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Resumo 

 

Uma das questões que mais preocupam os profissionais da área da saúde é a 

segurança do paciente e, no que tange ao uso de medicamentos, os eventos adversos 

são de suma importância. Dentre os Eventos Adversos existem os Erros de Medicação 

(EM) e as Reações Adversas a Medicamentos (RAM), responsáveis por causarem 

impactos de importância clínica e econômica para o sistema de saúde. Têm sido 

demonstrado que as RAM além de causarem impacto na saúde do usuário, também 

trazem gastos às instituições de cuidado, ao prolongarem o tempo de internação e 

mudanças na terapia. Por isso, conhecer o perfil de ocorrência dessas reações é 

importante para que a segurança do paciente e a qualidade no serviço possam ser 

melhoradas. Os profissionais de saúde ocupam uma posição privilegiada para observar 

e notificar esses eventos, tendo o Farmacêutico Hospitalar um papel fundamental 

nesse processo, devendo recorrer às mais diferentes técnicas na busca pelos sinais de 

ocorrência dessas reações, identificá-las e então notificá-las. O presente estudo teve 

como objetivo analisar as RAM ocorridas em hospital ortopédico de grande porte, 

apontadas pelos rastreadores farmacológicos e notificadas pelo serviço de Farmácia de 

um hospital. As ferramentas empregadas na busca das RAM foram os rastreadores, e 

vêm se mostrando eficientes na detecção dessas reações. Após o período de um ano 

de análise, as RAM se mostraram  responsáveis por mais de 50% de todos os eventos 

inesperados ocorridos na instituição, estando a maioria dessas reações associada ao 

uso de antimicrobianos.   

Palavras-chave: Farmacovigilância, Sistemas de Notificação de Reações Adversas a 

Medicamentos, Efeitos Adversos



Abstract 

 

One of the issues of most concern to health professionals is patient safety, and in 

relation to drug use, adverse events are of paramount importance. Among Adverse 

Events there are Medication Errors (ME) and Adverse Drug Event (ADE), which are 

responsible for causing clinical and economic impact to the health system. Several 

papers have shown that the ADE not only impacts the patient’s health, but also brings 

costs to the care institutions, because of the prolonged length of the patient’s 

hospitalization and the changes in therapy. Therefore, knowing the profile of the 

occurrence of these reactions is becoming a role of great importance so that the 

patient safety and quality of service can be improved. Health professionals are in a 

unique position to observe and report these events, and the Hospital Pharmacist has a 

key role in this process and must use different techniques to search for signs of 

occurrence of these reactions, identify them and then report them. The present study 

aimed to analyze the ADE that occurred in a large orthopedic hospital, identified by 

pharmacological trigger tools and notified by the Pharmacy service of the hospital. The 

tools used in the pursuit of ADE were pharmacological trigger tools; these have been 

shown to be effective in detecting these responses. After the one year period of 

analysis, the ADE is shown to be responsible for over 50 % of all unexpected events in 

the institution, with the majority of those associated with reactions to the use of 

antibiotics. 

Keywords: Pharmacovigilance, Adverse Drug Reaction Reporting Systems, Adverse 

Effects
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1. Introdução 

Em todo o mundo, a qualidade na assistência à saúde e a segurança do paciente 

têm recebido atenção especial. Diversos órgãos internacionais, institutos, agências 

reguladoras e até organizações independentes, tais como World Health Organization 

(WHO), Institute for Healthcare Improvement (IHI), Food and Drug Administration 

(FDA), UK- National Health Service (NHS) e Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations (JCAHO) estão constantemente nos alertando sobre os 

potenciais riscos relacionados aos medicamentos e no cuidado da saúde (MONTESI & 

LECHI, 2009).  

Nos últimos anos, a segurança do paciente tem sido o foco principal de congressos, 

fóruns e debates no ambiente hospitalar. E atualmente instituições de saúde de todo 

mundo contam com Metas Internacionais de Segurança do Paciente (WHO, 2005) 

dentre as quais uma é destinada a questão dos medicamentos. No Brasil, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criada pela Lei nº 9782 de 26 de Janeiro de 

1999, atua sobre todos os setores relacionados a produtos e serviços que possam 

afetar a saúde da população no país. E em relação aos medicamentos, ela atua sobre a 

fiscalização pós-comercialização através das áreas de Tecnovigilância, Hemovigilância e 

Farmacovigilância.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), Farmacovigilância é a 

ciência relacionada com as atividades de detecção, avaliação, compreensão e 

prevenção de reações adversas ou qualquer outro problema relacionado ao 

medicamento (WHO, 2002). No Brasil, esse papel tem sido desenvolvido pela ANVISA, 

através de seus muitos mecanismos regulatórios e fiscalizadores. Um dos mecanismos 

criados pela agência foi o projeto da Rede Brasileira de Hospitais Sentinela, composta 

por hospitais de ensino e/ou alta complexidade, para atuarem como observatórios na 

vigilância e notificação dos eventos adversos ocorridos com produtos para a saúde. Os 

profissionais de saúde ocupam uma posição privilegiada para observar e notificar esses 

eventos, e a efetividade de um programa nacional de vigilância pós-comercialização 

depende diretamente de uma participação ativa dos mesmos (OPAS, 2005). 
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Segundo a ANVISA, um Evento Adverso (EA) é “qualquer ocorrência médica 

desfavorável, que pode ocorrer durante o tratamento com um medicamento, mas que 

não possui, necessariamente, relação causal com esse tratamento” (ANVISA, 2000). 

Dentre os eventos adversos, podemos destacar os Erros de Medicação (EM) e as 

Reações Adversas a Medicamentos (RAM).  

Os Erros de Medicação estão relacionados à prática profissional, procedimentos ou 

sistemas, incluindo falhas na prescrição, comunicação, preparação, dispensação, 

distribuição, administração, educação, seguimento e utilização de medicamentos, os 

quais podem promover incidentes que podem causar danos ao paciente (BENCHEIKH 

& BENABDALLAH, 2009). Já as Reações Adversas a Medicamentos 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 ou tratamento de uma enfermidade” (WHO, 1972).  

Os EM e as RAM têm importantes implicações, que vão desde o aumento do tempo 

de internação, gerando custos para a instituição e/ou para o paciente, até o 

desconforto indevido ao paciente e aumento da mortalidade (MONTESI & LECHI, 

2009).  

