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RESUMO 
 
 

Hoje as crianças são consideradas “adultos em miniatura”, pois as doses de 
medicamentos administradas são, algumas vezes, uma simples proporção do 
peso/altura em relação ao adulto. A dificuldade de deglutição é outro problema 
relacionado a este grupo de pacientes, o que mostra a importância da utilização de 
formas farmacêuticas apropriadas. O público pediátrico não é incluído em estudos 
de desenvolvimento de novos medicamentos, tornando-os “órfãos terapêuticos”. As 
preparações magistrais podem ser uma alternativa para o problema, já que estas 
produzem medicamentos cuja venda não está disponível. Este estudo pretendeu 
avaliar as características das prescrições de medicamentos em uma clínica 
pediátrica de um hospital de grande porte procurando observar de que forma 
ocorreram as adequações da forma farmacêutica à faixa etária dos pacientes. Foram 
coletadas as prescrições de crianças de 0 a 3 anos de idade em um período de 6 
meses. As informações obtidas das prescrições foram referentes à quantidade de 
medicamentos em cada prescrição, número de medicamentos administrados por 
cada via de administração, nome do medicamento administrado pelo trato 
gastrointestinal, via de administração, dose e forma farmacêutica solicitada, 
posologia, orientação das modificações e dose administrada. Os dados foram 
tratados com o programa Excel ®. Foram analisadas as prescrições de 42 pacientes, 
sendo 57,14% do sexo masculino e 42,9% do sexo feminino. A média de idades foi 
de 11 ± 9,7 meses com moda igual a 4 meses. Verificou-se que 30,9% dos pacientes 
receberam medicamentos apenas por via oral, sendo esta via a preferida. A média 
de medicamentos por prescrição foi de 6,6 ± 2,9 e moda igual a 7. A forma 
farmacêutica mais prescrita foi solução oral seguida dos comprimidos, que 
representaram 20 fármacos. Dos pacientes que utilizaram comprimidos, apenas um 
não possuía acesso venoso e 40,9% dos fármacos administrados como 
comprimidos existiam em outras apresentações. Só houve falta de medicamentos 
durante o mês de outubro. A grande maioria (77,2%) dos fármacos que foram 
prescritos na forma de comprimidos possuem formulações magistrais consagradas 
na literatura. Dos pacientes que utilizaram comprimidos, 71,42% apresentam idades 
até 15 meses. As orientações em relação a administração dos comprimidos 
prescritos foram das mais diversas, desde a quebra dos mesmos até a trituração e 
diluição dos comprimidos para administração de volumes ínfimos. Frente ao fato de 
existirem poucas formulações pediátricas no mercado brasileiro e estrangeiro, há de 
se adaptar as doses dos medicamentos formulados para adultos às crianças. Não 
há garantias da precisão da dose quando os medicamentos são fracionados e/ou 
transformados nas enfermarias. Os resultados apontam que existe a necessidade de 
ampliar as informações sobre a relação dos medicamentos padronizados no hospital 
em estudo bem como a criação de estratégias para a preparação ou aquisição de 
preparações magistrais que atendam à demanda da clinica pediátrica. 

Palavras chave: análise de prescrição; pediatria; medicamentos pediátricos. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Nowadays children are considered “adults in miniature” because the drug doses 
administered are, sometimes, a simple ratio of height/weight compared to adults. 
Difficult in swallowing is another problem related to this group of patients, which 
shows the importance of using suitable pharmaceutical forms. The pediatric public is 
not included in new drugs development studies, making them “therapeutic orphans”. 
Magistral preparations can be an alternative to the problem, since they produce 
medicines whose sale is not available. The study aimed to evaluate the 
characteristics of drug prescriptions in a pediatric clinic of a large hospital trying to 
observe how the adjustments of the pharmaceutical form were made to the patients 
age. We collected prescriptions for children 0-3 years old in a period of 6 months. 
Information obtained from the prescriptions were related to the amount of medicines 
in each prescription, number of medicines administered by each route of 
administration, name of the medicines administered through the gastrointestinal tract, 
administration route, dose and pharmaceutical form requested, dosage, orientation to 
changes and dose given. Data were processed using the program Excel ®. We 
analyzed the prescriptions of 42 patients, 57.14% male and 42.9% female. Mean age 
was 11 ± 9.7 months with mode equal to 4 months. It was found that 30.9% of 
patients received only oral medication, this being the preferred route. The average 
number of drugs per prescription was 6.6 ± 2.9 and mode equal to 7. The 
pharmaceutical form most prescribed was oral solution followed by tablets, which 
correspond to 20 drugs. Of the patients who used tablets, only one did not have 
venous access and 40.9% of drugs administered as tablets existed in other 
presentations. Only there was a lack of medicines during October. The great majority 
(77.2%) of drugs that were prescribed as tablet have magistral formulations 
established in the literature. The patients who used pills, 71.42%, have ages up to 15 
months.  Guidance regarding tablets were the most diverse since breaking them until 
the grinding and dilution of tablets for delivering tiny volumes. Given the fact there 
are few pediatric formulations in Brazil and abroad, it is need to adapt the doses of 
medicines formulated for adults to children. There are no guarantees of the dose 
certainty when drugs are splitted and / or modified in wards. The results shows that 
there is a need to expand the information on the list of standard drugs in the hospital 
under study as well as the creation of strategies for the preparation or purchase of 
magistral preparations that meet the demand of the pediatric clinic. 

Key words: prescription analysis; pediatrics; pediatric drugs 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A prescrição de medicamentos para crianças é um assunto complexo e que 

deve ser tratado com cautela. Assim como na prescrição de medicamentos para 

adultos, alguns erros podem ocorrer durante esse processo, podendo provocar 

grandes danos à saúde. No entanto, o risco é maior quando tratamos de pacientes 

pediátricos, onde estes erros podem ter proporções muito maiores, já que este grupo 

de pacientes apresenta diversas particularidades relacionadas à farmacocinética e 

farmacodinâmica dos medicamentos. (CARVALHO; TREVISOL; MENEGALI, 2008). 

O mercado brasileiro dispõe de um número limitado de medicamentos 

adequados para a administração em crianças, principalmente para os indivíduos 

entre 0 e 2 anos. Nesta fase o processo de deglutição das crianças ainda não se 

encontra completamente desenvolvido, requerendo que sejam utilizadas formas 

líquidas ou pastosas para a alimentação ou medicação destes pacientes. (COSTA; 

REY; COELHO, 2009). 

É contraditório que nos dias de hoje, com tantos avanços em tecnologia, 

ainda ocorra a busca pela manipulação de medicamentos em farmácias. Contudo, 

esta é uma opção segura frente ao fato de que muitos medicamentos 

industrializados não atendem às necessidades de determinados grupos de 

pacientes, como é o caso dos pediátricos. (PINTO; BARBOSA, 2008). 

A prática farmacêutica pelo uso racional de medicamentos preconiza a 

utilização do medicamento certo, na dose certa, na hora certa e na forma



10 
 

farmacêutica (FF) correta. Atender a uma classe de pacientes tão específica requer 

um olhar cuidadoso principalmente para a forma farmacêutica na administração de 

medicamentos pelo trato gastrointestinal (TGI).  

Acredita-se que o estabelecimento do perfil da prescrição de medicamentos 

em uma unidade pediátrica pode representar um importante instrumento de 

orientação para as equipes de saúde, além de permitir a identificação de problemas 

que comprometam a eficiência do tratamento. 

