterói 2015 

Medicamentos por 

período 

Nº de pacientes 

N = 60 

% 

6 a 10 6 10,00% 

11 a 15 25 41,66% 

16 a 20 21 35,00% 

21 a 25 4 6,66% 

Acima de 25 4 6,66% 

 

 

4.2.2 Interações Medicamentosas Potenciais identificadas 

 

Nas 244 prescrições medicamentosas foram identificadas 846 interações 

medicamentosas potenciais relacionadas aos MAV. Este valor foi obtido somando-se cada 

potencial IM ocorrida em todos os pacientes. Atentando-se ao fato de que uma mesma IMP 

poderia repetir-se várias vezes. Portanto, foram identificados 112 tipos diferentes de IMP 

envolvendo os MAV.   

As IMP foram contabilizadas em duas planilhas diferenciadas. Uma planilha referia-

se às IMP entre os MAV e os medicamentos não relacionados neste grupo. Outra planilha 

tratava das IMP entre os próprios MAV, considerando cada prescrição medicamentosa, ou 

seja, as IMP eram pesquisadas em cada prescrição separadamente.   

Cabe destacar que alguns medicamentos não foram encontrados na base onde as IMP 

foram pesquisadas, a saber, dipirona, glicose 50%, fenoterol, bamifilina, AD elemet, 

domperidona, deslanosídeo e bromoprida. Contudo, existem na literatura brasileira as 

possíveis IM com estes medicamentos. Esta relação pode ser consultada no apêndice B.  

Foram identificados 33 medicamentos de alta vigilância. Destes 33 medicamentos, 

21 participaram de ao menos 1 IMP; destacando-se que 2 deles não estavam relacionados na 

base de dados Micromedex Health Care. A relação dos MAV identificados nas prescrições 

está registrada no quadro 1. Já a relação dos MAV com seus respectivos interagentes 

identificados no estudo encontra-se no quadro 2. 

Os principais medicamentos de alta vigilância envolvidos nas IMP foram: insulina 

regular, que participou de 251 interações potenciais; midazolam, que participou de 196 IMP; 

fentanil, ligado a 171 IM e por fim o tramadol, relacionado a 150 interações medicamentosas 

(quadro 1). Cabe destacar que, nesta etapa, um mesmo tipo de IMP foi considerado tantas 

vezes tenha sido registrado nas prescrições.  
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Quadro 1: Relação dos MAV identificados e sua participação nas IMP, Niterói 2015 

Medicamentos de alta 

vigilância 

Número de vezes em que 

participa de IMP 

Fentanil 171 

Midazolam IV 196 

Insulina Regular 251 

Amiodarona 74 

Tramadol 150 

Morfina 7 

Adenosina IV  1 

Cloreto de Potássio 9 

Diazepam IV 15 

Enoxaparina 26 

Prometazina IV 4 

Noradrenalina 53 

Succinilcolina 1 

Digoxina IV 6 

Dobutamina IV 6 

Insulina NPH 3 

Metoprolol IV 4 

Clonidina IV 2 

Propofol 5 

Dexmedetomidina 1 

Saxagliptina 1 

Nitroprussiato de sódio 0 

Fosfato ácido de potássio 0 

Sulfato de magnésio 0 

Ropivacaína 0 

Nitroglicerina 0 

Cloreto de sódio a 20% 0 

Deslanosídeo Não relacionado na base de dados 

Glicose a 50% Não relacionado na base de dados 

Etomidato 0 

Atropina 0 

Adrenalina 0 

Vasopressina 0 

 

Dos 112 tipos de IMP identificadas, algumas foram mais recorrentes; a saber: 

tramadol e ondansetrona, que foi identificada 97 vezes nas prescrições; midazolam e 

omeprazol, 67 vezes; insulina regular e hidrocortisona, que ocorreu 54 vezes. No que diz 

respeito às IMP entre os medicamentos de alta vigilância, as principais interações foram 
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fentanil e midazolam, identificada 74 vezes; bem como insulina regular e noradrenalina, 

observada 51 vezes. 

 

 

Quadro 2. Interações Medicamentosas Potenciais com MAV/MPP, Niterói – 2015 

Medicamento de alta vigilância Interações medicamentosas 

identificadas 

Fentanil Claritromicina, Clonazepam, Nifedipina, 

Carbamazepina, Fenitoína, Fluconazol, 

Ranitidina, Haloperidol, Ácido valpróico, 

Clorpromazina, Azitromicina, 

Ciprofloxacino 

Linezolida, Voriconazol, Ritonavir, 

Atazanavir, Morfina, Tramadol, 

Midazolam, Propofol, Diazepam, 

Prometazina. 

Midazolam IV Claritromicina, Omeprazol, Fenitoína, 

Carbamazepina, Fluconazol, Ranitidina, 

Voriconazol, Atazanavir, Ritonavir, 

Propofol. 

Insulina Regular Hidrocortisona, Furosemida, 

Metilprednisolona, Losartana, Clonidina, 

Levofloxacino, Ciprofloxacino, Captopril, 

Aspirina, Hidroclorotiazida, 

Clorpromazina, Espironolactona, 

Mometasona, Solucortef, Symbicort, 

Levotiroxina, Noradrenalina, Clonidina, 

Saxagliptina, Prometazina IV, 

Dobutamina. 

Amiodarona Claritromicina, Ondansetrona, 

Carbamazepina, Atenolol, Haloperidol, 

Fluconazol, Ciprofloxacino, 

Metronidazol, Clonazepam, 

Levofloxacino, Clopidogrel, Sinvastatina, 

Voriconazol, Ranitidina, Fentanil, 

Midazolam, Tramadol.  

Tramadol Ondansetrona, Metoclopramida, 

Carbamazepina, Haloperidol, Ácido 

Valpróico, Prometazina IV, Morfina, 

Digoxina.  

Morfina Ipratrópio, Espironolactona, Carvedilol, 

Furosemida, Captopril.  
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Adenosina IV  Carbamazepina. 

Cloreto de Potássio Losartana, Captopril, Espironolactona. 

Diazepam IV Fenitoína, Omeprazol, Propofol. 

Enoxaparina Clopidogrel, Cetoprofeno, Aspirina.  

Prometazina IV Ondansetrona, Tramadol, Insulina, 

Fentanil. 

Noradrenalina Linezolida, Insulina. 

Succinilcolina Vancomicina. 

Digoxina IV Espironolactona, Carvedilol, Furosemida, 

Captopril, Omeprazol, Tramadol. 

Dobutamina IV Linezolida, Insulina. 

Insulina NPH Clonidina, Mometasona, Dexametasona. 

Metoprolol IV Clonidina, Ranitidina, Amiodarona. 

Clonidina IV Insulina, Metoprolol.  

Propofol Fentanil, Diazepam, Midazolam. 

Dexmedetomidina Fentanil.  

Saxagliptina Insulina. 

 

 

4.2.3 Classificação das Interações Medicamentosas Potenciais 

 

Quanto à gravidade, exceto pela interação de fentanil com midazolam, que apresenta 

uma IMP importante, as IMP supracitadas como mais recorrentes, tem gravidade moderada.   

Dos 112 tipos de IMP, 7 (6,25%) foram consideradas contraindicadas, 56 (50%) eram 

consideradas importantes, 48 (42,8%) foram consideradas moderadas e 1(0,89%) secundária.  

Dos 112 tipos de IMP8 (7,14%)  possuem nível de evidência excelente, 23 (20,53%) 

apresentaram boa evidência científica e nenhuma IMP apresentou evidência desconhecida. A 

grande maioria 81 (72,32%) das IMP possui evidência razoável. A tabela 3 e traz a relação 

das interações medicamentosas contraindicadas com suas classificações em evidência 

científica.  

 

Tabela 3: Relação das Interações Medicamentosas contraindicadas com sua evidência 

científica, Niterói-2015 

Interações medicamentosas 

contraindicadas 

Quantidade de 

vezes em que foi 

registrada 

Evidência Científica 

Amiodarona + Fluconazol 
 

4 Razoável 

Noradrenalina + Linezolida 
 

2 Razoável 

Dobutamina + Linezolida 1 Razoável 
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Midazolam + Atazanavir 
 

5 Razoável 

Midazolam + Ritonavir 
 

5 Razoável 

Fentanil + Ritonavir 
 

5 

 
Razoável 

Fentanil + Atazanavir 5 Razoável 

 

 

      Das 112 IMP, 56 foram consideradas importantes. A tabela 4 traz a relação das 

principais interações importantes com sua classificação no que diz respeito à evidência 

científica.  

 

Tabela 4: Interações importantes recorrentes nas prescrições medicamentosas, Niterói 2015 

Interações medicamentosas 

importantes 

 

Quantidade de 

vezes em que foi 

registrada 

Evidência científica 

Fentanil e Midazolam 74 Razoável 

Insulina Regular e Noradrenalina 51 Razoável 

Tramadol e Metoclopramida 17 Razoável 

Amiodarona e Fentanil 13 Boa 

Amiodarona e Ondansetrona 13 Razoável 

Fentanil e Fenitoína 13 Razoável 

Enoxaparina e Aspirina 13 Boa 

Clopridogrel e Enoxaparina 11 Razoável 

Insulina Regular e Ciprofloxacino 11 Razoável 

Tramadol e Carbamazepina 10 Boa 

Fentanil e ácido valpróico 10 Razoável 

 

  

Na tabela 5 é possível consultar os principais eventos relacionados às IMP mais 

recorrentes e seu manejo clínico. Esta relação para todas as IMP pode ser consultada no 

apêndice C. 
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Tabela 5: Interações Medicamentosas Potenciais: Eventos associados e manejo clínico, 

Niterói 2015 

Interações 

Medicamentosas 

Potenciais 

Eventos associados Ações para manejo 

clínico 

Cuidados de 

enfermagem 

Tramadol e 

Ondansetrona 

Redução da eficácia de 

Tramadol 

 

Monitorar para a 

diminuição da eficacia 

de tramadol 

 

Monitorar paciente 

para sinais e sintomas 

de aumento da dor 

(escala visual 

analógica/escala 

numérica) 

Midazolam e 

Omeprazol 

Toxicidade por 

benzodiazepínicos 

(depressão do SNC, 

ataxia, letargia) 

 

Monitorar para 

depressão do SNC, 

ajustar doses de BZD e 

considerar BZD 

eliminado por 

glucorunidação 

 

Monitorar paciente 

para depressão de SNC 

(Escala de coma de 

Glasgow, Escala de 

Ransey); monitorar 

paciente para 

depressão respiratória 

(Frequência 

respiratória, SpO2) 

Insulina e 

Hidrodortisona 

Possível hiperglicemia 

 

Monitorar glicemia e 

ajustar doses de 

insulina 

 

Realizar 

hemoglicoteste 

periodicamente, 

monitorizar para sinais 

e sintomas de 

hiperglicemia.  

