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RESUMO 
 

As crianças apresentam importantes diferenças e alterações na farmacocinética e 
farmacodinâmica de medicamentos, sendo necessária a elaboração de esquemas 
terapêuticos, para que sejam alcançados efeitos desejados com menor toxicidade. 
Muitos estudos criticam a existência do termo “adulto em miniatura”, pois não 
podemos considerar a dose de medicamento administrada a esses pacientes com 
uma simples proporção de peso e altura em relação ao adulto. O presente trabalho 
tem por objetivo identificar o perfil do uso de medicamentos em clínica pediátrica no 
Hospital Federal do Andaraí. Trata-se de um estudo observacional descritivo, 
transversal e retrospectivo de prescrições de crianças, com idade entre 0 a 24 
meses, internadas no hospital no período de 01 de junho de 2013 a 30 de novembro 
de 2013. Os dados foram organizados em planilhas do Excel®. Foram analisadas as 
prescrições de 84 pacientes, sendo 50% do sexo masculino e 50% feminino, com 
idade média de 11,5 meses, com permanência média de 5,8 dias. Foram avaliadas 
296 prescrições, perfazendo uma média de 4,7 medicamentos por prescrição. As 
prescrições apresentaram total de 634 medicamentos, distribuídos em 8,52% de 
administração oral, 70,5% por via endovenosa, 18,61% para uso inalatório e 2,37% 
de uso tópico. Observou-se que 66,7% dos pacientes tiveram a indicação de 
realização de nebulização com fenoterol e que em 91,7% das prescrições ocorreu a 
indicação da administração de dipirona. A grande maioria das prescrições (92,9%) 
apresentou a indicação de antibióticos, sendo que 2,4% dos antimicrobianos 
prescritos pertenciam a classe dos glicopeptídeos, 3,6% à classe dos macrolídeos, 
8,4% à classe das cefalosporinas, 21,4% à  aminoglicosídeos e 86,9% à penicilinas, 
sendo a Penicilina Cristalina a mais prescrita desse grupo. Considerando que a 
terapia medicamentosa é a forma de intervenção no cuidado à saúde mais utilizada, 
é indiscutível a necessidade da criação de leis e políticas que incentivem o aumento 
de pesquisas e o aumento da produção industrial de medicamentos para os 
pacientes pediátricos, promovendo a utilização mais segura e racional de 
medicamentos. 

Palavra-Chave: 

pediatria, prescrição de medicamento, estudos de intervenção 

 
  



ABSTRACT 

Children have important differences and changes in the pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of drugs, that’s why the development of therapeutic regimens is 
required to achieve the desired effects with less toxicity . Many studies criticize the 
existence of the term "miniature adult" because we can not consider the dose of drug 
administered to these patients with a simple ratio of weight and height in relation to 
adults. This study aims to identify the profile of drug use in pediatric clinic in the 
Federal Hospital of Andaraí (Hospital Federal do Andaraí). This is an observational 
descriptive, cross-sectional retrospective study of prescriptions for children aged 0-24 
months admitted to the hospital between June 1, 2013 to November 30, 2013. The 
data were organized into spreadsheets Excel ®. Prescriptions of 84 patients were 
analyzed, 50% male and 50% female, mean age 11.5 months , with an average stay 
of 5.8 days. 296 prescriptions were evaluated, making an average of 4.7 drugs per 
prescription. The requirements presented total of 634 drugs, over 8.52% of oral 
usage, 70,5% of intravenous usage, 18.61% of nebulized usage and 2.37% of topical 
usage. It was observed that 66.7% of patients had indication for nebulized fenoterol 
and in 91.7% of prescriptions indicated the administration of dipyrone occurred . The 
vast majority of prescriptions (92.9%) had an indication for antibiotics , and 2.4% 
belonged to the prescribed antimicrobial class of glycopeptides , 3.6% to the class of 
macrolides , 8.4% for the cephalosporin class , 21.4 % to 86.9 % to aminoglycosides 
and penicillins , penicillin crystalline being the most prescribed of this group . 
Considering that drug therapy is the most used intervention in health care, is 
unquestionable the necessity of creating laws that encourage increased research 
and increased industrial production of medicines for pediatric patients, promoting 
safer and rational use of drug.  