Em um estudo brasileiro realizado em três hospitais gerais de ensino no estado do 

Rio de Janeiro, verificou-se que houve associação estatisticamente significativa entre 

morte e evento adverso, sendo a taxa de mortalidade relacionada a eventos adversos 

de 2,9% (MARTINS, et al, 2011). Por isso, um sistema eficiente de controle e vigilância 

dessas reações é de extrema importância, não só para a instituição, mas 

principalmente para o paciente, garantindo sua segurança e melhor qualidade do 

serviço recebido.  

O hospital que sediou o presente estudo faz parte desde 2007 da Rede de Hospitais 

Sentinela, possuindo um sistema de Farmacovigilância ativo, ligado à Gerência de Risco 

da instituição, a qual está subordinada à ANVISA. Esse serviço conta com a colaboração 

da Farmácia, no qual são feitas semanalmente buscas ativas no sistema de 

medicamentos rastreadores (chamados “trigger tools”) nas prescrições de todos os 



14 
 

 

pacientes internados, a fim de se verificar se há ligação com a prescrição desses 

medicamentos com possíveis reações adversas.  

Esse conceito de “trigger” foi inicialmente introduzido por Jick (JICK, 1974 apud 

RESAR, 2003), servindo para identificar com segurança, quantificar e monitorar 

eventos relacionados diretamente ao dano causado no paciente. Neste sistema, 

eventos específicos, como a prescrição de certos medicamentos e/ou antídotos, 

valores laboratoriais anormais e a interrupção abrupta de alguma terapia, servem 

como sinais para se iniciar uma pesquisa mais detalhada do evento (RESAR, 2003). 

Publicações recentes têm mostrado que essa metodologia produz dados consistentes, 

confiáveis, relevantes e de baixo custo para a instituição, sendo uma ferramenta 

empregada na associação de sua utilização com os eventos adversos (RESAR, 2003; 

ROZICH, 2003; SZEKENDI, 2006; HANDLER, 2007; ROQUE & MELO, 2010; MATLOW, 

2011). 

Segundo a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, há a necessidade de se 

desenvolver diferentes tipos de investigação tanto para melhorar a segurança do 

paciente, como também prevenir possíveis danos. Para tanto, são estabelecidas as 

seguintes etapas (ANVISA, 2013): 

- determinar a magnitude do dano, o número e tipos de EA que prejudicam os 

pacientes; 

- entender as causas fundamentais dos danos ocasionados aos pacientes; 

- identificar soluções para alcançar uma atenção à saúde mais segura; 

- avaliar o impacto das soluções em situações da vida real. 

Neste sentido, o presente trabalho pretende contribuir para a segurança do 

paciente à medida que identificará as reações adversas mais frequentes, podendo 

propor métodos e processos relacionados à dispensação e administração seguras de 

medicamentos, e assim, tentar reduzir a ocorrência de RAM na instituição. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar as Reações Adversas a Medicamentos (RAM) ocorridas em hospital 

ortopédico de grande porte, apontadas pelos rastreadores farmacológicos e 

notificadas pelo serviço de Farmácia durante o período de um ano. 

 

2.1.1. Objetivos Específicos 

 

Quantificar as notificações feitas pelo serviço de Farmácia durante o período; 

Identificar os medicamentos que mais causaram reações adversas;  

Analisar os tipos de RAM mais frequente e sua gravidade. 
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3. Fundamentação teórica 

3.1. Uso Racional de Medicamentos 

O medicamento é uma importante ferramenta na atenção à saúde, podendo 

contribuir no favorecimento da qualidade de vida, prevenção de doenças e epidemias, 

e até salvar vidas. Desde as civilizações antigas do Egito e Mesopotâmia, que o 

conceito de medicamento é tido tanto como agente de cura como de dano (KAWANO, 

et al, 2006). Já no século XVI, o médico e físico Paracelso dizia que: “A diferença entre 

um remédio e um veneno está só na dose”.  

Muitos foram os acontecimentos com desfechos negativos relacionados a 

medicamentos ao longo da história. Nos anos 50 observou-se que o uso terapêutico de 

cloranfenicol induzia anemia aplástica em alguns pacientes, e nos anos 60 houve um 

aumento do número de casos de focomelia causado pelo uso de talidomida por 

gestantes (KAWANO, et al, 2006).  

Segundo dados da OMS, mais da metade de todos os medicamentos são 

consumidos incorretamente, constituindo fator de grande preocupação para a saúde 

da população (OMS, 2010 apud BRASIL, M.S., 2012). No Brasil, esse fator se dá 

principalmente: pela polifarmácia, pelo uso indiscriminado de antimicrobianos, 

prescrições não orientadas por diretrizes, automedicação e ampliado arsenal 

terapêutico disponibilizado no comércio (BRASIL, M.S., 2012).  

Exemplos como os citados acima, ajudam a compreender a importância do Uso 

Racional de Medicamentos. O uso racional de medicamentos é conceituado como 

sendo a situação “quando o paciente recebe o medicamento correto para sua condição 

clínica, na dose adequada às suas necessidades individuais, por um período adequado 

de tempo e ao menor custo para si e para a comunidade” (OPAS, 2007).  
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Segundo o Conselho Nacional de Saúde (CNS), ações voltadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial, 

visando o acesso e o seu uso racional são objetivos da Assistência Farmacêutica (CNS, 

Resolução 338 de 06 de maio de 2004).  

No sentido de favorecer o aumento do conhecimento acerca do uso de 

medicamentos e promover o seu uso racional, a OMS iniciou estudos buscando 

reconhecer e relatar os problemas relacionados aos medicamentos, associados ou não 

ao seu uso inadequado (KAWANO, et al, 2006). Entre os resultados já apresentados 

por esses estudos, é apontado que uma das formas mais efetivas de melhorar o uso de 

medicamentos na atenção primária, é a combinação de educação e supervisão dos 

profissionais de saúde, educação do consumidor e garantia de acesso (BRASIL, M.S., 

2012). 

Neste sentido, é possível afirmar que não bastam apenas consumidores 

conscientes de sua condição clínica em busca de um tratamento, mas, principalmente, 

profissionais capacitados a explicar os benefícios e riscos desse tratamento, tendo o 

medicamento como seu insumo principal, e estando ambos alertas aos sinais de 

efetividade ou não-efetividade, e também qualquer outro tipo de reação relacionada 

ao uso (BRASIL, M.S., 2012). 