Insulina e 

Noradrenalina 

Regulação da glicose 

prejudicada 

 

Monitorar a glicemia e 

ajustar as doses de 

insulina, se necessário 

 

Realizarhemoglicoteste 

periodicamente  

Fentanil e Midazolam Aumento do risco de 

depressão do SNC 

(hipotensão, depressão 

resp. sedação profunda) 

 

Monitorar 

cuidadosamente e 

ajustar a dose de um ou 

dos dois agentes, 

conforme necessidade 

 

Monitorar paciente 

para depressão de SNC 

(Escala de coma de 

Glasgow, Escala de 

Ransey); monitorar 

paciente para 

depressão respiratória 

(Frequência 

respiratória) 

  

 

4.3 Modelagem estatística  

 

Dos 60 pacientes que constam no banco de dados, apenas 2 não apresentaram 

nenhum caso de IMP. Portanto a prevalência das IMP com MAV nesta amostra foi de 0,96 

(96%). As Tabelas 6 e 7 compararam cada uma das variáveis coletadas, inclusive os 

medicamentos entre os 58 pacientes com IMP contra os 2 pacientes  sem IMP, além de 

apresentar os níveis descritivos comparando os grupos e as prevalências totais de cada item. 
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Por conta destas amostras tão heterogêneas entre si, os testes não apresentaram um p valor 

significativo. Contudo, os dados são demonstrados na s tabelas abaixo. 

 

Tabela 6. Comparações de sexo, idade, tempo de internação e comorbidades entre pacientes 

com e sem IMP com MAV, Niteroí, 2015 

Variável Não (n=2) Sim (n=58) Total (n=60) p¹ 

SEXO (Masculino) 1/2 (50%) 34/58 (58,6%) 35/60 (58,3%) 1 

MOTIVO DE INTERNAÇÃO 

(Cirúrgico) 
1/2 (50%) 36/58 (62,1%) 37/60 (61,7%) 1 

IDADE ANOS; média ± dp 57,5 ± 12 (n=2) 58,5 ± 16,8 (n=58) 58,5 ± 16,6 (n=60) 0,934² 

TEMPO DE INTERNAÇÃO (dias); 

mediana [quartis] 
3,5 [3,2 - 3,8] (n=2) 6 [4 - 14] (n=58) 6 [4 - 14] (n=60) 0,184³ 

COMORBIDADES (Sim) 1/2 (50%) 37/58 (63,8%) 38/60 (63,3%) 1 

HAS (Sim) 0/2 (0%) 24/58 (41,4%) 24/60 (40%) 0,512 

DM (Sim) 0/2 (0%) 14/58 (24,1%) 14/60 (23,3%) 1 

DPOC (Sim) 0/2 (0%) 8/58 (13,8%) 8/60 (13,3%) 1 

HIV (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

FA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

ESTENOSE DE VÁLVULA MITRAL 

(Sim) 
0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

INSFRENAL (Sim) 0/2 (0%) 2/58 (3,4%) 2/60 (3,3%) 1 

GLAUCOMA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

HEPATITE B (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

MIASTENIA GRAVIS (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

HÉRNIA DE DISCO (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

CIRROSE ALCOÓLICA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

CA DE COLON (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

HEPATITE A (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

ESQUIZOFRENIA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

IC (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

EPILEPSIA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

DESLIPIDEMIA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

OBESIDADE (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

RETINOPATIA DIABÉTICA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

HIPOTIREOIDISMO (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

     

(1) Teste Exato de Fisher 
    

(2) Teste t-student 
    

(3) Teste de Mann-Whitney 
    

 

É possível perceber que não existe variável significativa quando aplicam-se testes 

comparativos entre os dois grupos de pacientes.. 

 

Tabela 7. Comparações da utilização dos medicamentos entre os pacientes com e sem IMP, 

Niterói, 2015 

Variável Não (n=2) Sim (n=58) Total (n=60) p¹ 

POLIFARMÁCIA EXCESSIVA (>10) 1/2 (50%) 53/58 (91,4%) 54/60 (90%) 0,192 

GLICOSE HIPERT(Sim) 2/2 (100%) 52/58 (89,7%) 54/60 (90%) 1 
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FENTANIL (Sim) 0/2 (0%) 23/58 (39,7%) 23/60 (38,3%) 0,519 

MIDAZOLAM (Sim) 0/2 (0%) 20/58 (34,5%) 20/60 (33,3%) 0,548 

NORADRENALINA (Sim) 0/2 (0%) 18/58 (31%) 18/60 (30%) 1 

ENOXAPARINA (Sim) 2/2 (100%) 37/57 (64,9%) 39/59 (66,1%) 0,544 

INSULINA REGULAR (Sim) 1/2 (50%) 54/58 (93,1%) 55/60 (91,7%) 0,161 

AMIODARONA IV (Sim) 0/2 (0%) 9/58 (15,5%) 9/60 (15%) 1 

TRAMADOL (Sim) 1/2 (50%) 38/58 (65,5%) 39/60 (65%) 1 

CLONIDINA IV (Sim) 0/2 (0%) 4/58 (6,9%) 4/60 (6,7%) 1 

NITROPRUSSIATO DE SÓDIO (Sim) 0/2 (0%) 7/58 (12,1%) 7/60 (11,7%) 1 

CLORETO DE K(Sim) 0/2 (0%) 20/58 (34,5%) 20/60 (33,3%) 0,548 

SULFATO DE Mg²INJETÁVEL (Sim) 0/2 (0%) 21/58 (36,2%) 21/60 (35%) 0,537 

FOSFATO DE K(Sim) 0/2 (0%) 12/58 (20,7%) 12/60 (20%) 1 

MORFINA (Sim) 0/2 (0%) 2/58 (3,4%) 2/60 (3,3%) 1 

ADENOSINA IV (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

DIAZEPAM IV (Sim) 0/2 (0%) 4/58 (6,9%) 4/60 (6,7%) 1 

PROMETAZINA IV (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

SUCCINILCOLINA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

DIGOXINA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

DOBUTAMINA (Sim) 0/2 (0%) 3/58 (5,2%) 3/60 (5%) 1 

INSULINA NPH (Sim) 0/2 (0%) 2/58 (3,4%) 2/60 (3,3%) 1 

METOPROLOL IV (Sim) 0/2 (0%) 2/58 (3,4%) 2/60 (3,3%) 1 

PROPOFOL (Sim) 0/2 (0%) 4/58 (6,9%) 4/60 (6,7%) 1 

DEXMEDETOMIDINA (Sim) 0/2 (0%) 2/58 (3,4%) 2/60 (3,3%) 1 

SAXAGLIPTINA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

ROPIVACAÍNA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

NITROGLICERINA (Sim) 0/2 (0%) 3/58 (5,2%) 3/60 (5%) 1 

CLORETO DE SÓDIO CONC(Sim) 0/2 (0%) 6/58 (10,3%) 6/60 (10%) 1 

DESLANOSÍDEO (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

ETOMIDATO (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

ATROPINA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

ADRENALINA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

VASOPRESSINA (Sim) 0/2 (0%) 1/58 (1,7%) 1/60 (1,7%) 1 

(1) Teste Exato de Fisher 
    

 

Na tabela 7, onde são realizadas as comparações considerando a polifarmácia 

excessiva e cada medicamento especificamente, também não é possível perceber significância 

estatística, já os grupos possuem um N muito diferenciado entre si e, consequentemente, um p 

valor não significativo. 

 

4.3.1 Avaliação das Interações Medicamentosas Potenciais como medida contínua  

 

Optou-se por avaliar as interações pelo número de IMP com MAV por período como 

medida contínua, já que houve certa dificuldade em obter resultados precisos pela comparação 

entre o grupo que apresentou IMP com o que não apresentou IMP. O Gráfico 1 apresenta 

dispersão dessa quantidade em relação ao logaritmo do tempo de internação. Note que existe 

uma relação aparentemente crescente se considerarmos pacientes internados até 45 dias, mas 
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dois pacientes com tempos de internações superiores a 100 dias “atrapalham” a relação entre 

as medidas. 

Gráfico 1. Dispersão do Tempo de internação segundo quantidade de IMP com MAV por 

período 

 

Os Gráficos 2 e 3 apresentam as relações da quantidade de IMP segundo o número de 

medicamentos e a idade do paciente. O coeficiente de correlação de Pearson do número de 

IM com o número de medicamentos é alto: 0,729 com IC95% de [0,582; 0,829], portanto 

existe uma correlação entre as duas variáveis. Já para idade, não parece existir nenhuma 

relação. A correlação estimada nesse caso foi de -0,005 com IC95% [-0,258; 0,249]. 
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Gráfico 2. Dispersão da quantidade de IMP com MAV por período e número de 

medicamentos concomitantes

 

 

Neste gráfico pode-se perceber a existência de uma associação entre a quantidade de 

IMP aumenta conforme a quantidade de medicamentos utilizada pelo paciente. 

 

Gráfico 3. Dispersão da quantidade de IMP com MAV por período e idade (anos) 
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Quando associa-se a quantidade de IMP e a idade da amostra de pacientes 

internados, percebe-se que aparentemente não existe correlação entre estas duas variáveis, 

indicando que nesta amostra, a idade não estaria relacionada as IMP. 

 

4.3.2 Análise comparativa: sexo, comorbidades, polifarmácia excessiva e medicamentosde 

alta vigilância 

 

A Tabela 8, então, compara as distribuições da quantidade de IMP com MAV por 

período considerando as variáveis com amostras suficientes para uma comparação com o 

mínimo de poder. Comorbidades que constavam em apenas 1 ou 2 pacientes foram 

descartadas das comparações, assim como medicamentos raramente administrados na amostra 

em questão.  

 

Tabela 8. Comparações de escalas da quantidade de IMP com MAV por período segundo 

sexo, comorbidades e medicamentos selecionados, Niterói-2015 

Variável Fator N Mínimo Máximo Médio 
Desvio 

padrão 
Mediana 

1º 

quartil 

3º 

quartil 
p¹ 

SEXO 
Fem. 25 0 27 9,72 7,272 9 4 14 

0,108 
Masc. 35 0 52 17,086 14,861 12 5 26,5 

COMORBIDADES 
Não 22 0 44 11,909 11,169 8 5 17,25 

0,402 
Sim 38 0 52 15,237 13,552 11,5 5 20 

HAS 
Não 36 0 49 14,944 13,427 11 5 21,25 

0,672 
Sim 24 1 52 12,625 11,761 9,5 5 14,5 

DM 
Não 46 0 49 14,478 12,278 12 5 20 

0,306 
Sim 14 2 52 12,5 14,527 6,5 3,5 14,5 

DPOC 
Não 52 0 49 13,058 11,703 9 5 19,25 

0,316 
Sim 8 2 52 20,25 17,831 13,5 8,25 33 

POLIFARMÁCIA 

EXCESSIVA (>10) 

Não 6 0 7 4 2,366 4,5 3,25 5 
0,012 

Sim 54 0 52 15,13 12,938 12 5 20 

GLICOSE. HIPERT.  
Não 6 1 16 7,667 5,715 7 3,5 11,25 

0,241 
Sim 54 0 52 14,722 13,13 10,5 5 20 

FENTANIL 
Não 37 0 20 7,216 5,287 5 3 10 

<0,001 
Sim 23 2 52 24,957 13,65 25 14,5 34,5 

MIDAZOLAM 
Não 40 0 20 7,175 5,088 5,5 3 10,25 

<0,001 
Sim 20 9 52 27,7 12,444 26,5 19 36 

NORADRENALINA 
Não 42 0 27 8,714 6,248 8 4,25 12 

<0,001 
Sim 18 1 52 26,389 15,401 26,5 15 36 

ENOXAPARINA 
Não 20 2 49 15,2 11,813 12 5 20 

0,382 
Sim 39 0 52 13,667 13,362 9 5 17,5 
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INSULINA 