Keywords:  

Pediatrics, Prescription drug, Intervention studies 

  



LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 
 
 

A Alta 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ATC 

DCB 

Anatomical Therapeutic Chemical 

Denominação Comum Brasileira 

DDD Dose Diária Definida 

EMEA European Medicines Agency 

EUA Estados Unidos da América 

EUM Estudos de Utilização de Medicamentos 

FDA Food and Drug Administration 

FF Forma Farmacêutica 

HFA 

IV 

Hospital Federal do Andaraí 

Intravenoso 

LMEC 

kg 

Lista de Medicamentos Essenciais para Crianças 

Quilograma 

mg 

m2 

Miligrama 

Metros ao quadrado 

NMD Norwegian Medicinal Depot 

O Oral 

  



OMS 

pH 

RDC 

SNC 

TCLE 

Organização Mundial de Saúde 

Potencial de Hidrogênio 

Regime Diferenciado de Contratações 

Sistema Nervoso Central 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TE Transferência Externa 

TI Transferência Interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Formulário de Controle de Processos de Prescrições ...............................34 
Figura 2: Distribuição do número de pacientes por mês estudado ...........................36 
Figura 3: Distribuição do número de pacientes por idade em faixas de seis meses 37 
Figura 4: Distribuição do número de pacientes por diagnóstico principal ................. 38 
Figura 5: Distribuição percentual das cinco patologias mais prevalentes por mês 
estudado .................................................................................................................... 38 
Figura 6: Distribuição de pacientes por bairro de residência (linha azul) e a distância 
aproximada entre o bairro de residência do paciente e o bairro de localização do 
hospital, em quilômetros (linha vermelha) .................................................................39 
Figura 7: Tópicos avaliados nas prescrições com os valores e percentagens 
encontradas ...............................................................................................................40 
Figura 8: Distribuição percentual dos erros observados nas prescrições de pacientes 
pediátricos (0 a 24 meses) nos meses de junho a novembro de 2013 .....................42 
Figura 9: Média de medicamentos prescritos por mês analisado ............................. 42 
Figura 10: Porcentagem do total de medicamentos prescritos por via de 
administração indicada .............................................................................................. 43 

Figura 11: Distribuição da quantidade de medicamentos por via de administração 
indicada por mês estudado .......................................................................................44 

Figura 12: Distribuição percentual dos 10 fármacos mais prescritos 
....................................................................................................................................46 

Figura 13: Distribuição percentual das classes de anti-infecciosos de uso sistêmico 
prescritos por paciente ..............................................................................................48 

 

  



LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1: Subpopulações pediátricas indicadas pelo FDA e EMEA ........................ 18 
Quadro 2: Regras utilizadas para cálculo de dose de medicamentos em pediatria . 20 
Quadro 3: Informações relativas aos pacientes, obtidas nas prescrições, prontuários 
e sistema e-SUS que compuseram as três planilhas principais ............................... 33 
Quadro 4: Medicamentos prescritos durante o estudo, o número de vezes em que foi 
prescrito e o número de pacientes para quem foi prescrito.......................................45 

  



LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1: Classes terapêuticas mais prescritas e o medicamento mais prescrito 
dentro dessa classe .................................................................................................. 47 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 
 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 
2. REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................................. 17 

2.1. A INFÂNCIA .............................................................................................................17 

2.1.1. A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PEDIATRIA ....................................19 

2.1.2. ASPECTOS FARMACOCINÉTICOS EM CRIANÇAS ..........................................21 

2.1.2.1. ABSORÇÃO .......................................................................................................21 