 



 
 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Infância 
 

 

A primeira fase da vida humana é popularmente chamada de infância. Esta 

fase é caracterizada pelo grande desenvolvimento físico e aprendizagem. O ser 

humano vive grandes transformações nesta etapa de vida, saindo da completa 

dependência de alguém que os cuide a uma independência no agir e no pensar 

(EMEA/CHMP, 2006). A literatura técico-científica é rica em classificações para as 

fases vividas pelo indivíduo. Borzekowski em seu estudo descreve como Jean 

Piaget correlaciona os estágios do desenvolvimento cognitivo com a idade, 

classificando de acordo com as habilidades da criança (BORZEKOWSKI, 2009). 

Uma das classificações mais utilizadas é a subdivisão de acordo com as idades. 

(MEINERS, BERGSTEN-MENDES, 2001; PINTO, BARBOSA, 2008; DOS SANTOS, 

HEINECK, 2010). Em 1994, Marcondes publicou a classificação apresentada no 

quadro 1: 
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Quadro 1: Divisão etária das fases da infância. 

Neonatos 0 a 28 dias 

Infantes  

 Lactentes 29 dias a 2 anos 

 Pré-escolar 2 a 6 anos 

 Escolar 6 a 10 anos 

Adolescentes  

 Pré-puberal 10 a 12-14 anos 

 Puberal 12-14 anos a 14-16 anos 

 Pós-puberal 14-16 anos a 18-20 anos 

Fonte: Adaptado de Marcondes et al, 1994. 

 

O desenvolvimento do lactente se dá muito rapidamente durante o primeiro 

ano de vida. Admite-se que entre o quinto e o décimo segundo meses de vida o 

lactente cresce 50% de sua altura e triplica seu peso. A partir do segundo ano de 

vida, o ganho médio de peso é de cerca de dois quilos por ano até os oito anos de 

idade. (MARCONDES et al, 1994). 

O crescimento humano não é um processo linear e as mudanças corporais e 

fisiológicas associadas à idade são dinâmicas e podem ser discordantes durante a 

primeira década de vida. (RAKHMANINA; ANKER, 2006). 

A deglutição em pacientes pediátricos é um assunto de grande importância, 

principalmente no que compete ao uso de medicamentos por via oral. Para esta via 

de administração, a qual é a mais utilizada, deve-se ter em mente as dificuldades 

que as crianças lactentes e pré-escolares possuem para deglutirem as diferentes 

formas farmacêuticas. O problema se torna mais evidente quando se administram 

cápsulas, comprimidos, drágeas ou outras formas farmacêuticas sólidas. Alguns 

estudos sobre dificuldade de deglutição são feitos em crianças com doenças 

crônicas. No entanto, pouco se sabe sobre as dificuldades de crianças saudáveis 

que necessitam de medicamentos todos os dias (HANSEN, D.; TULINIUS; HANSEN, 

E., 2008). Em vários estudos descritos por Ghuman et al.em 2004, a porcentagem 

de crianças que tem dificuldade de deglutição é grande, o que mostra a importância 

da utilização de formas farmacêuticas líquidas. 
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Nas crianças, os processos farmacocinéticos de absorção, distribuição, 

metabolização e eliminação sofrem grandes variações durante a maturação 

biológica, o que requer necessidades terapêuticas diferentes até mesmo entre as 

subpopulações pediátricas, entre as diferentes faixas etárias em que se subdivide o 

período infantil. (PINTO; BARBOSA, 2008; Fármacos em Crianças, MS/FTN, 2008.) 

No que diz respeito à absorção dos medicamentos, o tempo de 

esvaziamento gástrico e o pH estomacal de neonatos sofrem mudanças, o que 

interfere na taxa de absorção e na fração ionizada do fármaco, levando ao aumento 

do tempo máximo necessário para se atingir a concentração de fármaco desejada 

(Tmáx) e alterações nas formas ionizadas e não-ionizadas dos fármacos, 

respectivamente. (SOLDIN; STEELE, 2000). 

Quando se fala sobre a distribuição dos fármacos no organismo, deve-se ter 

em mente que em crianças o volume de distribuição é diferente do adulto devido às 

diferenças na composição corporal. Os pacientes pediátricos apresentam um maior 

espaço extracelular e maior quantidade de água corporal. O tecido adiposo 

apresenta uma maior taxa água/lipídio do que em adultos, o que produz menores 

concentrações séricas dos fármacos. (RAKHMANINA; ANKER, 2006). 

O metabolismo de crianças é diminuído devido à imaturidade das enzimas 

hepáticas e intestinais. Alguns efeitos adversos de medicamentos são associados a 

esta baixa capacidade de metabolização dos fármacos, levando a efeitos tóxicos. A 

maturação enzimática só ocorre ao longo do desenvolvimento. Por volta dos 6 

meses de idade as enzimas da fase I começam a funcionar, já as da fase II só 

começam seu funcionamento a partir do terceiro e quarto ano de vida. Com isso, os 

infantes precisam de atenção especial na hora da prescrição, já que seu 

metabolismo está em desenvolvimento constante. Até a puberdade a atividade 

enzimática é aproximadamente o dobro da de um adulto, o que pode necessitar 

dobrar as doses dos medicamentos administrados. (SOLDIN; STEELE, 2000). 

Na eliminação, a maturação renal é um processo dinâmico que se inicia no 

período intrauterino e termina logo no início da infância. As taxas normais de 

filtração glomerular só são atingidas por volta dos 8-12 meses. Essas mudanças 

alteram o clearance plasmático de substâncias eliminadas extensamente pela via 

renal, mostrando uma maior importância na determinação da dose apropriada de 
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acordo com a idade. (RAKHMANINA; ANKER, 2006; Fármacos em crianças, 

MS/FTN, 2008). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) as principais doenças 

pediátricas que levam à morte no mundo são: pneumonia; complicações do parto 

prematuro; diarréia e asfixia no nascimento. (OMS, 2010). Um estudo de Oliveira e 

colaboradores (2010) avaliou as principais causas de internação de crianças de zero 

a quatro anos de idade em hospitais brasileiros. O estudo revelou que essas causas 

são decorrentes de doenças respiratórias e infecto-parasitárias, sendo seguidas por 

doenças do aparelho digestivo, do aparelho geniturinário e afecções originadas no 

período perinatal. (OLIVEIRA; VIEIRA; COLLET, 2010; CAETANO; BORDIN; 

PUCCINI, 2002). De acordo com a gravidade do caso, faz-se necessária a utilização 

de sondas para administração de medicamentos. As sondas trazem muitos 

benefícios quando o paciente apresenta algum tipo de problema na via oral, no 

entanto, podem ser responsáveis por alguns problemas como complicações 

mecânicas, metabólicas e gastrointestinais. (GORZONI; TORRE; PIRES, 2010). 

A administração de medicamentos através de sondas deve ser vista com 

cautela, pois existe a possibilidade de interação dos medicamentos com alimentos, 

obstrução das mesmas por medicamentos sólidos, inativação de alguns princípios 

ativos, absorção dos fármacos em locais indesejados dentre outros problemas. 

(MORIEL; SHOJI; BORTOLETTO, 2012; GORZONI; TORRE; PIRES, 2010). 

 

 

2.2. Efeitos adversos 

 

 

Os parâmetros farmacocinéticos já abordados podem ser decisivos no que 

diz respeito a ocorrência de efeitos adversos. O uso indiscriminado dos 

medicamentos, tanto quando se fala em doses extrapoladas para crianças, quanto 

quando se trata de indicações de medicamentos não aprovados para uso em 

pediatria, podem contribuir muito para o aparecimento destes eventos. (FOSTER et 

al, 2013; WONG, 2003). 
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O uso off-label é perigoso devido a vários fatores, principalmente no que 

compete ao ajuste de dose do adulto para a criança como no preparo do 

medicamento de forma extemporânea, onde se utilizam cápsulas e comprimidos 

para obtenção de medicamentos onde não se tem informações sobre a estabilidade 

físico-química, microbiológica e de biodisponibilidade, podendo levar ao 

aparecimento de efeitos adversos e intoxicações graves. (PANDOLFINI, BONATI, 

2005; PAULA, et al, 2010; DUARTE, FONSECA, 2008). 