REGULAR 

Não 5 0 5 2,4 1,949 3 1 3 
0,003 

Sim 55 0 52 15,073 12,779 12 5 20 

AMIODARONA IV 
Não 51 0 49 11,255 10,585 9 4,5 14 

<0,001 
Sim 9 8 52 29,667 13,105 32 20 36 

TRAMADOL 
Não 21 0 36 17,905 11,743 20 8 27 

0,032 
Sim 39 0 52 11,923 12,899 9 5 12 

CLONIDINA IV 
Não 56 0 52 14,482 13,002 10 5 20 

0,373 
Sim 4 1 12 7,5 5,447 8,5 4 12 

NITROPRUSSIATO 

DE SÓDIO 

Não 53 0 52 13,566 12,818 9 5 20 
0,230 

Sim 7 5 41 17,429 12,475 12 10,5 21,5 

CLORETO DE K 
Não 40 0 52 14,475 14,295 9 4,5 19,25 

0,660 
Sim 20 2 36 13,1 9,101 11,5 5,75 20 

SULFATO DE Mg² 

INJETÁVEL 

Não 39 0 52 14,41 14,101 10 4 19,5 
0,681 

Sim 21 1 41 13,286 9,991 11 6 20 

FOSFATO DE K 
Não 48 0 52 12,875 13,114 9 4,5 15 

0,035 
Sim 12 4 36 18,583 10,326 17,5 11,5 26,25 

(1) Teste de Mann-Whitney 

         

 A Tabela 8 não indica que nenhuma comorbidade ou o sexo do paciente tem impacto 

significativo na distribuição da quantidade de IMP com MAV. Já os medicamentos, assim 

como previamente verificado no Gráfico 2, sim. Polifarmácia excessiva aumenta a média do 

número de IMP de 2,3 para 12,9 (p = 0,012). E alguns medicamentos parecem mais propensos 

a causar a IMP, como Fentanil, Midazolam, Noradrenalina, Insulina regular, Amiodarona IV, 

Tramadol e Fosfato de K. 

 Para descobrir quais desses medicamentos independentemente predizem a quantidade 

de IMP ajustou-se um modelo linear generalizado considerando distribuição Gama com 

ligação inversa, como apresentado na Tabela 9, indicando como variáveis explicativas os 

medicamentos previamente significativos, a saber, fentanil, midazolam, noradrenalina, 

insulina regular, amiodarona IV, tramadol e fosfato de K
+
. 

 

Tabela 9. Modelo inicial para Quantidade de IMP com MAV por período. Modelo linear 

generalizado considerando distribuição Gama com ligação inversa, Niterói, 2015 

Coeficiente Estimativa Erro padrão valor t P 

Intercepto 0,430 0,105 4,088 <0,001 

FENTANIL -0,008 0,029 -0,265 0,792 

MIDAZOLAM -0,073 0,027 -2,685 0,010 

NORADRENALINA -0,019 0,015 -1,250 0,217 

INSULINA,REGULAR -0,284 0,106 -2,691 0,010 

AMIODARONA,IV -0,012 0,009 -1,282 0,206 
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TRAMADOL -0,016 0,010 -1,703 0,095 

FOSFATO DE K -0,007 0,011 -0,613 0,542 

 

 Utilizando o critério de Akiakebackwardpara seleção do modelo final, excluíram-se 

alguns medicamentos e então ajustou-se o modelo final apresentado na Tabela 10. Conclui-se 

que a administração de Midazolam, Insulina regular e Amiodarona IV são medicamentos 

independentes importantes associados a um aumento do número de IMP com MAV por 

período ao nível de significância de 5%. 

 

Tabela 10. Modelo final para Quantidade de IMP com MAV por período. Modelo linear 

generalizado considerando distribuição Gama com ligação inversa, Niterói, 2015 

Coeficiente Estimativa Erro padrão valor t p 

Intercepto 0,413 0,107 3,847 <0,001 

MIDAZOLAM -0,085 0,014 -6,092 <0,001 

INSULINA REGULAR -0,284 0,108 -2,627 0,011 

AMIODARONA IV -0,019 0,009 -2,195 0,032 

 

Antes de escolher o modelo com a distribuição Gama, testou-se distribuição Poisson 

com diversas ligações (log, log-log e raíz quadrada), mas a ligação Gama apresentou melhor 

ajuste. Para esse ajuste, porém, a variável resposta não deve conter valores nulos, e os dois 

indivíduos que não apresentaram nenhuma IMP foram substituídos por valores 0,01, para que 

o ajuste aproximado fosse possível. Essa correção produziu ajustes melhores que 

considerando distribuição de Poisson, teoricamente melhores para dados de contagens. 

As estimativas que constamna Tabela 10 devem ser interpretadas como variação no 

inverso da média da resposta (Quantidade de IMP). Ou seja, a média de IMP por período para 

pacientes que não tomam nenhuma desses 3medicamentos é  
 

       
     . Se o paciente 

toma midazolam, por exemplo, o inverso da média reduz 0,085, ou seja: 
 

              
     , 

que significa um aumento de cerca de 0,6 IM por período. Já a insulina regular, que apresenta 

o maior efeito passa para uma média de 
 

              
     , que significa um aumento de 

mais de 5 IMP por MAV por período.  

 A Tabela 11 apresenta um modelo de sensibilidade para a mesma resposta. 

Considerou-se o modelo final e incluiu-se o logaritmo do Tempo de Internação. Essa variável 

apresentou um nível descritivo (p = 0,097), mas o diagnóstico apontou aqueles dois 
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indivíduos com tempos superiores a 100 dias como pontos discrepantes, então reajustou-se o 

modelo sem esses sujeitos, na Tabela 12. 

  

Tabela 11. Modelo final com a inclusão do Tempo de Internação, Niterói-2015 

Coeficiente Estimativa Erro padrão valor t p 

Intercepto 0,428 0,106 4,051 <0,001 

MIDAZOLAM -0,081 0,014 -5,879 <0,001 

INSULINA REGULAR -0,280 0,106 -2,637 0,011 

AMIODARONA IV -0,019 0,009 -2,206 0,032 

log(TEMPO DE INTERNAÇÃO) -0,010 0,006 -1,689 0,097 

 

Note na Tabela 12 que a variável do logaritmo do tempo de internação passa a ser 

significativa, de qualquer forma, a relação do tempo é o de menor importância. O que se deve 

retirar de informação desse modelo é que as estimativas das médias das outras variáveis 

selecionadas não variam muito das apresentadas na Tabela 10, indicando que o Tempo de 

internação não é um fator confundidor para esses medicamentos. 

 

Tabela 12. Modelo final com a inclusão do Tempo de Internação, retirando pacientes com 

mais de 100 dias de internação, Niterói,2015 

Coeficiente Estimativa Erro padrão valor t p 

Intercepto 0,435 0,103 4,224 <0,001 

MIDAZOLAM -0,073 0,014 -5,148 <0,001 

INSULINA REGULAR -0,283 0,103 -2,744 0,008 

AMIODARONA IV -0,018 0,008 -2,241 0,029 

log(TEMPO DE INTERNAÇÃO) -0,014 0,006 -2,251 0,029 

 

4.3.3 Análise relacionada à classificação das Interações Medicamentosas 

Potenciais 

 

Além do banco de dados com as IMP por MAV, avaliam-se as questões relacionadas a 

gravidade da IMP e ao Mecanismo (Tabela 13). O teste Qui-quadrado indica que esses fatores 

são associados. IMP de mecanismos farmacocinéticos são mais propensos a apresentarem 

gravidades contraindicadas. Já os Farmacodinâmicos e desconhecidos são mais 

frequentemente com gravidade moderada. 
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Tabela 13. Distribuição de Gravidade e Mecanismo da IMP, Niterói, 2015 

Gravidade 

Mecanismo 

Farmacocinética Farmacodinâmica Desconhecido Total 

N % N % N % N % 

Secundária 1 2,4 0 0 1 4 2 1,7 

Moderada 15 35,7 20 43,5 13 52 48 42,5 

Importante 19 45,2 26 56,5 11 44 56 49,6 

Contra-indicada 7 16,7 0 0 0 0 7 6,2 

Total 42 100 46 100 25 100 113 100 

Valor p do teste Qui-quadrado para independência = 0,019 

    

A Tabela 14 apresenta a média e a soma do número de IMP para cada par de 

medicamento segundo suas gravidades e mecanismos. Embora a proporção de gravidades 

importantes e moderadas seja similar, a média de IMP dentre as gravidades moderadas é 

superior às importantes. 

 

Tabela 14. Média e soma de IMP por Gravidade e Mecanismos, Niterói-2015 

Gravidade 

Mecanismo 

Farmacocinética Farmacodinâmica Desconhecido Total 

Soma Média Soma Média Soma Média Soma Média 

Secundária 7 7 0 0 1 1 8 4 

Moderada 129 8,6 186 9,3 192 14,8 507 10,6 

Importante 98 5,2 152 5,8 58 5,3 308 5,5 

Contra-indicada 23 3,3 0 0 0 0 23 3,3 

Total 257 6,1 338 7,3 251 10 846 7,5 

 

 Por fim, para responder uma questão específica, correlacionam-se o Tempo de 

internação e o número de medicamentos concomitantes. Como essas duas variáveis já 

estavam correlacionadas com a quantidade de IMP por MAV por período, já se esperava que 

elas fossem correlacionadas entre si. A correlação de Pearson estimada foi de 0,309 com IC 

de 95% [0,061;0,523]. Assim percebe-se que o tempo de internação apresenta correlação com 

o número de medicamentos utilizados pelo paciente. 
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Gráfico 4. Dispersão do Tempo de internação segundo número de medicamentos 

concomitantes, Niterói-2015 

 

  

Portanto, pode-se entender que: 

Existe uma correlação entre a polifarmácia e a ocorrência de IMP com 

MAV, mais especificamente ao uso de 3 deles concomitantes com outros 

medicamentos. Os pacientes idosos aparentemente não apresentam maior risco de 

desenvolver IMP com MAV e o período de internação é diretamente proporcional ao 

número de IMP com MAV. 
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V- DISCUSSÃO  

 

5.1 Perfil dos pacientes internados 

 

Através da análise dos prontuários, no que diz respeito ao perfil dos pacientes 

internados, pode-se perceber que no CTI da instituição em questão há um perfil diferenciado 

da maioria das instituições de terapia intensiva, onde pacientes tem uma demanda de cuidados 

complexa, instabilidade e/ou gravidade; já que a maioria (61,66%) destes era oriunda de préou 

pós-operatório de procedimentos cirúrgicos e em poucos dias era transferida para as 

enfermarias do Hospital. 