3.2. Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) 

No Segundo Consenso de Granada, PRM foi conceituado como “problemas de 

saúde, entendidos como resultados clínicos negativos, devidos à farmacoterapia que, 

provocados por diversas causas, conduzem ao não alcance do objetivo terapêutico ou 

ao aparecimento de efeitos não desejados” (SANTOS, et al, 2004). Os PRM foram 

divididos em seis tipos e classificados em três categorias (Necessidade-PRM1 e PRM2; 

Efetividade- PRM3 e PRM4; e Segurança - PRM5 e PRM6): 

PRM1: O doente tem um problema de saúde por não utilizar o medicamento que 

necessita; 

PRM2: O doente tem um problema de saúde por utilizar o medicamento que não 

necessita; 
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PRM3: O doente tem um problema de saúde por uma inefetividade não quantitativa 

do medicamento; 

PRM4: O doente tem um problema de saúde por uma inefetividade quantitativa do 

medicamento; 

PRM5: O doente tem um problema de saúde por uma insegurança não quantitativa de 

um medicamento; 

PRM6: O doente tem um problema de saúde por uma insegurança quantitativa de um 

medicamento (SANTOS, et al, 2004).  

Na categoria dos PRM de Segurança (PRM5 e 6) estão os eventos adversos. 

Segundo a ANVISA, um Evento Adverso é “qualquer ocorrência médica desfavorável, 

que pode ocorrer durante o tratamento com um medicamento, mas que não possui, 

necessariamente, relação causal com esse tratamento”. Dentre os eventos adversos, 

podemos destacar os Erros de Medicação (EM) e as Reações Adversas a Medicamentos 

(RAM).  

Os Erros de Medicação estão relacionados à prática profissional, procedimentos ou 

sistemas, incluindo falhas na prescrição, comunicação, preparação, dispensação, 

distribuição, administração, educação, seguimento e utilização de medicamentos, 

ocasionando incidentes que podem causar danos ao paciente (BENCHEIKH & 

BENABDALLAH, 2009). Já as Reações Adversas a Medicamentos 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 ou tratamento de uma enfermidade” (WHO, 1972).  

Já foi demonstrada a importância clínica e econômica de estudos sobre as Reações 

Adversas a Medicamentos (PFAFFENBACH, et al, 2002), pois, essas reações além de 

causarem impacto na saúde do usuário, também trazem gastos às instituições de 

cuidado, ao prolongarem o tempo de internação e mudanças na terapia. Uma das 

dificuldades em se prever as RAM se dá pelo desconhecimento de como essas reações 

ocorrem, estando a maioria delas ligadas a fatores predisponentes como idade, 

polifarmácia, doenças de base, genética, gênero e sistema imunológico do indivíduo 

(SCOTT & THOMPSON, 2011). 
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3.3. Tipos de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) 

As Reações Adversas a Medicamentos podem ser classificadas de diversas formas. 

Edwards classificou-as em seis categorias diferentes (A-F) de acordo com o tipo de 

reação conforme quadro 1 (EDWARDS, 2000 apud SCOTT & THOMPSON, 2011): 

Quadro 1: Classificação das reações adversas a medicamentos (Fonte: EDWARDS, 2000) 

  Tipo de reação Designações Exemplos 

A Relacionada à dose/efeito farmacológico Comum / Previsível Tosse seca pelo uso de Captopril. 

B 
Não relacionada à dose/efeito 
farmacológico 

Incomum / Bizarra Reações de hipersensibilidade. 

C Dose e tempo relacionada Crônica 
Tromboembolismo pelo uso de 
anticoncepcional. 

D Tempo relacionada Retardada / Tardia 
Tumor de esôfago pelo uso de 
bifosfanato. 

E Suspensão da dose 
Fim de uso/ 
Retirada 

Hipertensão rebote pela retirada de 
Clonidina. 

F Falha terapêutica inesperada Falha / Interações 
Antimicrobianos associados à falha 
terapêutica de contraceptivos orais. 

 

 

Mais recentemente, as reações tem sido classificadas de acordo com o sistema 

DoTS (ARONSON & FERNER, 2003 apud SCOTT & THOMPSON, 2011). Nesse sistema a 

classificação das reações se dá de acordo com a Dose, Tempo ou Susceptibilidade 

(quadro 2). 

 

Quadro 2: Classificação das reações adversas a medicamentos (Fonte: ARONSON & FERNER, 2003) 

Classificação Subclassificação 

Dose Tóxica 

  Colateral 

  Hipersusceptibilidade 

    

Tempo Tempo-independente  

  Tempo-dependente 

    

Susceptibilidade Genética; Idade; Gênero; Variação fisiológica; Fatores exógenos; Doenças 
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Podem ainda ser classificadas segundo sua severidade (DUCHARME & BOOTHBY, 

2007): 

Leve: quando não requer tratamento ou prolongamento da internação; 

Moderada: quando requer tratamento ou prolongamento da internação (pelo menos 1 

dia); 

Severa: quando requer tratamento suporte de vida; causa dano permanente ou 

contribui para a morte do paciente; requer cuidado intensivo; ou leva mais de 14 dias 

para recuperação.  

3.4. Farmacovigilância e o papel do Profissional de Saúde 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Farmacovigilância é a ciência e as 

atividades relacionadas com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de 

reações adversas ou qualquer outro problema relacionado ao medicamento (WHO, 

2002).  

No Brasil, a farmacovigilância tem sido desenvolvida pela ANVISA, através de seus 

muitos mecanismos regulatórios e fiscalizadores. Em 2001 a ANVISA criou a Rede 

Brasileira de Hospitais Sentinela, composta por hospitais de ensino e/ou alta 

complexidade, que atuam como observatórios na vigilância e notificação dos eventos 

adversos ocorridos com produtos para a saúde. 

Atualmente a segurança do paciente tem importante papel nas instituições de 

saúde, tendo na redução dos eventos adversos associados a medicamentos uma forma 

de garantir essa segurança (DUCHARME & BOOTHBY, 2007). Uma cultura de segurança 

deve ser desenvolvida pelas instituições de saúde, de tal forma que os processos e a 

força de trabalho estejam focados em melhorar a confiabilidade e a segurança no 

cuidado com o paciente (KOHN, et al, 1999). 