Um estudo desenvolvido por Kaushal em 2001 demonstra que os efeitos 

adversos por medicamentos foram de 4,5% a 9,8% em pacientes em idade 

pediátrica. Em outro estudo conduzido por Clavenna em 2009 observou-se que 

10,9% dos pacientes do mesmo grupo apresentavam efeitos adversos. Várias 

podem ser as causas dos efeitos adversos, porém a utilização de medicamentos off-

label principalmente no que se refere à dose é um importante fator. (PAULA et al, 

2010; DUARTE, FONSECA, 2008). 

A preocupação com relação aos riscos inerentes a utilização destes 

medicamentos fez com que as agências reguladoras Food and Drug Administration 

(FDA) nos Estados Unidos (EUA) e a European Medicines Agency (EMEA) na 

Europa oferecessem alguns benefícios regulatórios como aumento do tempo de 

patente para os medicamentos que fossem estudados em populações pediátricas. 

(KAUSHAL, BATES, LANDRIGAN, 2001; CLAVENNA, BONATI, 2009; COSTA, 

LIMA, COELHO, 2009). 

 

 

2.3. Medicamentos em pediatria 
 

 

A prescrição de medicamentos para uso pediátrico deve ser segura, eficaz e 

a mais precisa possível. Diante disso, as crianças não podem ser consideradas 

como “adultos em miniatura”, assumindo que a dose correta a ser administrada 

consiste em uma simples proporção do peso/altura em relação ao adulto. Alguns 

métodos de cálculo utilizados são mostrados na tabela 1. (PINTO, BARBOSA, 2008; 

JOHNSON, 2008). 
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Tabela 1: Métodos para cálculo de doses extrapoladas de adultos para 
crianças. 

Método de Cálculo  Cálculo 

Regra de Young  Dose a administrar = [idade (anos)/(idade(anos) + 12)] x 

dose do adulto 

Regra de Clark  Dose a administrar = [peso corporal (kg)/70] x dose do 

adulto 

Proporção  Dose a administrar = [superfície corporal (m²)/superfície 

corporal do adulto (1,8 m²)] x dose do adulto 

Fonte: Adaptado de Pinto e Barbosa, 2008. 

 

A prescrição quando não realizada com atenção pode provocar erros. Este 

fato é facilitado pela complexidade de procedimentos que envolvem pacientes 

pediátricos. Os erros médicos relacionados com medicamentos podem ser 

classificados como o erro de prescrição e o erro de preparação. O primeiro pode ser 

caracterizado pela escolha do medicamento, dose ou via de administração errados, 

enquanto que o segundo se mostra em preparações incorretas do medicamento, 

que podem ser quanto à diluição, reconstituição ou mesmo interações entre dois 

fármacos. (CARVALHO, VIEIRA, 2002). 

O uso de medicamentos em crianças muitas vezes não é racional, 

evidenciando a necessidade de existirem condições para o preparo de 

medicamentos de forma adequada dentro das farmácias hospitalares. É necessário 

que a utilização de medicamentos no público pediátrico seja correta e segura de 

forma equivalente à utilização por adultos. (COSTA, LIMA, COELHO, 2009). 

No Brasil, assim como em outros países, não existem muitos medicamentos 

destinados ao uso pediátrico. Por questões legais, éticas e econômicas, essa faixa 

etária não é incluída em estudos de desenvolvimento de novos medicamentos, o 

que faz com que sejam chamados de “órfãos terapêuticos”. (MEINERS, 

BERGSTEN-MENDES, 2001). 



17 
 

Na Europa, apenas 35% de todos os medicamentos disponíveis para 

comercialização estão licenciados para uso em crianças. Da mesma forma, nos 

EUA, até 2003, somente 20-30% dos fármacos foram aprovados para uso em 

pediatria. (DOS SANTOS, HEINECK, 2010). Alguns estudos comprovam que a 

utilização de medicamentos off-label ou que não estão licenciados está relacionada 

como uma das causas de intoxicação por medicamentos. Muitos são os motivos 

para o desinteresse das indústrias em pesquisar e produzir medicamentos para o 

público pediátrico. Alguns dos motivos são: mercado relativamente pequeno, o que 

limita o retorno do investimento feito em pesquisa; demora na comercialização de 

medicamentos para adultos; maior responsabilidade legal e requisitos regulatórios 

para realização de estudos em crianças, quando comparados com adultos. 

(NAHATA, ALLEN, 2008). 

Há na literatura um grande número de trabalhos relatando a utilização 

incorreta de medicamentos na faixa etária pediátrica. (PANDOLFINI, BONATI, 2005; 

PAULA et al, 2010; OSUNTOKUN, 2006; LINDELL-OSUAGWU et al, 2009; SANTOS 

et al, 2008) O uso de medicamentos off-label é um fato, o que também prejudica a 

farmacoterapia pediátrica. 

É importante diferenciar os medicamentos não licenciados dos off-label. O 

primeiro grupo corresponde às formulações modificadas, incluindo preparações 

extemporâneas. (LINDELL-OSUAGWU et al, 2009). Já os off-label podem ser 

definidos como “o uso não autorizado de um medicamento para um propósito 

diferente daquele declarado no momento do registro do mesmo”. (TOBIN, 2010). 

Pode ser chamado de uso off-label quando o medicamento é utilizado para uma 

indicação, dose, via de administração, posologia ou para uma faixa etária ou 

população diferente da autorizada. A utilização de preparações extemporâneas, as 

quais não foram testadas a biodisponibilidade e estabilidade, também constituem 

uso off-label. (CONROY, MCINTYRE, 2005). 

Em um estudo conduzido no Brasil em 2010, Dos Santos e Heineck 

mostraram que as principais formas de uso off-label foram com relação a dose, 

idade e indicação. A maioria das crianças neste estudo (95,3%) recebiam 

medicamentos off-label e não licenciados. Outros estudos em diferentes países 

também demonstram que o uso de medicamentos off-label é amplamente 
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disseminado para pediatria. (RAKHMANINA, ANKER, 2006; CONROY, MCINTYRE, 

2005; RIET-NALES, SCHOBBEN, EGBERTS, 2010). 

A utilização deste tipo de medicamento acabou se tornando necessário e 

aceitável para a prática médica pediátrica em virtude da não disponibilidade de 

preparações para estas faixas etárias. As crianças recebem doses ineficientes de 

medicamentos potencialmente eficazes e são prejudicadas por medicamentos que 

podem não ser eficazes para suas condições. (NAHATA, ALLEN, 2008). 

As formas farmacêuticas para uso em pediatria devem ser desenvolvidas 

levando-se em consideração as limitações que cada faixa etária apresenta. Crianças 

até os 5 anos de idade, não conseguem deglutir formas farmacêuticas (FF) sólidas, 

como uma cápsula ou comprimido, por exemplo.  Nestas FF, as doses dos fármacos 

são fixas, (ex: 250 mg) o que faz com que não possam ser utilizadas, muitas vezes, 

devido ao ajuste de dose que deve ser feito baseando-se no peso ou área corporal 

do paciente. (NAHATA, ALLEN, 2008). 