Contudo, parece comum que os setores de terapia intensiva recebam pacientes 

graves, dependentes de ventilação mecânica e de tecnologias mais complexas. Geralmente, 

dá-se preferência a estes perfis de paciente nestes setores.  

 Os setores de terapia intensiva são definidos como área crítica destinada à internação 

de pacientes graves, que necessitam de atenção profissional especializada, materiais 

específicos e o uso de tecnologias (ANVISA, 2010). 

  Ainda de acordo com Freitas (2010, p.22) 

 

A carência de leitos nas unidades de tratamento intensivo (UTI), obrigando a 

se optar por aqueles pacientes que já se encontram dependentes de aminas 

vasopressoras e/ou ventilação mecânica, agrava o problema e retarda a vinda 

de outros pacientes, situação de difícil manuseio nas enfermarias com maior 

risco de morte. 

 

Quanto ao perfil demográfico dos pacientes, a maioria era do sexo masculino 

(58,33%); o que converge com o estudo multicêntrico de Carvalho (2013, p. 152) onde 

“foram incluídos 1124 prontuários; sendo 630 (56%) de pacientes do sexo masculino”. De 

acordo com uma revisão da literatura publicada em 2013, a maioria dos pacientes internada 

em setores de terapia intensiva é do sexo masculino (MOREIRA, NUNES, SANTOS e 

CALLES, 2013); o que também é verdadeiro na pesquisa de Lima e Cassiani (2009, p. 1136) 

Dos 102 pacientes, 66 (64,7%) eram do sexo masculino. Destaca-se que todas estas pesquisas 

foram desenvolvidas em ambiente de terapia intensiva.  

Talvez este fato se deva ao padrão de cuidado de si que a população masculina 

executa. Sabe-se que os homens apresentam uma baixa presença nas unidades de atenção 

básica e a busca por serviços de saúde é associada a presença de doenças, o que pode se 

refletir nas unidades hospitalares.  
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É bastante comum a ideia de que as Unidades Básicas de Saúde são destinadas quase 

que exclusivamente às mulheres, crianças e idosos.  Muitas são as suposições para justificar a 

pouca presença dos homens nesta unidade, como a desvalorização desta população em relação 

a cuidado de si, ao tempo que se perde e ao ambiente das unidades básicas, entre outros 

fatores (FIGUEIREDO, 2005).  

Quanto à idade dos pacientes internados nos setores de terapia intensiva de um modo 

geral, sabe-se que “a população idosa utiliza os serviços hospitalares de maneira mais 

intensiva que os demais grupos etários, implicando maiores custos, duração do tratamento e 

recuperação mais lenta” (ROCHA et al. 2007, p.414).    

Em pesquisa realizada em terapia intensiva, “Os resultados evidenciam que a 

população é predominantemente do sexo masculino e idosa” (MOREIRA, NUNES, SANTOS 

e CALLES, 2013, p.45).  

Contudo, em pesquisa realizada em dois hospitais brasileiros, “a média de idade foi 

de 56,1 e a mediana de 57 anos” (VIEIRA et al, 2012, p. 402). Ainda por um estudo realizado 

no Chile, a idade média dos pacientes foi de 58,63 anos com desvio padrão de 16,3 anos
1
 

(PLAZA et al, 2010). No presente estudo, 48,32% dos pacientes possuíam mais de 60 anos de 

idade, enquanto a média de idade foi de 57,5 e 58,5 anos, respectivamente para o grupo dos 

pacientes expostos e não expostos à IMP, o que não caracterizou uma maioria de pacientes 

idosos. Acredita-se que este perfil se deva a internação de muitos pacientes jovens em pré ou 

pós-operatório.  

Na presente pesquisa a idade não apresentou nenhuma correlação com a quantidade 

de IMP ao teste de Pearson. Além do que, ao se comparar a idade dos pacientes que 

apresentaram IMP com a daqueles que não apresentaram IMP, não se identificou uma 

diferença significativa estatisticamente ao teste t-student (p 0,934). Em estudo de Lima e 

Cassiani (2009) As interações medicamentosas foram mais frequentes nos pacientes com 

idade maior ou igual a 60 anos, contudo a relação não foi estatisticamente significativa (p 

valor = 0,90). Este achado também foi verdadeiro em levantamento realizado em 3 hospitais 

de Joenville. Não houve diferenças na idade quando comparou-se  o grupo com IMP 

significativas e o grupo sem IMP significativas. 

 Entretanto, em setores de terapia intensiva em geral, espera-se encontrar uma 

correlação significativa entre a idade do paciente e as IMP, já que este público é com 

frequência polimedicado.  Para Rissato (2005) A idade do paciente é questão importante 
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quando se refere a eventos adversos relacionados a medicamentos, já que os processos 

farmacocinéticos e farmacodinâmicos podem encontrar-se alterados nesta faixa etária e além 

disso, este grupo apresenta comorbidades e há dificuldades com relação à prescrição 

apropriada, o que predispõe os idosos à IM. 

 Com respeito ao tempo de internação, encontrou-se uma correlação entre a 

quantidade de IMP por período e o tempo de internação, indicando que este poderia ser um 

fator predisponente às IMP. Este fato é também verdadeiro em outros estudos desenvolvidos 

em terapia intensiva. Todavia, seria importante adotar uma análise criteriosa, já que 

normalmente se espera um número maior de medicamentos e consequentemente de IMP em 

pacientes com um maior tempo de internação.  

  Em pesquisa que comparou dados de IMP entre 24 e 120 horas de internação dos 

pacientes em terapia intensiva, observou-se que o número médio de IMP por paciente elevou 

de 2,9 (24 horas) para 3,3 (120 horas) (CARVALHO et al 2013). Ademais, Hammeset al 

(2008) identificaram que um grupo de pacientes com IMP significativas possuiu um maior tempo 

médio de internação em ( p=0,0292). 

 Já Reis e Cassiani (2011) não encontraram diferença significativa em 3 períodos de 

internação dos pacientes de CTI a respeito de IMP
2
. 

  

5.2 Polifarmácia 

 

  A polifarmácia tem se apresentado como um dos grandes fatores associados às IM. 

Para Prybyset al (2002) Apolifarmácia está associada ao aumento do risco e da gravidade das 

Reações Adversas a Medicamentos (RAM), à precipitação das IM, a toxicidade cumulativa, 

aos erros de medicação, e a   redução  da adesão ao tratamento além de  elevar a 

morbimortalidade. Esta prática ainda relaciona-se aos custos assistenciais, ligados aos 

próprios medicamentos e às repercussões dos mesmos.  

 De acordo com Silva e Santos (2011) o fato dos pacientes em setores de terapia 

intensiva, serem polifármacos aumenta em quase três vezes o risco de IM.  

 Nesta pesquisa, onde foram consideradas a polifarmácia e a polifarmácia excessiva, 

parece haver uma associação entre a polifarmácia e o número de IMP, já que o coeficiente de 

correlação de Pearson do número de IMP com o número de medicamentos é alto: 0,729 com 

IC95% de [0,582; 0,829].  Além disso, pelo teste de Mann-Whitney, quando se compara 
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pacientes com e sem polifarmácia excessiva com relação ao número de IMP, a polifarmácia excessiva 

aumenta a média de IMP de 4 para 15,13 com p valor de 0,012.  

 Hammeset al (2008) mostrou  que o uso de mais de seis medicamentos por dia 

aumenta 9.8 vezes o risco de IM. O que concorda com o estudo de Caribé et al (2013)  onde a 

prevalência de  interações foi fortemente associada ao número de medicamentos prescritos (p 

0,001)
3
.   

 Ainda no estudo de Hammeset al (2008), ficou claro que o número de fármacos por dia foi 

o único fator para o aumento do risco de IMP classificadas como significativas.  

 Acredita-se que pacientes internados em setores de terapia intensiva estejam ainda mais 

expostos a este fator, já que, geralmente tem histórico de saúde complexo e acometimentos em 

diferentes sistemas. Nesta pesquisa 54 dos 60 pacientes estavam em polifarmácia excessiva. 

Corroborando com estas afirmações, a pesquisa de Sierraet al (1997) concluiu que a 

IMP, nos pacientes críticos, pode ser frequente devido à grande quantidade de medicamentos 

que eles recebem e que, embora as repercussões clínicas sejam pequenas, devem ser 

observadas com cautela e os profissionais devem agir apropriadamente no sentido de evitá-

las.   

Portanto deve-se dar especial atenção a polifarmácia e seus riscos para o usuário, 

lançando mão de estratégias para tentar conter possíveis eventos adversos a ela associados. 

Isso, contudo não é tarefa simples. Existem múltiplos fatores relacionados à necessidade da 

polifarmácia que não podem ser controlados. “Sua etiologia é multifatorial. Todavia, as 

doenças crônicas e as manifestações clínicas decorrentes do envelhecimento, apresentam-se 

como os principais elementos” (SECOLI, 2010, p. 137).  

 

De acordo com Frederico (2012, p. 54) 

É comum, principalmente em determinados grupos populacionais, encontrar 

indivíduos recebendo tratamento medicamentoso para múltiplas patologias, 

prescritos por profissionais de diferentes especialidades. A comunicação 

entre esses profissionais é, por vezes, muito limitada e não há quem 

coordene e possa retirar duplicações, redundâncias entre medicamentos ou 

prevenir interações entre fármacos. Esse contexto favorece o uso simultâneo 

de vários fármacos (polifarmácia) de maneira inapropriada. Uma 

consequência importante é a ocorrência de IM que, frequentemente, 

encontra-se relacionada a eventos adversos que, por sua vez, são 

reconhecidos como importante problema de saúde pública. 

 

 

 Neste sentido repousa a importância da reconciliação terapêutica como estratégia 

preventiva de EAM. A partir da RT há a possibilidade de se identificar a prescrição 
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desnecessária de medicamentos, IMP, possíveis erros e assim intervir sobre eles de diferentes 

formas. 

 

Domingos (2013, p. 18) afirma que:  

Isto permite que os diferentes profissionais de saúde envolvidos no 

tratamento do doente possam, no mais curto espaço de tempo, comparar a 

terapêutica habitual do doente com a terapêutica prescrita recentemente, 

possibilitando desta forma a diminuição da ocorrência de erros de medicação 

aquando da transição assistencial do doente 

 

5.3 Interações Medicamentosas com Medicamentos de alta vigilância 

 

Foram identificados 33 MAV nas prescrições medicamentosas, porém nem todos 

estavam relacionados à IMP. As principais IMP relacionadas aos MAV durante o período 

analisado foram associadas amidazolam, fentanil, insulina, amiodarona e tramadol. Alguns 

medicamentos, a saberfentanil, midazolam, noradrenalina, insulina regular, amiodarona IV, 

tramadol e fosfato de K parecem mais propensos a causar a IM, já que a comparação pelo 

teste de Mann Whitney, entre os pacientes expostos e não expostos à IMP foi significativa 

para todos os mencionados. Já de forma independente, midazolam, insulina regular e 

amiodaronasão os fármacos que estão associados a um maior risco de IMP. A insulina regular 

chegou a aumentar a média de IMP para 5 por período, ou seja, se um paciente faz uso de 

insulina regular estima-se que este possa apresentar um aumento de 5 IMP no período, 

somente pelo uso do medicamento.  