Porém, independente do desenvolvimento científico e da tradição em 

farmacovigilância do país, existe uma dificuldade na implementação de uma rede 

sólida de notificação hospitalar, pois muitos casos são sub-notificados, devido à cultura 

popular do erro, na qual procuram-se culpados ao invés da criação de barreiras a fim 

de que o erro não aconteça novamente (CORRÊA-NUNES, 1998).  
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Assim, os profissionais de saúde encontram-se em uma posição privilegiada para 

observar e notificar esses eventos, sendo que a efetividade de um programa nacional 

de vigilância pós-comercialização depende diretamente de uma participação ativa dos 

mesmos (OPAS, 2005). E o papel do Farmacêutico Hospitalar vem ganhando 

importância fundamental como estratégia para superar esse problema, devendo o 

farmacêutico recorrer às mais diferentes técnicas na procura de sinais de reações 

adversas, para então identificar os casos suspeitos e notificá-los (CORRÊA-NUNES, 

1998). 

3.5. Tipos de detecção/notificação de eventos adversos 

Dentre os principais métodos utilizados para detectar qualquer tipo de evento 

adverso podemos destacar a notificação voluntária, a revisão em prontuário, a 

comunicação de eventos (eventos sentinela) e o monitoramento computadorizado 

(MONTESI & LECHI, 2009).  

A notificação voluntária deve ser anônima, confidencial e livre de culpa, possuindo 

como vantagem a descoberta de falhas no sistema, provando a natureza crítica dos 

processos, contribuindo assim na correção desses fatores e também na difusão de uma 

cultura de segurança. Tem, porém, como limitações: a variabilidade da qualidade das 

informações, a integração de todas essas informações, e, principalmente, a 

subnotificação (MONTESI & LECHI, 2009).   

A revisão em prontuário é um excelente meio de se detectar eventos adversos, 

porém não muito eficiente para se detectar os erros de medicação. Pode estar 

integrada com dados computadorizados, tais como: prescrição eletrônica, registros 

médicos eletrônicos e rastreadores. Porém, uma das dificuldades, é que os resultados 

dependem da qualidade da documentação registrada no prontuário (o que às vezes 

impossibilita o trabalho, como letras ilegíveis, por exemplo) e também da habilidade 

de revisores (MONTESI & LECHI, 2009). 
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A comunicação de eventos (também conhecido como eventos sentinela) é 

obrigatória, mas na maioria dos casos é restrita aos acontecimentos graves, e ocorre 

somente nas instituições que fazem parte da rede de hospitais sentinela.  Um relatório 

sobre o incidente é gerado e enviado a uma organização central, que periodicamente 

emite relatórios estatísticos (MONTESI & LECHI, 2009). No Brasil, essa rede é 

conhecida como Rede Brasileira de Hospitais Sentinela, e os relatórios gerados são 

enviados às gerências de riscos das instituições, e posteriormente à ANVISA.  

O monitoramento computadorizado seria uma espécie de um registro 

farmacêutico, no qual este profissional ao detectar um erro de medicação, pode 

corrigi-lo e preencher um relatório. Com isso, os erros de medicação podem ser 

interceptados e corrigidos antes de ocorrerem os eventos adversos (MONTESI & LECHI, 

2009). 

3.5.1. “Trigger Tools” 

O conceito “trigger” foi inicialmente introduzido por Jick (JICK, 1974 apud RESAR, 

2003), servindo para identificar com segurança, quantificar e monitorar eventos 

relacionados diretamente com dano causado ao paciente. Neste sistema, eventos 

específicos, como a prescrição de certos medicamentos e/ou antídotos, valores 

laboratoriais anormais e a interrupção abrupta de alguma terapia, servem como sinais 

para se iniciar uma pesquisa mais detalhada do evento (RESAR, 2003). 

As “trigger tools” são ferramentas úteis em Farmacovigilância e integram tanto o 

monitoramento computadorizado quanto a revisão em prontuário. Essas ferramentas 

têm se mostrado muito eficientes, já que a revisão em prontuário só ocorre quando 

um alerta é gerado no sistema após a retirada de relatório dos medicamentos 

cadastrados como rastreadores. As “trigger tools” também contribuem eficazmente 

para detectar possíveis ambientes de risco, permitindo respostas corretivas (ROZICH, 

2003). 
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O Institute for Healthcare Improvement (IHI), revendo literatura sobre eventos 

adversos em vários hospitais, desenvolveu uma lista (quadro 3) com possíveis 

rastreadores a serem utilizados por essas instituições como ferramentas na 

identificação de eventos adversos (GRIFFIN, 2009).  

 

Quadro 3: Lista de "trigger tools" (Fonte: IHI, 2004) 

M1) Clostridium difficile positivo em fezes 

M2) Tempo de Tromboplastina Parcial (PTT) superior a 100s 

M3) Razão Normalizada Internacional (INR) superior a 6 

M4) Glicose menor que 50mg/dL 

M5) Aumento de creatinina sérica 2x em relação ao valor inicial 

M6) Administração de Vitamina K 

M7) Administração de Difenidramina 

M8) Administração de Flumazenil 

M9) Administração de Naloxona 

M10) Administração de Antieméticos 

M11) Hipotensão / Sedação excessiva 

M12) Interrupção abrupta de medicamento 

M13) Outros (não relacionados acima) 

 

Publicações recentes têm mostrado que essa metodologia produz dados 

consistentes, confiáveis, relevantes e de baixo custo para a instituição (RESAR, 2003; 

ROZICH, 2003; SZEKENDI, 2006; HANDLER, 2007; ROQUE & MELO, 2010; MATLOW, 

2011), sendo uma ferramenta empregada na associação de sua utilização com os 

eventos adversos. 

No hospital onde foi realizado o presente estudo essa ferramenta foi proposta por 

MAGALHÃES (2011) com algumas alterações de acordo com o perfil dos medicamentos 

padronizados da instituição, passando a ser utilizada pelo serviço de Farmacovigilância 

do Serviço de Farmácia em março de 2012. 
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4. Método 

4.1. Tipo de estudo: 

O desenho empregado foi do tipo retrospectivo descritivo. Uma abordagem 

descritiva trabalha com o detalhamento das características de uma população ou 

fenômenos, estabelecendo relações entre as variáveis apresentadas, destacando-se a 

observação sistemática como uma das técnicas para a coleta de dados (GIL, 2002).  