Outro problema com relação às formas farmacêuticas sólidas utilizadas em 

crianças é que geralmente o comprimido deve ser partido e/ou triturado, ou mesmo o 

conteúdo das cápsulas deve ser misturado com água, para que seja administrado 

aos pacientes. Esta manobra demanda tempo por parte da equipe de enfermagem, 

além de risco ao paciente, pois há a possibilidade de se obter doses incompletas, 

sobredoses ou erros na preparação. (NAHATA, 1999) 

Além disso, nem todos os sólidos orais são passíveis de serem partidos ou 

misturados com água. Os comprimidos revestidos, os quais possuem revestimento 

gastro-protetor, não podem ser partidos ou triturados, caso contrário a substância 

ativa pode ser inativada ao chegar ao estômago. As cápsulas são revestimentos 

utilizados com diversos fins, tais como proteção da luz à fármacos fotossensíveis; 

funcionam como uma forma de mascarar sabor e/ou odor ruim; como proteção da 

mucosa oral e esofágica contra fármacos, dentre outras funções. Ao se abrir uma 

cápsula e utilizar seu conteúdo, todos ou alguns dos fatores citados acima podem 

ser afetados. (ANSEL, ALLEN, POPOVICH, 1999). 

Diante deste fato, formas farmacêuticas líquidas orais são preferíveis para o 

uso em crianças, pois é possível se ter uma flexibilidade de doses que atende a uma 
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ampla faixa etária pediátrica. A dose do medicamento neste caso varia de acordo 

com o volume administrado. Xaropes, suspensões e preparações em gotas são 

preferíveis para a utilização em neonatos e infantes, enquanto que comprimidos, 

drágeas e cápsulas podem ser utilizados para pacientes na faixa pré-puberal e 

puberal (adolescentes). Medicamentos injetáveis e de uso retal podem ser utilizados 

em qualquer faixa etária. (NAHATA, ALLEN, 2008). 

Alguns estudos mostram como solução para esta questão o uso de 

preparações extemporâneas. Este tipo de preparação, também chamado de 

magistral, descreve a manipulação de vários fármacos e substâncias químicas pelo 

farmacêutico usando técnicas tradicionais para produzir medicamentos cuja venda 

não está disponível. (BRION, NUNN, RIEUTORD, 2003). 

Pinto e Barbosa (2008) relatam que durante muitos anos a manipulação de 

pós-medicamentosos em papéis era frequente. Porém, esta prática envolve 

inúmeras pesagens das quantidades apropriadas de matéria-prima ou mesmo de 

quantidades equivalentes de triturados obtidos de comprimidos ou da abertura de 

cápsulas. Dessa forma, a possibilidade de erros era muito grande além de o rigor 

posológico não ser garantido. 

O farmacêutico responsável pela preparação de formulações extemporâneas 

deve estar atento às propriedades físico-químicas dos medicamentos que está 

preparando. Quando se utiliza comprimidos como matéria-prima para fabricação de 

uma preparação extemporânea, por exemplo, deve-se ter em mente que não é 

possível garantir a dose exata do fármaco que está contido neste comprimido. Além 

disso, a presença dos excipientes pode comprometer a estabilidade do 

medicamento final. (NAHATA, ALLEN, 2008). Algumas características como o 

aroma, sabor, textura e cor, auxiliam na adesão ao medicamento quando se trata de 

pacientes pediátricos. 



 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 

Avaliar as prescrições de medicamentos em uma clínica pediátrica de um 

hospital de grande porte. 

 
 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Avaliar as características das prescrições quanto a sua adequação na 

forma farmacêutica à faixa etária de pacientes pediátricos. 

 Avaliar se a padronização dos medicamentos elaborada pelo Serviço 

de Farmácia do hospital é adequada para atender o público pediátrico. 

 

  



 
 

4. METODOLOGIA 

 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo nas prescrições médicas de crianças 

entre 0 e 36 meses que estiveram internadas na clínica pediátrica do Hospital 

Federal da Lagoa (HFL), no período de 01 de junho de 2012 a 30 de novembro de 

2012.   

Os dados foram coletados durante 6 meses a partir das prescrições médicas 

diárias de cada paciente enviadas ao Serviço de Farmácia, para um período de 24 

horas. As informações retiradas das prescrições eram divididas em duas partes. As 

informações relacionadas ao paciente como nome, número de prontuário, idade, 

sexo, data de nascimento e data de internação formaram um banco de dados que 

somente o pesquisador teve acesso. Já as informações relacionadas às prescrições 

constituíram outra base de dados. Foi gerado um código para cada paciente para 

facilitar a separação dos dados e para que não fosse possível a identificação direta 

dos pacientes. 

Foram admitidas todas as prescrições de cada paciente selecionado durante 

o período de estudo não importando o número de internações que ocorreram. 

 Foram analisadas somente as prescrições que apresentaram pelo menos 

um medicamento administrado através do trato gastrointestinal. Prescrições que só 

apresentaram medicamentos que utilizaram a via parenteral não foram analisadas, 

mas sim contabilizadas no total com o objetivo de conhecer o volume total de 

prescrições dentro da faixa etária e a parcela que estas representam. 
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4.1. Tipo de Estudo 
 

 

Trata-se de um estudo observacional, analítico e transversal, de orientação 

retrospectiva.  

 

 

4.2. Local do Estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido no Hospital Federal da Lagoa (HFL). O hospital é 

classificado como de grande porte e está situado na zona sul do Rio de Janeiro. 

Promove atendimento de alta e média complexidade com evidência em tratamento 

oncológico e oftalmológico. 

O Hospital Federal da Lagoa é um dos hospitais que fazem parte da Rede 

de Hospitais Federais do Ministério da Saúde. A unidade possui 243 leitos instalados 

e se destaca em atendimento pediátrico, neonatal, oncológico e em terapia 

intensiva, além de ser referência estadual na área de oftalmologia e no tratamento 

de catarata congênita. 

A clínica pediátrica do hospital ocupa todo um andar e atende crianças e 

adolescentes de zero a 18 anos de idade. O Centro de Terapia Intensiva Pediátrico 

(CTI-Pediátrico), apesar de estar situado no mesmo andar da pediatria, é um setor à 

parte. 

A clínica conta com 16 leitos atendendo pacientes com diversas patologias. 

Possui um setor exclusivo para tratamento de pacientes oncológicos, com equipe 

médica e de enfermagem exclusivos, possibilitando um melhor atendimento aos 

pacientes. 

As prescrições feitas pelos médicos são encaminhadas ao Serviço de 

Farmácia pela equipe de enfermagem. Na farmácia, o farmacêutico analisa e faz a 

triagem dos medicamentos que serão enviados ou não. O sistema de distribuição 
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adotado é o de dose individualizada, portanto, os medicamentos são enviados 

separados por pacientes para um período de 24 horas. 

As soluções, medicamentos de múltiplas doses como sprays nasais, 

pomadas, cremes e medicamentos em gotas são enviados atendendo-se a uma 

solicitação do setor, logo, estes medicamentos não são enviados por paciente, e 

sim, de forma coletiva. 

 

 

4.3. População e Amostra 

 

 

A população foi constituída de prescrições e solicitações de medicamentos 

da clínica pediátrica do HFL enviadas ao serviço de farmácia durante o período de 6 

meses, 01/06/2012 a 30/11/2012. A coleta dos dados só foi efetuada após 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Esta aprovação foi registrada sob o número 144.083 (anexo 1). 

 

Os critérios de inclusão utilizados foram: 

 Prescrições de pacientes internados na clínica pediátrica que 

apresentavam de 0 a 36 meses de idade no momento da internação na 

clínica pediátrica no período do estudo, ou seja, nascidos entre os anos de 

2010 a 2012. 