Há de se destacar que os medicamentos que obtiveram forte associação com IMP, 

também foram medicamentos extensamente prescritos, portanto presente em muitas das IMP.  

O fentanil e o midazolam são bastante utilizados em terapia intensiva, tanto que a 

literatura atual também traz a alta frequência de IM envolvendo estes dois medicamentos. Foi 

possível observar em uma pesquisa realizada em CTI que dentre os medicamentos mais 

interagentes, o midazolam e o fentanil apresentaram 45 (14,5%) das interações 

medicamentosas identificadas (LIMA e CASSIANI, 2009). 

 No estudo de Caribéet al (2013) das 15 IM mais frequentes, 9 envolviam midazolam 

ou fentanil.  

Em Outra pesquisa de caráter multicêntrico, realizada em 7 unidades de terapia 

intensiva, identifica-se que das IM mais frequentes o fentanil ou midazolam estavam 

associadas a 8 delas (CARVALHO, 2013).  Em levantamento realizado por Plaza et al (2010) 

o fentanil foi o maior interagente encontrado, presente em 36 de 54 pares de IM. Já no estudo 
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de Lima e Cassiani (2009) o midazolam foi o medicamento que apresentou maior frequência 

(65-28%) de potenciais interações medicamentosas. Portanto, acredita-se que a presença 

destes medicamentos em prescrições medicamentosas pode um risco potencial para interações 

com possíveis repercussões negativas para o paciente se o mesmo não for monitorado de 

maneira individual e constante.  

Acredita-se que a presença das IMP com estes medicamentos se deva entre outros 

fatores, a sua grande utilização em terapia intensiva. Este fator, associado aos agravantes do 

setor e a complexidade da clientela podem predispor o paciente a erros e IMP. Segundo 

Bohomol (2014) em estudo multicêntrico, 12,1% ocorrências de erros com medicamentos 

estavam relacionados aos MAV, predominando da classe dos anestésicos venosos (fentanil, 

midazolam e propofol), correspondendo 43,3%. 

A insulina regular, o midazolam e a amiodarona demonstraram aumentar a 

possibilidade de um paciente apresentar IMP pela sua utilização. Apesar de a insulina regular 

e o midazolam serem frequentemente utilizados pelos pacientes internados no setor, indicando 

que esta associação poderia estar associada a frequência de utilização, a amiodarona IV foi 

utilizada por apenas 9 dos 60 pacientes.  

A insulina regular quando analisada independentemente, foi o medicamento que mais 

aumentou a chance de um paciente apresentar uma IMP. Estudos atuais não apontam este 

medicamento como prevalente no que diz respeito à IM. No estudo de Reis e Cassiani (2011) 

a insulina esteve presente em apenas 17 das 552 interações medicamentosas. No estudo de 

Carvalho (2013) em 24 horas de análise foram identificados 840 pares de IM. Destes, apenas 

14 relacionavam-se a insulina.  Ainda em Caribé et al (2013) apesar da insulina estar 

relacionada entre os 15 principais pares de IM, a frequência de IM envolvendo este 

medicamento foi baixa, de 6,67%.  

Entretanto, se considerarmos a relevância da utilização de insulinas na atualidade, 

deparamo-nos com o possível impacto de erros envolvendo estes medicamentos. Em 2012 

existiam cerca de 366 milhões de pessoas vivendo com diabetes melito em todo mundo, sendo 

que em 2011, cerca de 4,6 milhões de pessoas vieram a óbito em decorrência da doença 

(INTERNACIONAL DIABETES FEDERATION, 2012).  

Erros de medicação envolvendo insulina podem estar associados a erros na 

interpretação de abreviaturas, administração de dose inadequada ou velocidade de infusão 

errada, omissão de dose, troca de frasco-ampola pelo de outros medicamentos, administração 

em paciente incorreto ou interação com outros medicamentos ou alimentos (ISMP, 2012).  
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 Em pesquisa de Cassiani (2005, p.97) A insulina estava entre os medicamentos mais 

frequentemente associados a erros. Porém o estudo não avaliou erros relacionados a IM.  

No que diz respeito aos pares de IMP, foram identificados 112 pares de 

medicamentos interagentes e 846 IMP. Sendo os mais comuns, tramadol e ondansetrona, 

midazolam e omeprazol, insulina regular e hidrocortisona, fentanil e midazolam, e insulina 

regular e noradrenalina. No estudo de Reis e Cassiani (2011) os pares fentanil e midazolam, 

midazolam e omeprazol estavam entre os mais frequentes pares de interagentes. O mesmo 

fato foi observado no estudo de Caribèet al (2013) e de Carvalho (2013). 

Já em pesquisa realizada por Hammes (2008) também em setor de terapia intensiva, 

as IMP mais frequentes foram diferentes das encontradas neste estudo, a saber, captopril e 

espironolactona, pancurônio e vancomicina, amicacina e piperaciclina, digoxina e furosemida. 

Contudo o estudo só considerou interações presentes no software iFacts 2005™. Além do que 

só foram consideradas as IMP significativas, segundo o mesmo software.  

Em uma revisão de literatura realizada no Irã, com 23 estudos, as IM mais frequentes 

foram digoxina e furosemida, captopril e triantereno-H, carvedilol e salbutamol, aspirina e 

clopidogrel, clopidogrel e omeprazol, pantoprazol e clopidrogrel, varfarina e clopidogrel, 

entre outras (NABOVATI et al, 2014). Destaca-se, contudo que o cenário de estudo para 

seleção dos medicamentos não foi o de terapia intensiva especificamente, portanto acredita-se 

que a relação de medicamentos prescritos é diferenciada.  

 Das cinco IMP mais recorrentes nesta pesquisa, quatro tem gravidade moderada e uma 

tem gravidade considerada importante, a saberfentanil e midazolam. Se considerarmos esta 

associação, pode-se identificar que a mesma é utilizada com finalidade terapêutica. De acordo 

com Richman (2006) Em pacientes sob ventilação mecânica, co-sedação com midazolam e 

fentanil por infusão constante proporciona sedação mais confiável
4
. “É importante destacar 

que, no grupo midazolam+fentanil, foram detectados eventos adversos como: hipotensão e 

hipoventilação, o que justifica a classificação dessa interação como grave”(CARVALHO, 

2013, p. 154).  

O fentanil é um analgésico opióide com rápida ação, mas com curta duração. Tem 

elevada potência e pode ocasionar depressão respiratória e euforia. Por isso, deve ser 

administrado preferencialmente por anestesistas, em ambiente com material e para 

ressuscitação. Além disso, deve-se ter cautela em idosos e quando há associação deste com 
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outro depressor do SNC. Se administrado com midazolam, pode haver aumento da depressão 

respiratória (HINRICHSEN, 2009). 

 

O uso deste tipo de medicamento é frequente nas UTIs para realizar a 

sedação do paciente, devido a sua própria condição clínica, procedimentos e 

exames invasivos e dolorosos que trazem desconforto e ansiedade. A 

sedação é utilizada de modo controlado para reduzir o nível de consciência. 

Existem vários níveis de sedação, variando de leve até a anestesia geral, que 

se distinguem entre si pela capacidade do paciente em manter reflexos 

protetores e vias aéreas patentes. Como é difícil definir precisamente os 

limites que separam os diferentes níveis de sedação, o paciente pode transitar 

rapidamente para os mais profundos. Este aspecto demonstra a importância 

dos profissionais que realizam a prescrição e a administração dos MAV nas  

UTI (BOHOMOL, 2014, p. 315).  

 

 

A partir destas afirmações pode-se observar que existe a possibilidade de alguns 

eventos adversos, como supracitadas a hipotensão e hipoventilação, oriundas da interação do 

midazolam com fentanil. Contudo, salienta-se que estes eventos associados às IMP não foram 

identificadas no estudo, que se trata de pesquisa retrospectiva. 

A Micromedex classifica as IM em diferentes níveis de gravidade e evidência. Dos 

112 tipos de IM, 7 (6,25%) foram consideradas contraindicadas, 56 (50%) eram consideradas 

importantes, 48 (42,8%) foram consideradas moderadas e 1(0,89%) secundária. Portanto 

grande parte das IMP são importantes ou graves. Já pela evidência científica, dos 112 tipos de 

IM 8 (7,14%)  possuem nível de evidência excelente, 23 (20,53%) apresentaram boa 

evidência científica e nenhuma IM apresentou evidência desconhecida. A grande maioria 81 

(72,32%) das IM possuem evidência razoável. Contudo, pela análise do número total das IMP 

(846) verifica-se que a maioria classifica-se como moderada. IMP de mecanismos 

farmacocinéticos pareceram mais propensas a apresentarem gravidades contraindicadas. Já os 

farmacodinâmicos e desconhecidos são mais frequentemente com gravidade moderada. A 

literatura normalmente não realiza esta associação, sendo necessários estudos mais 

aprofundados. Contudo, segundo o estudo de Zhouet al (2008) a atividade do citocromo P450 

e glicoproteína P são determinantes de importantes processos farmacocinéticos em um 

número significante de medicamentos e estão envolvidos em mecanismos responsáveis por 

interações medicamentosas com significância clínica em setores de terapia intensiva
5
.  

Portanto, fica claro que apesar dos riscos dos EAM advindos destas IMP, existe a 

necessidade de mais estudos controlados das diferentes classes medicamentosas. Alguns 

                                                           
5
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estudos também apresentaram a frequência de diferentes níveis de gravidade e evidência para 

as IMP identificadas. 

 Em Carvalho (2013), nas primeiras 24 horas de internação, 36,5% das IMP foram 

consideradas graves, enquanto que nas 120 horas de internação, 35,2% das IMP eram graves.  

No estudo de Cedraz e Santos Júnior (2014) cinco IM (5,05%) foram classificadas 

como contraindicadas, 31 como maiores (31,31%), 58 como moderadas (58,59%) e 5 como  

menores (5,05%). Já a evidência na literatura para IM foram classificados como excelente 

29,29% (n=29), boa 39,40% (n=39), razoável 31,31% (n=31) e nenhuma como desconhecida. 

Para Lima e Cassiani (2009) “189 (60,6%) apresentaram documentação de boa 

qualidade, 170 (54,7%) das interações foram consideradas de moderada gravidade e 173 

(55,4%) de início demorado”. 

Nesta perspectiva, é importante considerar a gravidade das IMP, já que neste estudo 

e na literatura científica boa parte das IM é considerada grave ou moderada. Ademais, 

tratando-se de pacientes internados em setores de terapia intensiva, mesmo as IM de 

gravidade secundária podem representar repercussões importantes, considerando a 

complexidade do quadro clínico, geralmente relacionada a estes indivíduos, podendo acarretar 

importantes EAM. 

Considerando que pacientes em terapia intensiva têm normalmente, a idade avançada 

e processos fisiológicos alterados, condições clínicas desfavoráveis ao metabolismo dos 

medicamentos; podendo-se citar o choque, a insuficiência renal e hepatopatias, supõe-se que 

mesmo as interações potenciais pouco significantes tenham importância na prevenção de 

efeitos adversos indesejáveis (HAMMES et al 2008). 