4.2. Período de análise: 

O período analisado foi de um ano, compreendido entres os meses de março de 

2012 a fevereiro de 2013. 

4.3. Local de desenvolvimento do estudo: 

O estudo foi desenvolvido em um hospital ortopédico de grande porte no 

município do Rio de Janeiro, nas dependências do Serviço de Farmácia (SERFA), com a 

colaboração da Gerência de Risco (GRISC) e das unidades de internação.   

4.4. Aspectos Éticos:  

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do próprio 

hospital por meio da Plataforma Brasil, de acordo com a Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, e aprovado sob o número de registro CAAE 

21258213.0.0000.5273. Foram preservadas as identidades dos pacientes envolvidos 

durante a pesquisa realizada, não havendo conflito de interesses na execução da 

mesma.  

4.5. Sistema de rastreamento: 

O método utilizado para pesquisar as possíveis RAM foi a busca ativa no sistema 

através de rastreadores (“trigger tools”). Os medicamentos adotados como 

rastreadores na instituição (quadro 4) são classificados como antialérgicos, antídotos, 

antidiarreicos, antieméticos e imunossupressores.  
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Quadro 4: Rastreadores  utilizados na instituição (Fonte: autoria própria) 

Classificação Medicamentos 

Antialérgicos 

Dexclorfeniramina 2mg 

Dexclorfeniramina 0,04% sol. oral 

Hidroxizine 25mg 

Hidroxizine 2mg/mL sol. oral 

Loratadina 10mg 

Antídotos 

Naloxona 0,4 mg/mL 

Poliestirenossulfonato de cálcio 900mg/g 

Vitamina K 10mg/mL 

Antidiarreico Saccharomyces boulardii 100mg liofilizada 

Antieméticos 
Prometazina 25mg 

Prometazina 25mg/mL 

Imunossupressores 

Dexametasona 4mg/mL 

Hidrocortisona 100mg sol. injetável 

Hidrocortisona 500mg sol. injetável 

Metilprednisolona 125mg sol. injetável 

Prednisona 5mg 

Prednisona 20mg 

 

O hospital possui um sistema gerenciador informatizado (SGWEB – Sistemas WEB®) 

por meio do qual os medicamentos adotados como rastreadores são codificados, e 

cada vez que são prescritos geram um alerta no sistema. Profissionais cadastrados ao 

serviço podem acessar esse sistema, obtendo a listagem completa de todos os 

pacientes que estão em uso de tais medicamentos no período.  

4.6. Sistema de investigação/notificação das RAM: 

O serviço de Farmácia em parceria com a Gerência de Risco do hospital, 

periodicamente faz consulta ao SGWEB e imprime essa listagem com os pacientes que 

estão em uso dos medicamentos rastreadores. Todos os dados são armazenados em 

planilha Excel (Microsoft®), contendo nome do paciente, número do prontuário e do 

atendimento, data da internação, centro, medicamento rastreador identificado, 

motivo da prescrição e responsável.  
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Os dados obtidos são confrontados com os dados do paciente no sistema (Sistema 

MV2000i®), e caso o paciente já faça uso de determinado medicamento rastreado, seu 

caso é dado como encerrado. Porém se não houver utilização prévia justificada, é feita 

uma pesquisa em prontuário, consulta aos profissionais que assistem ao paciente e se 

necessário, consulta ao próprio paciente a fim de se esclarecer o porquê da prescrição.  

No prontuário, busca-se informações que justifiquem o emprego de tais 

medicamentos, a partir de quando foi prescrito e se existe uma causa definida. Se 

confirmada a RAM, é feita a notificação através da intranet, gerando-se um código. 

Posteriormente é feito um relatório (Anexo 1) com os detalhes do caso, contendo: 

- dados do paciente, como nome completo, idade, sexo, peso, número do prontuário, 

diagnóstico de entrada/procedimento realizado, doenças associadas/medicamentos 

de uso contínuo; 

- medicamento (s) suspeito(s), dose, via, início e fim do tratamento, motivo da 

prescrição; 

- procedimentos adotados em relação ao medicamento, se houve interrupção do 

tratamento, troca, aumento da dose em caso de falha, uso de antídoto ou antialérgico, 

ou outros, especificando quais; 

- dados de medicamentos em uso concomitante, especificando quais são, a dose, via, 

posologia, início e fim de tratamento; 

- dados laboratoriais (como glicose, ureia, creatinina, hematócrito, INR, dentre outros) 

quando relacionadas ao evento adverso investigado; 

- informações contidas em prontuário a respeito da reação, sua evolução, tratamento 

e desfecho.  

Após o levantamento de todos esses dados, procede-se com a análise da 

causalidade da RAM através da aplicação do Algoritmo de Naranjo (NARANJO, 1981). 

Essa determinação é feita a partir de perguntas pré-estabelecidas (quadro 5), as quais 

recebem pontuação específica dependendo da resposta dada (sim, não, desconhecido) 

e no final da soma das pontuações, tem-se a classificação obtida para o tipo de reação 

identificada, podendo ser: duvidosa (0 ou – pontos), possível (1 a 4 pontos), provável 

(5 a 8) ou definida (9 ou +). 
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Quadro 5: Determinação da Causalidade de Reações Adversas a Medicamentos – Algoritmo De Naranjo  

QUESTÕES 
SIM NÃO DESCONHECIDO 

Medicamento(s) suspeito(s) 

              

1. Existem 

notificações 

conclusivas sobre 

esta reação? 

+1 0 0               

2. A reação apareceu 

após a administração 

do fármaco? 

+2 -1 0               

3. A reação melhorou 

quando o fármaco foi 

suspenso? 

+1 0 0               

4. A reação 

reapareceu quando 

da sua re-

administração? 

+ -1 0               

5. Existem causas 

alternativas (até 

mesmo outro 

fármaco)? 

-1 +2 0               

6. A reação reaparece 

com a introdução de 

um placebo? 

-1 +1 0               

7. A concentração 

plasmática está em 

nível tóxico? 

+1 0 0               
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8. A reação aumentou 

com dose maior ou 

reduziu com dose 

menor? 

+1 0 0               

9. O paciente já 

experimentou 

semelhante reação 

anteriormente com 

medicamentos de 

mesmo fármaco? 

+1 0 0               

10. A reação foi 

confirmada por 

qualquer evidência 

objetiva? 