 Prescrições de pacientes onde constassem pelo menos um 

medicamento administrado através do trato gastrointestinal. 

As informações retiradas das prescrições dos pacientes estão descritas no 

quadro 2. 
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Quadro 2: Dados obtidos a partir dos prontuários e das prescrições analisadas. 

Informações do 

Prontuário 
Informações da Prescrição 

Nome 

Perfil da 

Prescrição 

Total de medicamentos prescritos 

Número de medicamentos por via oral 

Prontuário 

Número de medicamentos por via 

intravenosa 

Número de medicamentos por sonda  

Número de medicamentos por via tópica 

Idade 

Prescrição 

Medicamentos administrados pelo trato 

gastrointestinal 

Via de administração 

Sexo 
Dose solicitada (em mg) 

Forma farmacêutica solicitada 

Data de Nascimento 

Posologia 

Ajustes 

Orientação das modificações 

Dose administrada 

Data da Internação 
Indicação de uso como SOS 

 Observações 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O “total de medicamentos prescritos” refere-se ao número total de 

medicamentos constantes na prescrição. O “número de medicamentos por via oral, 

via intravenosa, via sonda ou via tópica”, refere-se ao número de medicamentos 

prescritos para serem administrados por cada via, respectivamente. Os itens 

“medicamentos administrados pelo trato gastrointestinal” e “via de administração” 

referem-se ao nome do medicamento que foi prescrito com sua respectiva via de 

administração. A “dose solicitada” refere-se à dose disponível no serviço de 

farmácia. A “forma farmacêutica solicitada” também se refere à FF disponível no 

serviço de farmácia. A “posologia” refere-se à frequência de utilização do 

medicamento. O item “orientação das modificações” refere-se às instruções dadas 

pelo médico sobre a forma como deveria ser administrado o medicamento. A “dose 

administrada” indica a dose prescrita pelo médico que deve ser administrada ao 

paciente. Para isso, a forma farmacêutica dispensada pela farmácia pode ter sofrido 

algumas transformações. O item “indicação de uso como SOS” busca saber se o 

medicamento prescrito foi utilizado somente em caso de alguma intercorrência. 

Após a coleta desses dados os mesmos foram organizados em planilha do 

programa Microsoft Excel ®. Foram utilizados filtros de análise do programa e 
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construíram-se tabelas dinâmicas para que fosse possível analisar os dados obtidos. 

Os resultados foram apresentados na forma de gráficos e tabelas.  

Com a ajuda do programa Hospub ®, utilizado para gerenciar os 

medicamentos e insumos na Central de Abastecimento Farmacêutico do Serviço de 

Farmácia, foi obtido um relatório dos medicamentos que estavam disponíveis no 

período de 01/06/2012 a 30/11/2012 (período do estudo) a fim de se verificar quais 

os medicamentos estiveram em falta durante os 6 meses do trabalho.  



 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Quando tratamos de medicamentos para pediatria, muitos são os pontos 

importantes que devem ser discutidos, mas o principal é a segurança do paciente. A 

segurança começa com a administração do medicamento. Frente ao fato de 

existirem poucas formulações pediátricas no mercado brasileiro e estrangeiro, há de 

se adaptar as doses dos medicamentos formulados para adultos às crianças. 

No presente estudo foram coletadas todas as prescrições de pacientes 

internados na clínica pediátrica do HFL no período de 01 de junho a 30 de novembro 

de 2012, totalizando 6 meses de estudo. Neste período estiveram internados 69 

pacientes com idade entre 0 e 36 meses. Destes, apenas 42 tiveram suas 

prescrições analisadas, pois atendiam a todos os critérios de inclusão estabelecidos, 

a saber, (ter idade entre 0 e 36 meses no período do estudo e apresentar na 

prescrição pelo menos um medicamento administrado pelo trato gastrointestinal). Os 

27 pacientes que foram excluídos não tinham em suas prescrições nenhum 

medicamento a ser administrado pelo trato gastrointestinal. As prescrições de 

pacientes que sofreram reinternação durante este período foram tratadas em 

conjunto com as anteriores. 

Dos 42 pacientes que entraram efetivamente no estudo a maioria era do 

sexo masculino, 57,14%, enquanto que do sexo feminino representou 42,86% da 

amostra. O período de internação médio destes pacientes foi de 15,8 ± 26,4 dias. 

Obteve-se um alto valor de desvio padrão, pois as internações variaram de 1 a 120 

dias durante o estudo. A maior parte dos pacientes ficou internado durante 2 dias.
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 Houve reinternação de 18 pacientes durante o período de estudo. A média 

de idade dos pacientes estudados foi de 11 ± 9,7 meses, sendo a maior parte 

apresentando 4 meses de idade. A distribuição dos pacientes por faixa de idades 

pode ser observada na figura 1. 

 

Figura 1: Distribuição do número de pacientes por idade em faixas de 3 meses. 
(N=42). 

 

A faixa etária escolhida para este estudo, de 0 a 3 anos de idade, representa 

um grupo de pacientes pediátricos que deve ser visto de forma criteriosa. Há poucos 

estudos na literatura indicando a partir de qual idade as crianças são capazes de 

deglutir cápsulas e comprimidos. Geralmente a idade corte é 5 anos; a partir de 

então entende-se que a criança tem o controle da deglutição de líquidos e alguns 

sólidos de forma semelhante a um adulto. (THOMSON et al, 2009; WALSH et al, 

2011). 

O processo de deglutição envolve diversos nervos e músculos que 

funcionam de maneira sincronizada. A sucção do leite materno é a principal forma 

de desenvolvimento dos músculos envolvidos na deglutição, e este processo só está 

completamente desenvolvido aos 9 meses de idade. (DE PAULA, FERNANDES, 

FORTINGUERRA, 2000; STEGEMANN, GOSCH, BREITKREUTZ, 2012). A maior 

parte dos pacientes estudados possuía de 3 a 6 meses de idade (figura 1), o que 

sugere que sua capacidade de deglutir ainda não estava completamente formada. A 

média de idade dos pacientes estudados, 11 meses, vai de encontro com outro 
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estudo realizado em um hospital brasileiro, onde a média de idade foi de 246 dias 

(8,2 meses). (COSTA, LIMA, COELHO, 2009). 

Verificou-se que 30,9% dos pacientes (13; n=42) receberam medicamentos 

apenas por via oral, enquanto que 69,04% (29; n=42) receberam medicamentos 

tanto por via oral (VO) como por via intravenosa. O número de pacientes que 

receberam medicamentos administrados exclusivamente pela VO pode ser 

justificado pelas vantagens oferecidas pelas formas farmacêuticas destinadas à esta 

via, tais como: fácil manuseio, baixo custo, segurança (quando se compara com 

formas destinadas à via intravenosa, por exemplo), dentre outras. 

A maioria dos medicamentos prescritos foi administrada através do trato 

gastrointestinal, seguido pelos medicamentos administrados pela via intravenosa e 

pelos de via tópica. Dentre os medicamentos que foram administrados pelo TGI, os 

que foram administrados por via oral foram maioria em relação aos administrados 

por sondas. (Figura 2). 

 

Figura 2: Perfil da prescrição de medicamentos de acordo com a via de administração. 

 

Os acessos dos medicamentos ao trato gastrointestinal foram avaliados 

levando-se em consideração as informações presentes na prescrição, já que não 

foram consultados os prontuários dos pacientes. O estudo observou que as 

prescrições indicavam o uso de 4 vias: via oral (VO), sonda nasogástrica (SNG), 

sonda nasoentérica (SNE) e gastrostomia, não aparecendo nenhuma indicação para 

administração de medicamentos por jejunostomia. Foi possível observar que a via 

mais utilizada foi a VO, seguida pela utilização de sonda nasoentérica (figura 3). 
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Figura 3: Distribuição do número de indicações de medicamentos pelas vias de 
administração para medicamentos prescritos pelo trato gastrointestinal. 