Quanto à frequência dos mecanismos pelos quais as IMP acontecem, o estudo de 

Carvalho (2013, p.153) traz os seguintes achados: 

 

Verificou-se um equilíbrio em relação ao mecanismo de ação das potenciais 

interações em 24 horas com 982 (42,7%) do tipo farmacocinético, 946 

(41,1%) do tipo farmacodinâmico. Já em 120 horas observou-se uma 

discreta predominância de potenciais interações com mecanismo de ação 

farmacodinâmico com uma frequência de 1104 (42,2%). As potenciais 

interações de mecanismo farmacocinético foram 1037 (39,6%). 

 

 

Considerando a importância dos MAV no cenário da segurança com medicamentos, 

fica claro que algumas estratégias devem ser traçadas a fim de evitar EAM, identifica-los e 

notifica-los quando acontecem. Contudo deve-se levar em conta que muitas vezes as IM não 

podem ser evitadas a não ser pela mudança dos fármacos interagentes de uma prescrição. 
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Logo, no que se refere às IM envolvendo ou não os MAV, há de se adotar abordagem 

individualizada, sem deixar de considerar princípios já descritos na literatura para o manejo 

clínico adequado das mesmas. 

Quanto a participação dos MAV nas IMP, existem poucas evidências na literatura 

atual. Os estudos em sua maioria abordam erros em geral envolvendo os MAV. Para Reis et al 

(2010) os MAV correspondem a 13% dos erros
6
.  

Ainda segundo Bohomol (2014) foi possível identificar em seu estudo que 37 

(12,1%) ocorrências estavam relacionadas aos MAV, havendo predomínio da classe dos 

anestésicos venosos.  

Considerando que os erros com MAV estão relacionados a eventos adversos mais 

graves, é importante lançar mão de estratégias para manejá-los de maneira adequada ou 

minimizar suas consequências, considerando que muitas IM não são preveníveis. 

De acordo com Lesar (2008) os MAV precisam deum monitoramento especial em 

qualquer instituição hospitalar, já  que estão associados a danos mais graves quando seu uso é 

incorreto.  

Lima e Cassiani (2009) afirmam que algumas medidas podem minimizar oumesmo 

evitar os efeitos das interações medicamentosas , sendo que cerca de 80% delas podem ser 

realizadas pelo enfermeiro podendo citar-se: observação de sinais e sintomas, monitoração da 

resposta terapêutica, ajuste de horário de administração do medicamento e evitar a 

combinação.  

Porém estas medidas devem ser adotadas de maneira individualizada, considerando 

que os pacientes e os medicamentos possuem individualidades.  

Ainda para Hammes (2008) muitas das IM podem ser controladas por outros meios 

que não a suspensão da combinação, como ajustes de dose e monitoração dos possíveis 

eventos adversos, logo, uma avaliação individualizada dos riscos e benefícios é necessária 

(HAMMES et al 2008). 

Ainda de acordo com Cedraz e Santos Junior (2014, p.7) 

 

A frequência de IM nas prescrições hospitalares é um risco permanente em 

hospitais. Nesta perspectiva, seria ideal que a listas de medicamentos dos 

pacientes fossem avaliadas, pelos prestadores de cuidados de saúde, 

rotineiramente para identificar e resolver as IM durante cada atendimento, 

visto que muitas delas apresentam: potencial para causar danos permanentes, 

deterioração clínica do paciente, aumento das hospitalizações e tempo de 

internação. 

                                                           
6
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Assim sendo, pode-se inferir que apesar de nem todas as interações medicamentosas 

serem passíveis de prevenção, a difusão do conhecimento para os profissionais de saúde de 

fatores importantes relacionados às IM, como: principais fatores de risco das interações 

medicamentosas, o mecanismo de ação das interações; associando-o à divulgação das 

interações medicamentosas mais frequentes e relevantes na prática clínica, representa um dos 

principais instrumentos de prevenção.  

 

No Brasil, a identificação, classificação e análise dos EAMs, ocorridos em 

instituições hospitalares, são pouco divulgadas e as ações governamentais, 

em prol da segurança dos pacientes, ainda estão muito tímidas, pois não 

existem estimativas sobre a incidência de EM, sobre suas consequências, 

suas causas e nem dos custos diretos e indiretos desses erros para as 

organizações de saúde. As discussões estão apenas começando, 

considerando que, em 2001, foi criada pelo Ministério da Saúde, através da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), uma rede de Hospitais 

Sentinela, preparados para notificar eventos adversos e queixas técnicas de 

produtos de saúde. No entanto, não há um banco de dados nacional para 

receber e analisar tais eventos, assim como são poucos os hospitais que 

possuem sistema formal de notificação e análise dos erros (SILVA et al, 

2011, p.3).  

 

 

Em instituições hospitalares somente os EAM graves são identificados e acabam por 

se tornar de domínio público, já que causam danos graves ao paciente. Os EAMs de pequena 

proporção geralmente não são notificados, pela ausência de processos voltados à 

identificação, notificação e registro dos mesmos, ou ainda por conta do medo de exposição e 

punição por parte dos profissionais (ibde). 

O reconhecimento das IM é possível em diversas fases do sistema de medicação: na 

prescrição, dispensação e administração dos medicamentos, portanto seria ideal dar maior 

relevância a este tema e que fossem implementados sistemas de apoio de forma habitual na 

terapêutica farmacológica, a fim de prevenir possíveis iatrogenias. Esses sistemas de apoio a 

decisão baseados em evidências possuem relevância neste âmbito e merecem maior 

aplicabilidade prática (HAMMES et al 2008). 

 

5.4 Limitações do estudo 

 

Este estudo encontrou algumas limitações em sua realização. O número de 

participantes foi relativamente baixo, apesar de obterem-se bastantes prescrições (244). Isto se 

deveu a dificuldade de acesso aos prontuários dos pacientes no arquivo médico da instituição. 
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Por conta deste número de pacientes diminuído, a amostra pode ter apresentado o perfil um 

pouco diferente da população de pacientes internados no CTI, no período selecionado. 

Contudo tentou-se conduzir os dados da melhor forma possível a fim de alcançar os objetivos 

deste estudo, inclusive lançou-se mão de diferentes testes para proceder a análise estatística da 

forma mais adequada possível. 

Salienta-se ainda que alguns fármacos, bamifilina, dipirona, bromoprida, glicose a 

50%, fenoterol, AD elemet, domperidona e deslanosídeo; não foram identificadosno software 

micromedex por isso não foram consideradas as possíveis IM envolvendo os mesmos. Este 

fato pode então subestimar a prevalência das IMP.  

A frequência de pacientes que se apresentaram sujeitos às IMP foi bastante alta. Dos 

60 pacientes que compuseram a amostra, 58 (96,6%) deles apresentaram-se expostos a ao 

menos 1 IMP durante o período analisado. Reitera-se que foram contabilizadas apenas as IMP 

que envolvessem ao menos 1 MAV. Por conta deste pequeno quantitativo de pacientes não 

expostos à IMP não foi possível calcular a OddsRatio, estabelecendo-se então fatores de risco 

para as IM. Acredita-se que são necessários estudos posteriores, com um número maior de 

participantes, a fim de atribuir um maior poder à análise. Por isso, pretende-se dar 

continuidade a esta pesquisa recrutando um número maior de pacientes, referentes a um 

período de tempo maior que 1 ano, para análise de suas prescrições medicamentosas. Destaca-

se ainda a intenção de se realizar um posterior estudo prospectivo, a fim de identificar 

possíveis eventos adversos a medicamentos, pois se acredita existir, a partir desta 

identificação, a oportunidade para que a equipe de saúde se instrumentalize para preveni-los. 

Cabe destacar a dificuldade de acesso aos documentos. A solicitação de prontuários 

no Arquivo médico da instituição obedecia a uma agenda de, no máximo 3 pesquisadores por 

dia para a coleta. Cada pesquisador tinha direito a consultar 20 prontuários pré-solicitados por 

dia. Dentre estes 20 prontuários, muitos não estavam disponíveis, o que retardou o término da 

coleta de dados. Como houve a participação de mais três pessoas, algumas vezes era possível 

agendar a análise de 60 prontuários por dia. Entretanto, de cada 20 prontuários solicitados, em 

torno de 12 deles estavam disponíveis para a análise por dia agendado.  

Outro problema encontrado foi em relação ao mau estado de conservação e 

organização dos documentos. As prescrições medicamentosas muitas vezes não estavam 

organizadas em ordem cronológica, algumas prescrições encontravam-se antes mesmo da 

ficha de identificação do paciente. Em 2 prontuários, foram encontradas prescrições de outros 

pacientes. Além disso, muitas prescrições não eram digitadas, possuíam muitas rasuras e uma 

grafia de difícil entendimento.  
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VI. CONCLUSÃO 

 

 

Na realização deste estudo encontrou-se um ambiente de terapia intensiva com 

algumas diferenças dos descritos na literatura, já que a faixa etária predominante não é de 

idosos e os pacientes apresentam um período de permanência curto no setor, a maioria menos 

de 5 dias. Grande parte dos pacientes é cirúrgica, alguns deles também em fase pré-operatória. 

Contudo, independentemente do perfil, esta clientela apresentou-se sobremaneira exposta às 

IMP com MAV. 

O objetivo inicial do estudo pautou-se na identificação das principais IMP 

relacionadas aos MAV, estabelecendo alguns fatores de risco associados a estas interações. 

Entretanto, a população do estudo mostrou-se bastante homogênea no que diz respeito às IMP 

com MAV, já que apenas dois pacientes não foram expostos às mesmas. Por este motivo, não 

foi possível calcular a OddsRatio das diferentes variáveis que poderiam estar associadas às 

interações e estabelecer os fatores de risco. Contudo, lançou-se mão de alguns outros testes e 

pôde-se estabelecer alguns fatores com forte associação a estas interações no setor, a saber, a 

polifarmácia excessiva, o tempo de internação e alguns medicamentos em específico. 

Das variáveis independentes analisadas, a saber, sexo, idade, comorbidades, 

polifarmácia e tempo de internação; somente a polifarmácia e a utilização de alguns 

medicamentos específicos como midazolam,, insulina regular e amiodaronaIV mostraram 

associação forte e significativa com as IMP. O tempo de internação também mostrou  

associação com a presenças das IMP com MAV. A idade mostrou-se correlacionada às 

interações em alguns outros estudos, achado diferente desta pesquisa. Acredita-se que a média 

de idade mais baixa dos pacientes analisados possa ter influenciado neste resultado.  Talvez se 

incluindo um número maior de participantes, se obtenha um resultado diferenciado. Cabe 

salientar que a prevalência de IMP com MAV na amostra foi de 96,6%. 

É importante destacar a relevância de alguns medicamentos e pares de IMP. Grande 

parte dos pacientes foi exposta a IMP envolvendo midazolam, fentanil ou insulina regular. 