+1 0 0               

SOMA DAS PONTUAÇÕES               

 

Por meio da elaboração desse relatório, os dados são enviados para a Gerência de 

Risco do hospital, a qual após outras análises e levantamentos de dados, envia 

relatórios detalhados à ANVISA através do sistema NOTIVISA.  

4.7. Fonte de dados: 

Os dados foram coletados primeiramente em planilha Excel (Microsoft®) já 

estabelecida no serviço de Farmacovigilância da Farmácia da instituição. 

Posteriormente, para uma análise mais crítica e detalhada das reações ocorridas, os 

dados foram coletados nos prontuários dos respectivos pacientes e também nos 

relatórios gerados pelo serviço de Farmácia (sob posse da Gerência de Risco do 

hospital). 
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4.8. Amostra: 

A Farmacovigilância do Serviço de Farmácia da instituição faz em média quarenta e 

oito (48) investigações de suspeitas de RAM por mês. No presente estudo, utilizou-se 

dados de Março de 2012 a Fevereiro de 2013, primeiro ano de emprego dos 

rastreadores farmacológicos na instituição, totalizando 586 casos rastreados. 

Empregando-se a ferramenta filtro, foram selecionados somente os casos identificados 

como suspeitas de RAM, resultando em 116 casos investigados.  

 

4.9. Análise dos dados 

Foram realizadas análises descritivas em duas etapas diferentes. Na primeira etapa, 

os 116 casos foram analisados em relação à frequência dos rastreadores utilizados e as 

reações ocorridas, o número de notificações feitas por mês, o número de RAM 

confirmadas por idade e gênero (masculino e feminino), e posteriormente por grupo 

de serviço (quadril, joelho, coluna, etc.). Esses 116 casos foram também separados por 

grupos de medicamentos causadores das reações, sendo composto por: 

antimicrobianos, analgésicos, protetores gástricos, antihipertensivos, antídotos e 

outros. 

Na segunda etapa escolheu-se o grupo de medicamentos que apresentou maior 

número de casos de RAM, para uma análise mais crítica e detalhada dessas reações 

ocorridas. A partir dos relatórios gerados pelo serviço de Farmácia e prontuários dos 

respectivos pacientes, foram identificados os medicamentos que mais causaram 

reações nos pacientes e qual foi o tipo de reação adversa mais observada, sendo por 

fim feita a análise da gravidade dessas reações e suas classificações segundo o 

Algoritmo de Naranjo. 
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5. Resultados 

5.1 Número de RAM ocorridas no período de um ano 

Segundo a GRISC, durante o ano de 2012, ocorreram 364 eventos inesperados1, 

dentre eles Reações Adversas a Medicamentos (RAM), Erros de Medicação (EM), 

Quase-falha (QF), Queixas técnicas (QT), Não Evento (NE), Ineficácia Terapêutica (IT). 

Conforme pode-se observar abaixo (fig. 1), os meses em que mais ocorreram esses 

tipos de eventos foram os meses de Janeiro (n=56), Abril (n=50), Maio (n=46) e Agosto 

(n=42). 

 

 
Figura 1: Eventos inesperados em Farmacovigilância ocorridos no hospital em 2012 (Fonte: GRISC) 

 

Já na classificação desses eventos inesperados (fig. 2), as Reações Adversas a 

Medicamentos corresponderam a mais da metade dos casos, com 186 casos totais 

ocorridos no ano. 

                                                             
1
 Classificação utilizada pela Gerência de Risco da instituição. 
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Figura 2: Tipos de Eventos Inesperados ocorridos no hospital em 2012 (Fonte: GRISC) 

 

Para a análise do presente estudo, considerou-se apenas os eventos ocorridos a 

partir de Março/2012, somando-se a esses, os eventos ocorridos até Janeiro e 

Fevereiro/2013. Durante esse período de um ano foram notificados à GRISC 153 casos 

de RAM no hospital, sendo 116 desses casos notificados pelo serviço de 

Farmacovigilância do Serviço de Farmácia, totalizando 76% dos casos notificados.  
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5.2 Primeira etapa da análise 

Dentre os casos de RAM analisadas, observou-se que:  

- em relação ao gênero, houve um número ligeiramente maior de RAM entre as 

mulheres (fig. 3); 

 

Figura 3: Distribuição de RAM por gênero (Fonte: autoria própria) 

 

- já em relação à faixa etária, houve predominância da ocorrência de RAM entre 

adultos (fig. 4): 

 

 

Figura 4: Distribuição de RAM por faixa etária (Fonte: autoria própria) 
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- em relação aos centros de serviço do hospital (fig. 5), os que mais apresentaram 

casos de RAM foram Quadril (n=26), Joelho (n=22), Coluna (n=14) e Trauma Adulto 

(n=14). 

 

Figura 5: Distribuição de RAM pelos Centros de Grupos Cirúrgicos (Fonte: autoria própria) 

 

- e em relação ao grupo de medicamentos, os antimicrobianos lideraram os casos de 

RAM com 75 casos notificados (fig.6). 

 

Figura 6: Distribuição de RAM por grupos de medicamentos (Fonte: autoria própria) 
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Dos rastreadores utilizados no monitoramento dessas reações (tabela 1), pode-se 

notar que a prescrição de alguns deles estavam relacionados a RAM, porém outros 

não. Três medicamentos rastreados pelo serviço de Farmacovigilância da Farmácia não 

tiveram rastreabilidade inicial relacionada à RAM, sendo eles: Dexametasona 4mg/mL, 

Prednisona 5mg e Prednisona solução oral. 

 

Tabela 1: Medicamentos rastreados no período de Março de 2012 a Fevereiro de 2013 (Fonte: autoria própria) 

Medicamentos Rastreamento Relacionado a RAM Não relacionado a RAM 

Dexametasona 4mg/mL  37 0 37 

Dexclorfeniramina 2mg 129 44 85 

Dexclorfeniramina 0,04% 11 1 10 

Hidrocortisona 100mg 91 14 77 

Hidroxizine 2mg/mL 2 1 1 

Loratadina 10mg 77 15 62 

Metilprednisolona 125mg/2mL 26 1 25 

Naloxona 0,4mg/mL 3 2 1 

Poliestirenossulfonato de cálcio 
30g 

8 2 6 

Prednisona 20mg 59 4 55 

Prednisona 5mg 89 0 89 

Prednisona sol. Oral 1 0 1 

Prometazina 25mg 27 4 23 

Prometazina 25mg/mL 13 6 7 

Saccharomyces boulardii 100mg 41 20 21 

Vitamina k IV 19 4 15 

Total 633 118 515 
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Já os medicamentos que primeiramente foram identificados como relacionados à 

RAM foram: Dexclorfeniramina (37%), Saccharomyces boulardii (17%), Loratadina 

(13%) e Hidrocortisona (12%) (fig. 7). 