 

O estudo das características das prescrições foi realizado pela análise de 

662 prescrições que perfizeram 3797 itens prescritos resultando em uma média de 

6,6 medicamentos por prescrição, com desvio padrão de 2,9 e moda igual a 7. A 

média de medicamentos por prescrição representa prescrições que continham de 1 

a 16 medicamentos prescritos. Este volume de itens nas prescrições talvez possa 

ser explicado pelo perfil de atendimento do hospital, que é de média e alta 

complexidade e está próximo aos valores descritos na literatura (MEINERS, 

BERGSTEN-MENDES, 2001; LINDELL-OSUAGWU et al, 2009). 

Foram contabilizados 51 fármacos em todas as prescrições. A figura 4 

mostra a distribuição percentual dos 10 fármacos mais prescritos que totalizam 

73,2% do total de fármacos prescritos. A tabela 2 relaciona todos os 51 fármacos 

encontrados. 

73 

292 

27 

1332 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

gastrostomia sonda nasoentérica sonda nasogástrica via oral

fr
e

q
u

ê
n

ci
a

 



30 
 

 

Figura 4: Distribuição percentual dos 10 fármacos mais prescritos. (N=51). 
 

Tabela 2: Lista dos fármacos prescritos durante o estudo com o respectivo número de 
vezes em que foram prescritos. 

Fármaco N° de vezes que 

o fármaco foi 

prescrito 

Dimeticona 300 

Dipirona 168 

Ranitidina 155 

Prednisolona 144 

Bromoprida 104 

Sulfato ferroso 95 

Complexo vitamínico 88 

Fenobarbital 79 

Colecalciferol(vitamina D3) 71 

Lactulose 60 

Sulfametoxazol + 

trimetoprim 

44 

Mercaptopurina 44 

Clonazepam 33 

Paracetamol 20 

Dexclorfeniramina 20 

Omeprazol 19 

Voriconazol 18 

Ácido fólico 17 

Rifampicina 15 

Dexametasona 15 

Pirazinamida 15 

Isoniazida 15 

Fluconazol 14 

Captopril 14 

Domperidona 13 

 

Fármaco N° de vezes que 

o fármaco foi 

prescrito 

Ácido folínico 12 

Pirimetamina 12 

Sulfadiazina 12 

Furosemida 11 

Espironolactona 10 

Montelucaste 10 

Carvedilol 9 

Nistatina 8 

Tiabendazol 7 

Metadona 7 

Ibuprofeno 6 

Diazepam 6 

Albendazol 6 

Amoxicilina + clavulanato 5 

Mebendazol 4 

Codeína + paracetamol 4 

Cefalexina 4 

Itraconazol 2 

Propranolol 2 

Bicarbonato de sódio 2 

Levomepromazina 2 

Cloreto de sódio 2 

Ácido valpróico 1 

Hidroxizine 1 

Amoxicilina 1 

Azitromicina 1 

dimeticona; 
(17,4 %) 

dipirona; (9,7 %) 

ranitidina; 
(9,0 %) 

prednisolona; 
(8,3 %) 

bromoprida; 
(6,0 %) 

sulfato ferroso; 
 (5,5 %) 

complexo 
vitamínico; 

 (5,1 %) 

fenobarbital; 
(4,6 %) 

colecalciferol 
(vitamina D3); 

 (4,1 %) 

lactulose; (3,5 %) 
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Dentre os 10 medicamentos mais prescritos encontram-se aqueles 

comumente prescritos como dimeticona, dipirona e ranitidina, assim como 

antianêmicos e vitaminas (figura 4; tabela 2). Apenas um antiepilético e um 

glicocorticóide apareceram entre os 10 medicamentos mais prescritos, diferindo dos 

estudos que apresentam em sua maioria antibióticos, medicamentos para problemas 

respiratórios, antiepiléticos e antiparasitários. Esta discordância pode ter se dado 

pelo fato das prescrições que continham medicamentos administrados de forma IV 

terem sido excluídas. (DOS SANTOS, HEINECK, 2010; BALLARD et al, 2013; 

DIMRI et al, 2008). 

Ao avaliar as prescrições quanto aos tipos de formas farmacêuticas (FF) 

solicitadas foi observada a solicitação de cápsulas, comprimidos, suspensões, 

soluções orais, xaropes e soluções injetáveis. A FF mais indicada foi a solução oral, 

perfazendo 68% das prescrições seguido pelos comprimidos, xaropes e 

suspensões, (figura 5A). Este fato é importante visto que para o público em questão 

a forma de solução oral é a mais apropriada já que permite a flexibilidade de doses e 

garante a segurança da administração na dose correta (PINTO, BARBOSA, 2008). 

No entanto, em 14% das prescrições (figura 5A), 20 medicamentos foram prescritos 

como comprimidos (figura 5B) sendo esta forma não indicada para o grupo de 

pacientes em questão devido à dificuldade de adequação de doses. (NAHATA, 

ALLEN, 2008; THOMSON et al, 2009). 

Ao se analisar a distribuição dos fármacos indicados pelas formas 

farmacêuticas solicitadas percebeu-se que as soluções orais foram usadas para 

somente 15 fármacos, os xaropes em 05 fármacos e as suspensões em 09 

fármacos. Já os comprimidos foram indicados para a administração de 20 fármacos 

(figura 5B). O bicarbonato de sódio foi o único medicamento prescrito na forma 

injetável e para apenas 1 paciente, tendo sido administrado por via oral. 
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Os fármacos prescritos nas formas farmacêuticas sólidas (comprimido e 

cápsula) foram 23 no total. Vale ressaltar que alguns fármacos foram prescritos em 

mais de uma FF: amoxicilina + clavulanato; clonazepam; fluconazol e omeprazol. 

(tabela 3). Durante os 06 meses de estudo os únicos medicamentos que estiveram 

em falta foram clonazepam solução oral; dexametasona elixir e fluconazol injetável e 

somente no mês de outubro. 

 

Tabela 3: Fármacos que foram prescritos em mais de uma FF e suas respectivas 
formas farmacêuticas. 

Medicamentos que 

aparecem em mais de 

uma forma 

farmacêutica 

Formas Farmacêuticas 

amoxicilina + 

clavulanato 

comprimido 

suspensão 

clonazepam 
solução oral 

comprimido 

fluconazol 
xarope 

cápsula 

omeprazol 
cápsula 

comprimido 

 

Uma possível justificativa para prescrição de comprimidos poderia ser a falta 

das demais formas farmacêuticas durante a internação dos pacientes. O estudo 

1% 

14% 

6% 

68% 

11% 

0% 

cápsula

comprimido

suspensão

solução oral

xarope

injetável

5A 3 

20 
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15 

5 
1 

cápsula

comprimido

suspensão

solução oral

xarope

injetável

5B 

Figura 5: Comparação da (A) distribuição das formas farmacêuticas nas prescrições com a (B) 
quantidade de medicamentos prescritos por forma farmacêutica 
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revelou que a falta dos 3 medicamentos no período estudado foi no mês de outubro 

(tabela 4), porém estes foram prescritos em meses diferentes do citado. Portanto, 

mesmo havendo outras FF disponíveis e mais adequadas à prescrição pediátrica, as 

formas sólidas foram escolhidas. 