Este fato, apesar de poder ser influenciado pela grande utilização destes agentes no ambiente 

de terapia intensiva, representa a relevância dos mesmos quando se trata de erros relacionados 

ao sistema de medicação. Isto também se mostra verdadeiro quando se atenta à literatura 

atual. Os erros e EAM relacionados a estes medicamentos são frequentes em diversos estudos 

realizados em CTI ou UTI. Por conta da farmacodinâmica destes fármacos, as repercussões 

podem ser ainda mais graves, considerando ainda o paciente internado em CTI ou UTI; 

normalmente polimedicado, idoso, apresentando comorbidades e com possibilidade de 
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ineficiência nos processos metabolização e excreção de medicamentos. Desta forma há de se 

estabelecer certa vigilância no sentido de evitar IM desnecessárias ou quando a administração 

conjunta de determinados interagentes for indispensável, deve-se possuir competências para 

manejar esta administração de forma mais adequada com o menor risco possível para a o 

paciente.  

Nesta perspectiva, as principais IMP foram fentanil e midazolam, tramadol e 

ondansetrona, noradrenalina e insulina regular, midazolam e omeprazol, insulina e 

hidrocortisona. Salienta-se a amiodarona, que apesar de não possuir uma alta frequência de 

utilização nesta amostra, foi associada a presença de IMP. 

Esta pesquisa mostra-se relevante no que diz respeito à segurança do paciente e a 

utilização de medicamentos, já que existem poucos estudos voltados às interações 

medicamentosas relacionadas aos MAV. Sobretudo quando se refere ao público de terapia 

intensiva, cuja literatura aponta ser mais sujeito às IM quando comparados aos pacientes de 

clínica médica, por conta de sua complexidade característica. Considerando que as IM podem 

se configurar erros de medicação se forem evitáveis, é indispensável que a equipe de saúde 

trabalhe com estratégias para melhor manejar o sistema de medicação. Para se estabelecer 

estratégias, por sua vez, são necessários estudos que caracterizem e estabeleçam fatores 

associados às IM. Neste sentido esta pesquisa encontra sua valia. Considerando ainda que os 

MAV são medicamentos que resultam em eventos mais graves quando relacionados a erros, é 

de extrema relevância debruçar-se sobre o estudo deste assunto. 

Grande parte dos pares de medicamentos interagentes é passível de medidas que não 

exijam a suspensão dos mesmos e previnem eventos adversos que possam arriscar a segurança 

do paciente. Dos pares de medicamentos mais frequentes, as ações relacionam-se ao 

monitoramento do paciente e ajuste de dose, quando necessário. Apenas IM consideradas 

contraindicadas exigem a suspensão da terapia com o par medicamentoso. 

Por fim, a partir da análise com amostra selecionada, a hipótese do estudo, de que 

pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva que usam um maior número de 

medicamentos, apresentam  maior risco de desenvolverem interações medicamentosas com os 

medicamentos de alta vigilância, foi confirmada. 
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VII- APÊNDICES 

8.1 Apêndice A: Roteiro para coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

 

ROTEIRO PARA COLETA DE DADOS 

  

Nº Prontuário: _______________________________ 

Nome completo: _________________________________________________________ 

Sexo:         MASCULINO            FEMININO 

Idade: ________ 

 

Diagnóstico:___________________________________________________________________ 

Motivo da admissão no setor: _________________________________________________ 

Internação: ___/___/___ 

Alta/óbito: ___/___/___ 
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PRESCRIÇÃO D1: 

Número de medicamentos na prescrição: ____ 

Transcrição da prescrição: 

 

Nome do Medicamento e Via de administração Orientações Aprazamento 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

9. 

 

  

10. 

 

  

11. 

 

  

12. 
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13. 

 

  

14. 

 

  

15. 

 

  

16. 

 

  

17. 

 

  

18. 

 

  

19. 

 

  

20. 

 

  

 

 

 

 

Observações: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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PRESCRIÇÃO D2: 

Número de medicamentos na prescrição: ____ 

Transcrição da prescrição: 

 

Nome do Medicamento e Via de administração Orientações Aprazamento 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

9. 

 

  

10. 

 

  

11. 

 

  

12. 
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13. 

 

  

14. 

 

  

15. 

 

  

16. 

 

  

17. 

 

  

18. 

 

  

19. 

 

  

20. 

 

  

 

 

 

Observações:____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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PRESCRIÇÃO D3: 

Número de medicamentos na prescrição: ____ 

Transcrição da prescrição: 

 

Nome do Medicamento e Via de administração Orientações Aprazamento 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

9. 

 

  

10. 

 

  

11. 

 

  

12. 
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13. 

 

  

14. 

 

  

15. 

 

  

16. 

 

  

17. 

 

  

18. 

 

  

19. 

 

  

20. 

 

  

 

 

 

Observações:____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________  
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7.2 Apêndice B: Quadro das IMP encontradas com seus respectivos eventos associados e ações para manejo clínico 

 

Interações medicamentosas   Eventos associados Ações para manejo clínico 

Fentanil + Claritromicina 

Aumento do risco de toxicidade de fentanil 

pela inibição de CYP3A4 

Monitorar para sedação e depressão 

respiratória e reduzir a dose de fentanil 

Midazolam + Claritromicina 

Aumento e prolongação da sedação por 

midazolam pela inibição de CYP3A4 Monitorar o paciente para sedação prolongada 

Insulina Regular + Hidrocortisona Possível hiperglicemia Monitorar glicemia e ajustar doses de insulina 

Midazolam + omeprazol 

Toxicidade por benzodiazepínicos (depressão 

do SNC, ataxia, letargia). 

Monitorar para depressão do SNC, ajustar 

doses de BZD e considerar BZD eliminado 

por glucoronidação 

Amiodarona + Claritromicina 

Aumento da concentração de amiodarona e 

efeitos aditivos sobre o intervalo QT 

Ajustar a posologia de amiodarona e 

monitoração eletrocardiográfica 

Amiodarona + Ondansetrona 

Aumento da concentração de amiodarona e 

efeitos aditivos sobre o intervalo QT 

Ajustar a posologia de amiodarona e 

monitoração eletrocardiográfica 

Tramadol + Ondansetrona Redução da eficácia de Tramadol 

Monitorar para a diminuição da eficacia de 

tramadol 

Morfina + Ipratrópio 

Aumento do risco de retenção urinária, 

constipação grave e íleo paralítico. 

Monitorar pacientes quanto a sinais de 

retenção urinária e reduções na motilidade 

gástrica 

Fentanil + Clonazepam 

Aumento de depressão do SNC (depressão 

respiratória, hipotensão, sedação profunda) 

Monitorar cuidadosamente e ajustar a dose de 

um ou ambos os medicamentos 

Insulina Regular + Furosemida Possível hiperglicemia 

Monitorar os níveis de glicose com mais 

freqüência,também após retirada do diurético, 

ajustar insulina 

Insulina Regular + Metilprednisolona Possível hiperglicemia 

Monitorar a piora do controle glicêmico e 

ajustar doses de insulina 

Tramadol + Metoclopramida Aumento do risco de convulsões A administração concomitante não é 
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recomendada 

Insulina Regular + Losartana 

ARA II + hipoglicemiantes podem resultar em 

hipoglicemia 

Considerar ajustes de dose de insulina e 

aumentar a frequência da monitorização de 

glicose 

insulina Regular + Clonidina 

O uso concomitante de clonidina e insulina 

pode resultar em hipo ou hiperglicemia 

Monitorar os níveis de glicose mais 

frequentemente ou descontinuar o uso de 

clonidina 

Fentanil + Nifedipina Risco de hipotensão severa 

Se a IM ocorrer, aumentar o volume circulante 

com fluidos IV 

Insulina Regular + Levofloxacino 

Mudanças na glicemia e aumento do risco de 

hipo ou hiperglicemia 

Monitorar cuidadosamente a glicemia mesmo 

após a retirada da quinolona. Tratar 

hipoglicemia se presente 

Tramadol + Carbamazepina 

Diminuição da eficácia do tramadol e aumento 

do risco de convulsões 

A administração concomitante não é 

recomendada 

Insulina + Dexametasona Aumento dos níveis de glicose (hiperglicemia) 

Monitorar para a piora do controle da glicemia 

e ajustar as doses de insulina se necessário 

Tramadol + Haloperidol Aumento do risco de convulsões Evitar esta combinação 

Midazolam + Fenitoína Diminuição da eficácia do midazolam 

Aumento das doses de midazolam ou 

substituição de midazolam por outro hipnótico 

Midazolam + Carbamazepina Diminuição da eficácia do midazolam 

Monitorar o paciente e ajustar as doses de 

midazolam se necessário 

Amiodarona + Carbamazepina Diminuição da eficácia da amiodarona 

monitorização das concentrações de substrato 

CYP3A4 ou ajustes de dose de amiodarona 

Amiodarona + Atenolol Risco de hipotensão, braadicardia e PCR 

Monitorar cuidadosamente a função cardíaca e 

observar sinais de bradicardia e bloqueios de 

condução 

Amiodarona + Haloperidol 

Aumento do risco de prolongamento do 

intervalo QT. 

Monitoração eletrocardiográfica se não se 

puder evitar o uso concomitante (amiodarona 

tem longa T1/2) 

Adenosina + Carbamazepina Aumento do grau de bloqueio cardíaco A  carbamazepina deve ser suspensa por pelo 
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menos cinco T1/2 (+- 4 dias) antes do uso de 

adenosina. 

Fentanil + Carbamazepina 

Diminuição das concentrações  de fentanil e 

aumento do risco de síndrome da serotonina 

Considere a substituição de opióides 

serotoninérgicos com  não-serotoninérgicos 

(ex. morfina) e monitorar para síndrome 

serotoninérgica 

Fentanil + Fenitoína 

Diminuição das concentrações plasmáticas de 

fentanil 

Ajustes de dose ou mudança na terapia 

(substituição de fentanil) 

Midazolam + Fluconazol 

 Aumento das concentrações de midazolam e 

toxicidade por midazolam 

Se for necessária a utilização simultânea, 

considerar a redução da dose de midazolam e 

monitorar para toxicidade  

Fentanil + Fluconazol Aumento do risco de toxicidade por fentanil 

Monitorar pacientes para efeitos adversos 

(sedação e depressão respiratória) e reduzir a 

dose de fentanil se apropriado 

Amiodarona + Fluconazol 

Cardiotoxicidade (prolongação do intervalo 

QT, torsades de pointes e PCR) 

Uso concomitante contra-indicado 

(interromper de 4 a 5 dias antes de iniciar 

amiodarona) 

Insulina Regular + Ciprofloxacino 

Aumento do risco de hipoglicemia ou de 

hiperglicemia 

Monitorar cuidadosamente a glicemia mesmo 

após a retirada da quinolona. Tratar hipog. Se 

presente 

Amiodarona + Ciprofloxacino 

Aumento da exposição a amiodarona; 

aumento do risco de prolongamento do 

intervalo QT 

Considerar ajustes de dose de amiodarona e 

monitoramento ECG (amiodarona tem longa T 

1/2 ) 

Amiodarona + Metronidazol 

Aumento do risco de prolongamento do 

intervalo QT. 

Monitoramento ECG (amiodarona tem longa 

T 1/2 ) 

Amiodarona + Clonazepam 

Toxicidade por clonazepam (confusão, fala 

arrastada, enurese). 