2.1.2.2. DISTRIBUIÇÃO .................................................................................................23 

2.1.2.3. BIOTRANSFORMAÇÃO ....................................................................................24 

2.1.2.4. ELIMINAÇÃO .....................................................................................................25 

2.1.3. ASPECTOS FARMACOCINÉTICOS EM CRIANÇAS ..........................................25 

2.2. OS ESTUDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS..........................................27 

3. OBJETIVOS ......................................................................................................................29 

3.1. OBJETIVO GERAL ..................................................................................................29 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................29  

4. METODOLOGIA ................................................................................................................30 

4.1. TIPO DE ESTUDO ...................................................................................................30 

4.2. LOCAL DE ESTUDO ...............................................................................................30 

4.3. CARACTERÍSTICA DA POPULAÇÃO ....................................................................31 

4.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO ....................................................................................31 

4.5. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS ........................................................32 

4.6. QUESTÕES ÉTICAS ...............................................................................................35 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.........................................................................................36 

5.1. PERFIL DA AMOSTRA ............................................................................................36 

5.2.CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES ..................................................................37 

5.3. ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES ..............................................................................39 

5.4. PERFIL GERAL DA PRESCRIÇÃO ........................................................................42 

5.5. CONSUMO DE MEDICAMENTOS ..........................................................................44 



6. CONCLUSÃO ....................................................................................................................51 

7. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................52 

ANEXO ..................................................................................................................................58 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

Os estudos de utilização de medicamentos constituem uma estratégia para a 

racionalização do uso de medicamentos. São necessários para detectar reações 

adversas, monitoram o consumo de medicamentos, auxiliam na identificação das 

enfermidades mais prevalentes e possibilitam a realização de intervenções 

adequadas e oportunas (CASTRO, 2000). 

A utilização irracional dos medicamentos pode gerar danos no contexto 

sanitário, levando ao aumento das reações adversas e a uma perda de ordem 

econômica para o governo e para o indivíduo (PORTELA et al, 2010). 

Estudos comprovam que a utilização de medicamentos não-protocolizados ou 

não-licenciados para crianças constituem um importante fator de risco de reações 

adversas e intoxicações medicamentosas (COSTA, REY e COELHO, 2009). A 

prescrição desses medicamentos ocorre, devido a uma ausência de produtos 

licenciados para a pediatria, baixa oferta de apresentações farmacológicas de uso 

mais flexível e números altos de medicamentos comercializados sem informação 

sobre a dose a ser utilizada em crianças (CHALUMEAU et al, 2000). 

A falta de medicamentos seguros para crianças é um problema mundial. Nos 

Estados Unidos da América (EUA), desde a década de 90, a Food and Drug 

Administration (FDA) busca motivar economicamente a indústria farmacêutica a 

suprir essa carência (STEPHENSON, 2006). A European Medicines Agency (EMEA) 

estabeleceu, em 2007, uma regulação específica para o registro de medicamentos 

de uso na infância e incentivos à pesquisa clínica e ao desenvolvimento de 

medicamentos de uso pediátrico. Em dezembro de 2007, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) lançou uma campanha com o slogan “Make Medicine Child”, com o 

15 
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objetivo de aumentar a conscientização e estimular medidas para melhorar a 

disponibilidade, a eficácia e a segurança de medicamentos pediátricos, além de 

lançar a primeira lista de medicamentos essenciais para crianças (LMEC); a última 

lista foi publicada em 2013 (WHO, 2010). 