O acesso à lista de medicamentos padronizados pelo Serviço de Farmácia 

do HFL permitiu descobrir que 09 (40,9%) dos medicamentos prescritos na forma de 

comprimidos estavam padronizados em uma ou mais formas farmacêuticas 

diferentes de comprimidos ou cápsulas (tabela 4). No entanto, 12 medicamentos 

(52,2%) estão padronizados no Serviço de Farmácia apenas nas formas sólidas 

referidas. Este dado é importante, pois sugere uma adequação da padronização dos 

medicamentos para melhor atender os pacientes pediátricos. Avaliando as 

prescrições feitas para pacientes que usaram medicamentos na forma sólida foi 

possível perceber que apenas 01 paciente não possuía prescrição de medicamentos 

por via intravenosa, indicando que seria possível a administração dos medicamentos 

por esta via para os demais pacientes. A utilização de soluções orais ou até mesmo 

soluções injetáveis para administração intravenosa, apesar de ser uma via invasiva, 

representariam melhores opções do que os comprimidos, cuja dose é fixa e muitas 

vezes, faz-se necessário partir e diluir em água destilada para sua administração. 

(SCHIRM et al, 2003). 

Foi realizada uma busca na literatura técnica nacional com o propósito de 

avaliar a existência de formulações magistrais para os fármacos que foram 

prescritos em cápsulas e comprimidos durante o estudo. Verificou-se que dos 23 

fármacos prescritos na forma de comprimidos, comprimidos revestidos ou cápsulas, 

apenas 5 medicamentos não apresentaram formulações conhecidas, ou seja, 77,2% 

dos medicamentos prescritos possuem formulações magistrais consagradas na 

literatura (tabela 4). Os fármacos que não apresentam formulações magistrais 

conhecidas são: amoxicilina + clavulanato; carvedilol; codeína + paracetamol; 

montelucaste e voriconazol. Vale ressaltar que a amoxicilina + clavulanato e o 

voriconazol existem em outras formas farmacêuticas padronizadas na farmácia. 
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Tabela 4: Medicamentos que foram prescritos na forma de comprimidos e/ou 
cápsulas. 

Medicamentos 

Forma 

Farmacêutica 

Dispensada 

Formulação 

Magistral 

Conhecida 

Formas 

Farmacêuticas 

Disponíveis no 

Mercado 

Forma 

Farmacêutica 

Padronizada 

Paciente 

Apresentava 

Acesso IV 

ácido fólico comp. revest. sim 
comp. revest./ 

sol. oral/ comp. 
comp. sim 

ácido folínico comp. revest. sim 
comp. / comp. 

revest./ inj. 
comp. / inj sim 

amoxicilina + 

clavulanato 
comp. revest. não 

susp. / comp. / 

comp. revest. / 

inj. 

susp. / comp. 

revest. / inj. 
sim 

captopril comp. sim comp. comp. sim 

carvedilol comp. não comp. comp. sim 

clonazepam comp. sim 
sol. oral / comp. 

subl. / comp. 

sol. oral* / 

comp. 
sim 

codeína + 

paracetamol 
comp. não comp. comp. sim 

dexametasona comp. sim 
comp. / inj. / 

elixir / xarope 

comp. / inj. / 

elixir* 
sim 

diazepam comp. sim 
inj. / comp. / 

comp. revest. 
inj. / comp. sim 

espironolactona comp. revest. sim comp. revest. comp. revest. sim 

fluconazol cápsula sim cápsula / inj. cápsula / inj.* sim 

furosemida comp. sim comp. / inj. comp. / inj. sim 

isoniazida comp. sim comp. comp. sim 

itraconazol cápsula sim cápsula cápsula sim 

mercaptopurina comp. sim comp. comp. sim 

metadona comp. sim comp. / inj. comp. sim 

montelucaste --- não np np sim 

omeprazol cápsula sim cápsula / inj. cápsula / inj. sim 

pirimetamina comprimido sim comprimido comprimido sim 

propranolol comp. sim 
comp. / inj. / 

caps. lib. prol. 
comp. não 

sulfadiazina comp. sim comp. comp. sim 

voriconazol comp. revest. não 

comp. revest. / 

inj. 

 

comp. revest. 

/ inj. 
sim 

Legenda: comp. revest. = comprimido revestido / sol. oral = solução oral / comp. = comprimido / inj. = 
injetável / susp. = supensão oral / comp. subl. = comprimido sublingual / np = não padronizado / caps. 
lib. prol. = cápsula de liberação prolongada / * = falta do medicamento no mês de outubro de 2012. 
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O preparo de formulações extemporâneas deve ser observado no que 

compete à estabilidade. Algumas preparações já possuem estudos de estabilidade 

conhecidos. (STANDING, TULEU, 2005; ERNEST et al, 2012; NAHATA, ALLEN, 

2008). Como o Serviço de Farmácia do HFL não apresenta setor para manipulação 

de medicamentos, este fato poderia justificar a falta de prescrição para este tipo de 

medicamento. No entanto, a manipulação de medicamentos extemporâneos pode 

ser realizada por qualquer farmácia habilitada para tal atividade, mediante contrato, 

conforme consta na RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. (BRASIL, 2007). 

Foram avaliadas também as idades dos 14 pacientes que utilizaram 

comprimidos e cápsulas durante seu tratamento. Mais da metade dos pacientes 

(71,4%) estão distribuídos até a faixa etária de 15 meses, estando o maior número 

de pacientes na faixa de 3 a 6 meses e 12 a 15 meses de idade, (figura 6). 

 

Figura 6: Distribuição de idades dos pacientes que fizeram uso de comprimidos e/ou 
cápsulas durante seu tratamento (N=14). 

 

Por mais que se considere que os comprimidos foram triturados e diluídos 

em água para administração, deve-se levar em conta a precisão da dose 

administrada. Para uma criança de 15 meses, um miligrama a mais em uma dose de 

medicamento pode representar valores tóxicos. Sob o ponto de vista assistencial, a 

equipe de enfermagem gasta muito tempo com cálculos e preparo dos 

medicamentos, não sendo garantida a qualidade e exatidão do preparo destes, 

prejudicando principalmente o cuidado com o paciente. (LIMA, SILVA, REIS, 2011; 

COSTA, LIMA, COELHO, 2009). 
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O ato de partir um comprimido ou abrir uma cápsula para se chegar à dose 

que o paciente deve utilizar deve ser visto com cautela, pois desta forma não se 

consegue garantir a dose correta que está sendo administrada ao paciente, 

expondo-os a subdoses ou até mesmo sobredoses. (BRION, NUNN, RIEUTORD, 

2003; NAHATA, ALLEN, 2008; CONROY et al, 2000). 

Quando se trata das orientações feitas pelos médicos à equipe de 

enfermagem, percebe-se a real necessidade deste grupo de pacientes. Todas as 

adequações realizadas são feitas no posto de enfermagem, por enfermeiros e até 

mesmo técnicos de enfermagem, que não dispõem de utensílios adequados à 

manipulação dos medicamentos.  

Foram avaliadas ainda as orientações médicas contidas nas prescrições 

destinadas à enfermagem de como proceder para a adequação das doses dos 

pacientes. Muitas foram as indicações de quebra de comprimidos, diluições de 

comprimidos ou cápsulas em determinados volumes de água destilada para 

administração de certos volumes e indicações apenas da dose a ser administrada 

sem nenhuma outra informação de como proceder. De todas as 255 indicações de 

comprimidos e cápsulas, apenas em 36 (14,1%) dessas não havia orientações de 

como adequar o medicamento antes de administrá-lo, ou seja, em mais de 85% das 

prescrições de sólidos orais foi feita alguma modificação, seja para adequação de 

dose ou para viabilização da administração. 