 

 

Figura 7: Medicamentos utilizados como rastreadores na instituição (Fonte: autoria própria) 
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5.3 Segunda etapa da análise 

No grupo selecionado de pacientes que sofreram RAM por antimicrobianos, 

procedeu-se uma análise mais aprofundada dos casos. Dentre os antimicrobianos que 

causaram mais RAM, a Vancomicina (n=20) lidera o grupo, seguida do Ciprofloxacino 

(n=10), Rifampicina (n=8) e Cefazolina (n=8), conforme a figura 8. 

 

 

 

Em relação à faixa etária dos pacientes (fig.9), pode-se notar que a maioria dessas 

reações ocorreu entre os adultos (n= 28) seguidos pelos idosos (n=19), não havendo 

grandes diferenças relacionadas ao sexo (Homens: 49,8% e Mulheres: 50,2%). 

 

Figura 9: Percentual das RAM causadas por ATB nas diferentes faixas etárias (Fonte: autoria própria) 
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As reações classificadas segundo o Algoritmo de Naranjo foram encontradas numa 

proporção de: 52% sendo prováveis, 45% possíveis e 3% definidas. A gravidade dessas 

reações foi classificada como moderada, pois necessitaram de tratamento e/ou 

prolongaram a internação por pelo menos mais um dia. Elas foram analisadas (fig. 10) 

através dos relatos e manifestações apresentadas pelos pacientes, e também dos 

registros feitos por profissionais em prontuários. Rash cutâneo e prurido apareceram 

em 65% do total das reações, seguidos de hiperemia (20%), diarreia (15%), êmese 

(10%), e outros sintomas (6%), como falta de ar, epigastralgia, perda de paladar, 

nefrotoxicidade e dispneia. 

 

 

Figura 10: Percentual dos tipos de reações ocorridas (Fonte: autoria própria) 

 

Dentre os rastreadores utilizados no monitoramento dessas reações, temos: 

Dexclorfeniramina (40%), Loratadina (25%), Hidrocortisona (25%) e Saccharomyces 

boulardii (10%).  
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6. Discussão 

As Reações Adversas a Medicamentos (RAM) são eventos de grande importância e 

foram responsáveis por mais de 50% dos casos de eventos inesperados ocorridos na 

instituição. Em um estudo retrospectivo feito em três hospitais no Rio de Janeiro, 

observou-se a ocorrência de RAM de 2,9% (MARTINS, 2011). Já em outro estudo feito 

em hospital universitário do Paraná, a ocorrência de RAM foi de 3,3% (LOURO, 2007). 

Em um hospital escola de Londres foi feito também um estudo retrospectivo, sendo 

observados 3,4% de ocorrência de RAM nos pacientes (FRANKLIN, 2010).  

No presente estudo, durante o período analisado (Março de 2012 a Fevereiro de 

2013) ocorreram 7.758 internações diretasna instituição e um total de 153 casos de 

RAM confirmadas pela GRISC, nos dando uma proporção de ocorrência de RAM de 

1,97%. Considerando que a média de ocorrência de RAM dos trabalhos revisados foi 

entre 2,9 e 3,4%, pode-se dizer que é um número baixo em relação às outras 

instituições, porém expressivo, já que o hospital do estudo é referenciado, não 

recebendo casos de urgência/emergência. 

Dentre os medicamentos rastreadores utilizados pela instituição, alguns se 

mostraram muito efetivos na associação de sua prescrição/utilização com a ocorrência 

de RAM, como: Dexclorfeniramina 2mg, Loratadina 10mg, Hidrocortisona 100mg e 

Saccharomyces boulardii 100mg. Já outros não se mostraram tão eficientes para esse 

fim, como Dexametasona 4mg/mL, Prednisona 5mg e Prednisona solução oral.  

A Prednisona 5mg é muito utilizada pelos pacientes atendidos pela instituição, já 

que muitos deles possuem doenças inflamatórias como artrite reumatóide, 

gonartorse, ou outro tipo de artrose. Como este medicamento foi consideravelmente 

rastreado, e visto nenhum caso ter sido relacionado a RAM, talvez fosse considerável 

sua retirada da lista dos medicamentos utilizados como rastreadores desta instituição. 
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Quanto ao gênero, 56% das RAM ocorreram em mulheres e 44% em homens. Isso 

pode ser explicado pela maior susceptibilidade das mulheres desenvolverem reações 

adversas do que os homens, devido às diferenças na depuração hepática, na atividade 

do citocromo P450, na menor massa corpórea e também diferanças hormonais (SCOTT 

& THOMPSON, 2011).  

Ao se estratificar as idades, observou-se que a frequencia dessas reações foi maior 

no grupo dos adultos (30 a 59 anos) com 51%, contrariando outros estudos que 

mostram ser os idosos e os recém-natos os grupos de maior risco para ocorrência de 

RAM (MORIMOTO, 2010; SCOTT, 2011). No entanto, cabe destacar que os adultos 

formam o grupo responsável pelo maior número de atendimento na instituição 

(50,25%), e a mesma não atende recém-natos. Da mesma forma, os centros 

responsáveis pelo maior número de cirurgias realizadas (48,26%) foram onde as RAM 

ocorrerem em maior porcentagem: grupos do Quadril (22%), Joelho (19%), Coluna 

(12%) e Trauma adulto (12%). 

Em relação ao grupo de medicamentos que mais causou reações, os 

antimicrobianos foram responsáveis pela maioria das RAM detectadas (65%), sendo 

esse resultado parecido com o de outros trabalhos revisados (BATES, 1995; HUG, 2009; 

MORIMOTO, 2010; YUN, 2012). 