Aparentemente, ocorre um desinteresse das indústrias farmacêuticas pelo 

desenvolvimento de medicamentos pediátricos, porém, existem alguns obstáculos a 

serem ultrapassados, como: a realização de ensaios clínicos, a baixa incidência e 

prevalência de algumas patologias específicas e o número reduzido de doentes 

pediátricos para alguns grupos de medicamentos (VALE, 2006) Além disso, também 

existem as dificuldades técnicas, que, muitas vezes, dificultam a obtenção de 

medicamentos para administração oral com prazo de validade compatível com a sua 

preparação em escala industrial (STANDING E TULEU, 2005). Para suprir a 

necessidade de preparações adequadas para uso pediátrico, as fórmulas magistrais 

são comumente prescritas. As formas farmacêuticas líquidas (soluções e 

suspensões) são as mais utilizadas, pois facilitam a administração, contribuem para 

adesão terapêutica e permitem um ajuste de dose simples e rápido (PINTO, 2006). 

Os estudos sobre o padrão de utilização de medicamentos em pacientes 

pediátricos ainda são considerados escassos, e os existentes apontam que a 

maioria das crianças utiliza algum tipo de medicamento, principalmente as menores 

de dois anos (MORAES et al, 2013). 

A análise do perfil de utilização de medicamentos na unidade pediátrica 

representa um importante instrumento para uma visão geral sobre os problemas 

terapêuticos, ajudando a identificar as necessidades de intervenções terapêuticas, 

bem como pesquisa clínica e/ou epidemiológica com os fármacos prevalentes. 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. A INFÂNCIA 

A palavra Infância traz a memória um período da vida humana onde o 

indivíduo se encontra em desenvolvimento de todas suas potencialidades físicas, 

emocionais e psicológicas. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(2009) “a infância é o período do desenvolvimento do ser humano que vai do 

nascimento ao inicio da adolescência”. Esta palavra é oriunda do latim infans, infant, 

que significa aquele que é incapaz de falar.  

Para Estatuto da criança e do adolescente (BRASIL, 2010)  conforme está no 

seu artigo 2º, “considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade”.  

A European Medicines Agency (EMEA), em 2006, definiu a infância como um 

período de rápido desenvolvimento e crescimento físico e mental. Neste período o 

ser atravessa diversas transformações, saindo da completa dependência a uma 

independência no agir e pensar (EMEA, 2006).  

Não se pode caracterizar o crescimento humano como um processo linear. As 

mudanças corporais e fisiológicas são dinâmicas e podem ser discordantes durante 

a primeira década da vida (RAKHMANINA e ANKER, 2006). 
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Em se tratando dos medicamentos, as crianças possuem características 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas que se modificam ao longo do seu 

desenvolvimento, o que as torna mais vulneráveis na utilização dos medicamentos. 

(MEINERS e BERGSTEN-MENDES, 2001). 

Preocupados com estas diferenças a EMEA e a FDA diferencia 

subpopulações pediátricas, tento a idade como base. Esses grupos não são 

homogêneos, porém, seus elementos possuem características similares 

relacionadas ao crescimento e ao desenvolvimento (PINTO E BARBOSA, 2008). O 

Quadro 1 resume as classificações da população pediátrica em diferentes sub-

populações, segundo a EMEA e a FDA. 

Quadro 1: Sub-populações pediátricas indicadas pelo FDA e pela EMEA (PINTO e 
BARBOSA, 2008) 

 FDA EMEA 

Intrauterino da concepção até o nascimento --- 

Recém-nascido do nascimento até 1 mês pré-termo: <37 semanas de gestação 
termo: 0 a 27 dias 

Lactente e criança 
pequena* 

1 mês a 2 anos 28 dias a 23 meses 

Criança 2 anos ao início da puberdade 2 anos a 11 anos 

Adolescente da puberdade ao início da idade 
adulta 

12 anos a 16 ou 18 anos (dependendo 
das regiões) 

 

Devido às diferenças dos processos fisiológicos de absorção, distribuição, 

metabolização e eliminação, a posologia, bem como a dose a ser prescrita ao 

paciente pediátrico não deve ser determinada com base numa simples proporção de 

peso corporal da criança em relação ao adulto. (PINTO E BARBOSA, 2008). 

*Apenas para o EMEA a sub-população de lactentes também pode ser 

chamada de criança pequena. 