As orientações para adequação foram as mais diversas, portanto, foram 

divididas em: indicação de quebra, representando 23,9% das orientações; indicação 

de comprimidos inteiros, correspondendo a 5,4%; indicação de dose em miligrama 

(18,8%); indicação de dose com diluição (36,4%).  

Em setenta prescrições havia a indicação de “dar ½ comprimido”, onde 

apenas partir o comprimido seria suficiente. No entanto, houve uma prescrição onde 

era indicada a administração de ¾ de um comprimido. Mesmo que o comprimido 

apresente sulcos que possibilitem sua quebra em quatro partes, é evidente que 

ocorrem perdas durante a manipulação deste medicamento. Ainda sim, admitindo-se 

que o comprimido apresentasse os referidos sulcos, não há garantias suficientes da 

uniformidade de conteúdo do mesmo, não sendo possível garantir que foi 

administrada a dose correta. (QUINZLER et al, 2006) 
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Quando se trata de comprimidos revestidos, como é o caso de muitos dos 

que apareceram no estudo, o problema é ainda pior, já que estes recebem o 

revestimento por motivos de instabilidade em determinado pH, fotosensibilidade, 

sabor ruim, dentre outros motivos. Ao se partir um comprimido revestido, o fármaco 

pode ficar exposto a qualquer uma das situações acima citadas. Os comprimidos de 

liberação controlada ao serem partidos também apresentam problemas, pois estes 

constituem um sistema de liberação especialmente desenvolvido para liberar 

determinadas doses do fármaco durante um determinado tempo. Ao partir-se este 

tipo de forma farmacêutica, pode-se expor o paciente a doses tóxicas do princípio 

ativo. (QUINZLER et al, 2006; ANSEL, ALLEN, POPOVICH, 1999) 

Quarenta prescrições indicavam “dar 3 mg”; “dar 6 mg”; “dar 2,5 mg”; “dar 31 

mg por SNE”, “dar 300”, sendo que os medicamentos dispensados na farmácia eram 

de 4 mg; 25 mg; 12,5 mg, 100 mg e 500 mg, respectivamente. Além disso, em 66 

prescrições se indicou a diluição de comprimidos em volumes muito pequenos de 

água (por exemplo, 10 mL), para administração de volumes menores ainda, tais 

como 0,3 mL; 0,45 mL; 0,8 mL; 1,0 mL, entre outros. Sob o ponto de vista 

farmacotécnico é completamente inviável a administração das referidas doses visto 

que a equipe de enfermagem não dispõe de utensílios que permitam a quebra exata 

dos comprimidos ou mesmo a medição de volumes tão pequenos com precisão. 

Deve-se levar em conta, ainda, que após a quebra de um comprimido e mistura 

deste em água, o que se obtém é uma suspensão do medicamento e não uma 

solução, como algumas orientações contidas nas prescrições sugerem. Diversos 

parâmetros influenciam as suspensões para que estas apresentem uniformidade de 

conteúdo. Estas devem ser agitadas todas as vezes em que forem ser 

administradas, para que haja ressuspensão das partículas, diferente de uma 

solução, em que todas as partículas estão solubilizadas no veículo, garantindo a 

uniformidade de dose. (ANSEL, ALLEN, POPOVICH, 1999). 

O desinteresse das indústrias em realizar pesquisas clínicas para o 

desenvolvimento de novos medicamentos destinados ao público pediátrico tem 

como principal motivo o baixo retorno financeiro que as mesmas obteriam devido ao 

reduzido mercado. (BORGES, CAMPOS, PEREIRA, 2013; PINTO, BARBOSA, 

2008; COTÊ, KEATING, 2012). Frente a este fato, o uso off-label se tornou muito 

difundido e muitas vezes a única opção disponível para tratamento de crianças. 
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McIntyre e Conroy em 2005 afirmaram que o uso de medicamentos off-label é mais 

comum em neonatos, o que requer um maior cuidado nos regimes de utilização de 

medicamentos neste público devido à imaturidade dos sistemas envolvidos com 

fármacos no organismo do indivíduo desta idade. Na literatura há ainda alguns 

autores que afirmam que o uso de medicamentos off-label expõe muito mais as 

crianças ao risco do que estudos clínicos controlados dos medicamentos, pois 

aumenta-se os riscos de inefetividade terapêutica, reações adversas e toxicidade. 

(RAKHMANINA, ANKER, 2006; BORGES, CAMPOS, PEREIRA, 2013; COSTA, 

LIMA, COELHO, 2009).  

Em vista do que foi mencionado, a manipulação dos medicamentos é uma 

prática imprescindível para uma unidade hospitalar que atenda pacientes 

pediátricos. Além disso, é de primeira importância que sejam disponibilizados 

medicamentos na forma líquida, já que estes possibilitam uma melhor adequação de 

doses aos pacientes. Mostra-se relevante também que os profissionais prescritores 

conheçam melhor o arsenal terapêutico disponível nas unidades hospitalares em 

que trabalham para que, desta forma, ocorra a minimização de erros e diminuição 

dos riscos à saúde dos pacientes. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Dentre os pacientes pediátricos, os que mais sofrem com a falta de 

medicamentos apropriados às suas necessidades são os das subpopulações 

lactentes e pré-escolares, já que o desenvolvimento destes pacientes ainda não está 

completo. 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que muitos medicamentos 

são utilizados na forma de solução oral. No entanto uma parcela considerável dos 

medicamentos é administrada na forma de comprimidos e cápsulas. A forma como 

estes medicamentos são administrados é preocupante, pois se utilizam recursos 

onde não se pode garantir a dose e segurança do paciente. Além disso, a 

manipulação destas formas farmacêuticas não é realizada por um farmacêutico, que 

seria o profissional mais habilitado a realizar tal procedimento. 

A padronização de medicamentos no Serviço de Farmácia deve ser revista 

pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, pois mais da metade dos medicamentos 

dispensados na unidade na forma sólida, só apresentava esta opção padronizada. É 

preciso que o hospital conte com o arsenal de medicamentos mais adequado 

possível às necessidades específicas de seus pacientes. Além disso, apesar de ter 

havido falta de medicamentos durante o estudo, este fato não ocorreu durante a 

prescrição dos referidos medicamentos.  

É importante que o farmacêutico promova cursos e palestras sobre noções 

básicas de farmacotécnica aos demais profissionais de saúde, já que ele é o 

profissional responsável pelo uso correto dos medicamentos. Desta forma seria 
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possível melhorar a compreensão da peculiaridade de cada forma 

farmacêutica, contribuindo para que a prescrição e a administração dos 

medicamentos fosse mais adequada. O farmacêutico tem papel fundamental neste 

caso, visto que é o profissional mais capacitado para tratar destes assuntos. 

Assim como em outros países é indiscutível a necessidade da criação de 

políticas que incentivem o estudo e produção de medicamentos por parte das 

indústrias. Mesmo assim a manipulação de medicamentos extemporâneos nas 

farmácias hospitalares sempre será necessária, por isso se torna imprescindível a 

melhora da infraestrutura das mesmas para que seja possível a prática de tal 

atividade, seguindo os parâmetros estabelecidos nas Boas Práticas de Manipulação. 

Por fim, os poucos estudos que se referem à utilização de medicamentos em 

crianças mostram que este assunto é relevante e necessita de mais atenção por 

parte de governos e pesquisadores. A promoção de tais estudos em medicamentos 

que apresentam maiores chances de serem utilizados pelo público pediátrico 

promoveria uma utilização mais segura e racional dos medicamentos. 
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8.1. Anexo 1: Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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