No instituição, a utilização profilática de antimicrobianos é feita com Cefazolina 1g 

a cada 8h pós-cirurgia para cirurgias com acesso percutâneo ou Amoxicilina + 

clavulanato 1g a cada 8h pós-cirurgia para cirurgias com acesso por via mucosa ou 

nasofaríngea; e a terapia empírica para tratamento de infecção aguda é feita com a 

associação de Vancomicina 1g a cada 12h, Amicacina 15mg/Kg a cada 24h, e 

Piperacilina + tazobactam 4,5g a cada 6h, até resultado de culturas. Após análise, 

verificou-se que a Vancomicina foi o antimicrobiano responsável pelo maior número 

de RAM do grupo (30%), seguida do Ciprofloxacino (15%), Rifampicina (12%) e 

Cefazolina (12%).  
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A Vancomicina, além de causar ototoxicidade e nefrotoxidade, é também 

conhecida por levar à “síndrome do homem vermelho”, reação bastante comum, na 

qual o paciente tem uma intensa liberação de histamina, ficando com o pescoço e 

membros superiores avermelhados, além de poder apresentar prurido, urticária, dor 

nas costas, flebite, dispneia, hipotensão e chiado. Essa reação, além dos casos de 

hipersensibilidade, se dá também pela velocidade na qual a vancomicina está sendo 

infundida, sendo que quanto mais rápido a infusão, maior a probabilidade de ocorrer 

(SO-YEON, 2011).  

A literatura mostra que as infusões de vancomicina devem ser lentas (superior a 60 

minutos) e as soluções devem ser bem diluídas, para que essas reações sejam evitadas 

(MARINHO, 2011). No hospital estudado, o protocolo instituído estabelece que a 

vancomicina 500mg seja reconstituída em 10mL e diluída pra 100mL em soro 

fisiológico 0,9% (preferencialmente) ou soro glicosado 5%, devendo a solução ser 

infundida em 60min. Caso se use uma dose maior de vancomicina, como 1000mg por 

exemplo, esta deve ser reconstituída em 20mL, diluída para 200mL e infundida em 

120min. Apesar desses cuidados, nota-se que é expressivo o número de RAM que 

ocorrem envolvendo o uso desse medicamento. 

Com os dados apresentados no presente estudo é possível chamar a atenção para 

a ocorrência de RAM relacionadas ao uso da vancomicina, e neste sentido, orientar os 

profissionais envolvidos no cuidado para que os protocolos sejam seguidos fielmente. 

Entretanto, se ainda assim o problema persistir, o processo deve ser revisto, 

aumentando-se o tempo de infusão e diluição deste antimicrobiano. É sabido também 

que o uso de vancomicina concomitante com outros medicamentos como relaxantes 

musculares, anestésicos e contrastes, pode induzir a um maior aparecimento desse 

tipo de reação (SO-YEON, 2011), devendo-se, portanto, monitorar os pacientes que se 

encontrem nessa situação. 

Com relação ao gênero no grupo dos antimicrobianos, as proporções se 

mantiveram, com as mulheres sofrendo 50,2% das RAM, enquanto que os homens 

ficaram com 49,8% do total. E com relação a idade, o grupo com maior prevalência das 

RAM novamente foi o dos adultos, com metade dos casos identificados.  
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Dentre os tipos de reações, rash cutâneo e prurido foram os sinais mais 

frequentes, estando presentes em 65% de todas as reações, seguidos de hiperemia 

(20%), diarréia (15%), êmese (10%), e outros sintomas (6%), como falta de ar, 

epigastralgia, perda de paladar, nefrotoxicidade e dispneia. Felizmente após 

tratamento adequado, essas reações puderam ser controladas e revertidas, não 

gerando danos maiores ao paciente. 

Ao se verificar a gravidade das reações (classificação de DUCHARME & BOOTHBY, 

2007), notou-se que todas foram consideradas como moderadas, por necessitarem de 

tratamento e/ou prolongarem a internação por pelo menos mais um dia. Já em relação 

à causalidade dessas reações, segundo o Algoritmo de Naranjo, a maioria foi 

classificada como “possíveis” (45%) e “prováveis” (52%). Vale ressaltar que esse tipo 

de análise é apenas uma tentativa de se unificar critérios de diferentes avaliadores, 

porém, não sendo absoluta, pois sempre envolve uma avaliação pessoal (LOURO, 

2007). Além do que, não se faz no hospital estudado o uso de placebo, nem dosagem 

em plasma para saber se o medicamento está em nível tóxico, ficando a avaliação 

comprometida em 2 pontos, o que pode fazer grande diferença na classificação final 

segundo o Algoritmo de Naranjo. 
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7. Conclusão 

Conhecer o perfil dos problemas que ocorrem dentro de uma instituição é de 

grande importância quando se busca uma constante melhoria em seus processos. 

Neste sentido, este trabalho, que teve por objetivo conhecer o perfil das RAM 

ocorridas em hospital ortopédico de grande porte levantando dados do primeiro ano 

de emprego dos rastreadores na instituição, acredita ter cumprido seu objetivo. 

Buscando identificar os tipos de reações mais comuns e quais os medicamentos 

estavam relacionados a essas reações, os resultados mostraram ser os antimicrobianos 

os maiores responsáveis pelos mais diferentes tipos de RAM que ocorreram na 

instituição, dentre elas rash cutâneo, prurido, hiperemia, êmese, dispneia, dentre 

outros. 

A Farmácia de um hospital deve ser responsável por transmitir as informações 

inerentes a todos os medicamentos utilizados em sua instituição, criando protocolos, 

divulgando informações através de formulários explicativos e dando treinamentos 

sempre que necessário. Sendo assim, cabe a este trabalho propor que uma atenção 

especial seja dada à classe dos antimicrobianos, principalmente no que diz respeito a 

sua utilização, devendo a Farmácia estabelecer protocolos de diluição para todos esses 

medicamentos adotados na instituição, e garantir que esses protocolos sejam 

amplamente divulgados por todo hospital, a fim de que essas reações sejam 

minimizadas. 

Vale ressaltar que outros estudos deverão ser realizados na investigação da 

ocorrência dessas RAM, para que medidas de intervenção possam ser propostas a fim 

de que ocorra uma diminuição na ocorrência dessas reações e uma melhoria na 

assistência prestada ao paciente. Como primeiro trabalho realizado após o emprego 

dos rastreadores, o presente estudo pode ser tomado como uma linha de base para 

verificação do sucesso de medidadas de intervenção que venham a ser tomadas no 

âmbito da instituição estudada. 
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9. Anexos 

Anexo 1: Formulário utilizado na investigação de RAM 
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