 

Adaptado de Pinto e Barbosa, 2008 
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2.1.1. A PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM PEDIATRIA 

Para ser considerada racional, a prescrição deve apresentar: o tratamento 

farmacológico de fato indicado, o medicamento prescrito eficaz para tratar o quadro 

clínico do paciente, o medicamento utilizado na dose e por período apropriado e a 

alternativa farmacoterapêutica mais segura e de menor custo (MEINERS e 

BERGSTEN-MENDES, 2001). Trata-se de um instrumento essencial para a 

terapêutica e para o uso racional do medicamento, sendo um importante fator para a 

qualidade e quantidade do consumo de fármacos (FARIAS et al, 2007). 

É frequente a inexistência de medicamentos, disponibilizados pela indústria 

farmacêutica, com dose e forma farmacêutica adequada para as necessidades 

particulares dos pacientes pediátrico (PINTO E BARBOSA, 2008). Por motivos 

legais, éticos e econômicos, eles não são incluídos em ensaios clínicos para 

desenvolvimento de novos medicamentos, limitando o conhecimentos sobre os 

efeitos dos fármacos no organismo infantil. Por isso, são chamados de “órfãos 

terapêuticos” (MEINERS e BERGSTEN-MENDES, 2001). 

Existem inúmeros motivos para o desinteresse das indústrias farmacêuticas 

em pesquisar e produzir medicamentos destinados para o público infantil. Dentre 

eles encontram-se: mercado relativamente pequeno, o que limita o retorno do 

investimento feito em pesquisa; maior responsabilidade legal e requisitos 

regulatórios para realização de estudos em crianças, quando comparados com 

adultos (NAHATA e ALLEN, 2008). 

Como consequência, o uso de medicamentos em crianças é baseado 

principalmente em extrapolações e adaptações do uso em adultos. Sendo assim, 

muitos medicamentos são prescritos e dispensados mesmo quando o uso não está 

aprovado pela agência sanitária ou quando apresenta riscos pela ausência de 

informações para uso pediátrico (MORAES et al, 2013). 

Quando não existem dados provenientes de ensaios clínicos, deve-se calcular 

a dose a ser administrada com base em equações matemáticas, que levam em 

conta a idade, o peso corporal ou a superfície corporal da criança e ainda a dose 

utilizada no adulto (PINTO e BARBOSA, 2008). O quadro 2 apresenta as equações 



20 

 

mais usadas para o calculo de dose de medicamentos em crianças (Eq. I, Eq. II e 

Eq. III). 

Quadro 2: Regras utilizadas para cálculo de dose de medicamentos em pediatria 

Regra de Young: 

Dose a administrar = [idade (anos) + 12)] x dose de adulto (Eq.I) 

 

Regra de Clark 

Dose a administrar = [peso corporal (kg)/70] x dose de adulto (Eq. II) 

 

Dose a administrar = [superfície corporal (m2)/superfície corporal do adulto 

(1,8m2)] x dose de adulto (Eq. III) 

 

Muitos estudos demonstram a elevada prevalência da utilização de 

medicamentos não-licenciados na pediatria, tanto em nível dos cuidados de saúde 

primários como a nível hospitalar (PEDROSO, 2011). 

O uso de medicamentos não-licenciados ou não-padronizados pode ser 

chamado também de uso off-label. Medicamento off-label tem por definição o uso 

não autorizado de um medicamento para um propósito diferente daquele declarado 

no momento do registro do mesmo (TOBIN, 2010). Ou seja, o uso de um 

medicamento pode ser considerado off-label quando apresenta indicação, dose, via 

de administração, posologia, faixa-etária ou população diferentes das autorizadas. 

As preparações extemporâneas, nas quais não foram testadas biodisponibilidade e 

estabilidade, também tem seu uso considerado off-label (CONROY e MCINTYRE, 

2005). 