Monitorar para sinais de intoxicação e ajustar 

as doses de diazepam, se necessário 

Cloreto de potássio + Losartana Risco de Hipercalemia Monitorar níveis séricos de potássio 

Fentanil + Ranitidina Risco de toxicidade por fentanil 

Monitorar para toxicidade de fentanil 

(depressão respiratória e sedação) e ajustar a 
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dose, como apropriado 

Midazolam + Ranitidina 

Aumento da biodisponibilidade de midazolam 

(VO) Monitorar para toxicidade por midazolam 

Clopridogrel + Enoxaparina Aumento do risco de sangramento 

Retirar o clopidogrel antes de iniciar a 

enoxaparina se possível ou monitorar paciente 

para sangramento. Monitoração laborat. 

Diazepam IV+ Fenitoína 

Alterações na concentração sérica de fenitoína 

(redução) 

Ajuste de dose de fenitoína pode ser 

necessário, especialmente com a adição ou 

retirada de diazepam 

Diazepam IV + Omeprazol 

Aumento e prolongação dos efeitos de 

diazepam 

Monitorar para sinais de excesso de diazepam 

e se presentes, substituir diazepam por um 

BZD metabolizado por glicorunização  

Insulina regular + Captopril Risco de hipoglicemia 

Monitorar glicemia e ajustar doses de insulina, 

se necessário 

Cloreto de potássio + captopril Risco de Hipercalemia 

Monitorar os níveis de potássio sérico para 

elevações persistentes em pacientes com essa 

combinação 

Amiodarona + Levofloxacino Risco aumentado de cardiotoxicidade 

Evitar administração concomitante 

(amiodarona tem T1/2 longa) 

Enoxaparina + Cetoprofeno Risco de sangramento 

Descontinuar a terapia com AINE antes de 

iniciar a terapia com heparinas ou monitorar 

para sangramento (uso conjunto) 

Enoxaparina + Aspirina Risco de sangramento 

Descontinuar a terapia com AINE antes de 

iniciar a terapia com heparinas ou monitorar 

para sangramento (uso conjunto) 

Insulina Regular + Aspirina Risco de hipoglicemia 

Monitorar a glicemia mais frequentemente e 

ajustar as doses de insulina se necessário 

Insulina +Qetiapina/Seroquel Risco de hiperglicemia 

Monitorar a glicemia mais frequentemente e 

ajustar as doses de insulina se necessário. 

Mesmo após a retirada do antipsic. 
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Tramadol + Ácido Valpróico Risco de síndrome serotoninérgica 

Monitoração cuidadosa do paciente 

principalmente no início do tratamento e 

aumento das doses 

Prometazina IV + Ondansetrona Risco de prolongamento de intervalo QT 

Recomenda-se monitorização 

eletocardiográfica se for necessário uso 

conjunto 

Fentanil + Haloperidol 

Risco de aumento da depressão do SNC 

(depressão resp., hipotensão, sedação 

profunda) 

Se uso concomitante for necessário, 

monitoração cuidadosa e ajuste de dose de 

ambos os medicamentos 

Fentanil + ácido valpróico Risco de síndrome serotoninérgica 

considere a substituição de opióides 

serotoninérgicos ( fentanil) com opióides não-

serotoninérgicos ( morfina) ou monitorar  

Insulina Regular + Hidroclorotiazida Risco de hiperglicemia 

Monitorar a glicemia mais frequentemente e 

ajustar as doses de insulina 

Insulina Regular + Clorpromazina Perda do controle glicêmico 

Monitorar a glicemia mais frequentemente e 

ajustar as doses de insulina 

Fentanil + Clorpromazina 

Risco de aumento da depressão do SNC 

(depressão resp., hipotensão, sedação 

profunda) 

Se uso concomitante for necessário, 

monitoração cuidadosa e ajuste de dose de 

ambos os medicamentos 

Fentanil + azitromicina 

Auento ou prolongamento dos efeitos dos 

opioides 

Monitorar o paciente para toxicidade e ajustar 

as doses de fentanil se necessário 

Succinilcolina + Vancomicina Potencialização do bloqueio neuromuscular 

Calcular cuidadosamente a dose do 

bloqueador neuromuscular e monitorar para 

paralisia respiratória 

Insulina regular + espironolactona Risco de hiperglicemia 

Monitorar mais frequentemente a glicemia 

(mesmo após retirar o diurético) e ajustar as 

doses de glicose 

Morfina + espironolactona 

Resulta em diminuição da eficácia dos 

diuréticos 

Considerar aumento da dose de diurético e 

monitorar o paciente 

Morfina + Carvedilol Aumento da exposição à morfina (depressão Monitorar para sinais de depressão respiratória 
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respiratória e depressão do SNC) e do SNC 

Morfina + furosemida 

Resulta em diminuição da eficácia dos 

diuréticos 

Considerar aumento da dose de diurético e 

monitorar o paciente 

Morfina + Captopril 

Aumento da exposição à morfina (depressão 

respiratória e depressão do SNC) 

Monitorar para sinais de depressão respiratória 

e do SNC 

Digoxina + espironolactona Aumento da exposição à digoxina (toxicidade) 

Diminuição de 15% a 30% na dosagem 

digoxina ou a modificação da frequência da 

dose.  Considere o uso de métodos menos 

susceptíveis à interferência e acompanhe os 

pacientes quanto a sinais de toxicidade 

Digoxina + carvedilol 

risco aumentado de bradicardia e possível 

toxicidade digitálica. 

Monitorar frequência cardíaca e intervalo PR 

(ambos causam bradicardia e retardo de 

condução atrio-venticular) 

Digoxina + Furosemida 

toxicidade por digoxina (náuseas, vômitos, 

arritmia cardíaca). 

Monitorização frequente do potássio e 

magnésio com reposição apropriada 

Digoxina + Captopril Aumento dos níveis de digoxina no plasma 

Monitorar digoxina no plasma antes de iniciar 

o captopril e reduzir a dose de captopril em 

30-50%. Monitorar para cardiotoxicidade 

Digoxina + Omeprazol 

aumento do risco de toxicidade por digoxina 

(náuseas, vômitos, arritmias). 

Monitorar níveis de digoxina e sinais de 

intoxicação particularmente quando se inicia 

ou interrompe omeprazol 

Fentanil + Ciprofloxacino Toxicidade por fentaniil 

Monitorar e reduzir a dose de fentanil se 

necessário 

Amiodarona + Clopidogrel Ineficaz inibição da agregação de plaquetas. 

Tome cuidado se estes agentes são usados 

simultaneamente e monitorar pacientes para 

perda de eficácia clopidogrel. 

Amiodarona + Sinvastatina 

Aumento do risco de exposição à sinvastatina, 

miopatia ou rabdomiólise 

Monitorar o paciente para sinais e sintomas de 

miopatia ou rabdomiólise, monitorar níveis de 

CK e interromper se aumento ou substituir por 

outro inibidor de HMGCoa (ex. provastatina) 
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Insulina + Linezolida Risco de hipoglicemia 

Acompanhar de perto os níveis de glicose no 

sangue quando um IMAO é adicionado ou 

interrompido, reduzir insulina ou retirar um 

dos medicamentos. 

Noradrenalina + Linezolida Aumento dos efeitos hipertensivos 

As doses iniciais de norepinefrina devem ser 

reduzidas e subsequentemente tituladas para 

alcançar a resposta desejada. 

Fentanil + Linezolida Aumento do risco de síndrome serotoninérgica 

 Substituição de opióides serotoninérgicos (eg, 

fentanil)  por não serotoninérgicos ( morfina) 

e monitorar para sinais de síndrome 

serotoninérgica 

Dobutamina + Linezolida Aumento dos efeitos hipertensivos 

As doses iniciais de norepinefrina devem ser 

reduzida e subsequentemente tituladas  para 

alcançar a resposta desejada. 

Fentanil + Voriconazol Aumentao risco de toxicidade pelo fentanil 

Monitorar pacientes para efeitos adversos 

(sedação e depressão respiratória) e reduzir a 

dose de fentanil se apropriado 

Midazolam + Voriconazol Risco de toxicidade pelo midazolam 

Considerar a redução da dose de midazolam e 

monitorar para toxicidade por midazolam.  

Amiodarona + Voriconazol 

exposição ao voriconazol ou amiodarona; 

aumento do risco de prolongamento do 

intervalo QT. 

Considerar ajustes de dose e monitorização 

ECG (amiodarona tem  meia-vida longa) 

Insulina NPH + clonidina 

O uso concomitante de clonidina e insulina 

pode resultar em hipo ou hiperglicemia 

Monitorar os níveis de glicose mais 

frequentemente ou descontinuar o uso de 

clonidina ou ajustar doses 

Insulina NPH + Mometasona Risco de aumento de glicemia 

Monitorar para piora do controle glicêmico e 

ajustar as doses de insulina se necessário 

Insulina Regular + Mometasona Risco de aumento de glicemia 

Monitorar para piora do controle glicêmico e 

ajustar as doses de insulina se necessário 

Amiodarona + ranitidina Aumenta a exposição a amiodarona  amiodarona tem uma meia-vida longa e 
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variável, as interações  podem ocorrer mesmo 

sua interrupção. Monitorar e ajustar a dose se 

necessário 

Metoprolol IV + Clonidina 

Risco de bradicardia sinusal - hipertensão 

rebote, na retirada da clonidina 

Monitorar FC. Se o paciente recebe os dois 

medicamentos concomitantemente, cuidado ao 

retirar clonidina. Nesses casos interromper o 

B-bloqueador vários dias antes por conta do 

risco de hipertensão rebote.  

Metoprolol IV + ranitidina Aumento da exposição ao metoprolol  

Considerar a redução da dose de metoprolol e 

monitorar cuidadosamente o paciente 

Insulina Regular + Solucortef Risco de aumento de glicemia 

Monitorar para piora do controle glicêmico e 

ajustar as doses de insulina se necessário 

Insulina Regular + Symbicort Risco de aumento de glicemia 

Monitorar para piora do controle glicêmico e 

ajustar as doses de insulina se necessário 

Cloreto de potássio + espironolactona Hipercalemia Monitorar os níveis sanguíneos de potássio 

Insulina Regular + Levotiroxina Redução da efetividade da insulina 

Aumentar a dose de insulina se necessário e 

monitorar o paciente principalmente no início, 

mudança de dose ou retirada do hormônio 

Insulina NPH + Dexametasona Aumento dos níveis de glicose (hiperglicemia) 

Monitorar para a piora do controle da glicemia 

e ajustar as doses de insulina se necessário 

Midazolam + Atazanavir 

Aumento dos níveis plasmáticos de 

midazolam 

Monitorar para sinais de efeitos adversos de 

midazolam e reduzir a dose. Porém o uso 

concomitante é concomitante 

Midazolam + Ritonavir 

Risco de sedação extrema e depressão 

respiratória Uso concomitante contra indicado 

Fentanil + Ritonavir Aumento do risco de toxicidade por fentanil Uso concomitante contra indicado 

Fentanil + Atazanavir Aumento do risco de toxicidade por fentanil Uso concomitante contra indicado 