 A utilização de terapias com medicamentos off-label tornou-se 

necessária e aceitável na prática clínica pediátrica em virtude da falta de 

disponibilidade de preparações adequadas 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. 

Adaptado de Pinto e Barbosa, 2008 
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(NAHATA e ALLEN, 2008). Estudos mostram que a ocorrência de reações adversas 

com a utilização de medicamentos off-label é maior quando comparada aos 

medicamentos autorizados (PEDROSO, 2011). 

Devido a necessidade de cálculos de doses, a população pediátrica constitui 

um grupo de riscos de erros de medicação (BORGES, 2012). O erro de medicação é 

definido como “qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar 

ao uso inadequado do medicamento. Esse uso inadequado pode ou não lesar o 

paciente”. Este erro também pode estar relacionado a diferentes fatores como a 

pratica profissional, os procedimentos e problemas de comunicação (prescrição, 

rótulo, embalagens, nomes, preparações, dispensação etc) (ANVISA, 2007). 

Aproximadamente, 8% das pesquisas sobre erros de medicação identificadas 

em bases de dados nacionais e internacionais referem-se à população pediátrica. 

Estima-se que a probabilidade de ocorrência de erros com potencial para causar 

danos seja três vezes maior em crianças hospitalizadas, quando comparadas aos 

pacientes adultos. Além disso, estudos demonstram que existe uma dificuldade dos 

profissionais de saúde em realizar os cálculos necessários para a dose correta do 

medicamento (BELELA et al, 2011) 

 

2.1.2. ASPECTOS FARMACOCINÉTICOS EM CRIANÇAS 

Os pacientes pediátricos apresentam características fisiológicas distintas e 

peculiares, ocasionando respostas terapêuticas diferentes de um paciente adulto. 

A farmacocinética pode ser definida como: “a relação da evolução temporal 

das concentrações de um fármaco obtidas em diferentes regiões do organismo 

durante e após a administração de uma dose” (RANG et al, 2007). 

 

2.1.2.1. ABSORÇÃO 

A absorção é definida como a passagem de um fármaco de seu local de 

administração para o plasma (RANG et al, 2007) 
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Durante o desenvolvimento do trato gastrintestinal de recém-nascido, 

lactentes e crianças com idade inferior a 3 anos, ocorrem importantes alterações 

referentes à acidez gástrica, ao tempo de esvaziamento gástrico, à mobilidade 

intestinal, à área de superfície do trato digestivo, à metabolização enzimática 

gastrointestinal, aos transportadores da secreção de ácidos biliares e a lipase 

pancreática, à colonização e recirculação de bactérias no intestino e à dieta nas 

diferentes idades (WHO, 2007) 

Após o nascimento, o recém nascido apresenta o pH do estômago quase 

neutro, reduzindo para pH 3 em 48 horas e nas 24 horas seguintes ocorre a volta a 

um valor neutro, permanecendo assim, por mais 10 dias. Após esse tempo, ocorre 

diminuição gradual, e em torno dos 2 anos de idade ele atinge os valores de um 

adulto. Essa alteração nos valores de pH podem afetar diretamente no equilíbrio e 

grau de ionização de um fármaco administrado oralmente, modificando sua 

absorção. Como consequência clínica, faz-se necessário o aumento da dose do 

medicamento para que atividade terapêutica ocorra (KEARNS, et al, 2003) 

Nos primeiros dias de vida o esvaziamento gástrico pode acelerar em cerca 

de seis a oito horas, se aproximando dos valores adultos a partir dos 6-8 meses de 

vida. Logo, fármacos absorvidos primariamente no estômago podem ter maior 

absorção, e os absorvidos no intestino delgado, podem ter absorção retardada 

(BARTELINK et al, 2006) 

O peristaltismo também se apresenta irregular e lento nesses pacientes, 

podendo gerar o aumento do tempo de absorção, o que desencadearia doses altas, 

podendo ser tóxicas (DOMINGOS et al, 2010) 

A imaturidade da mucosa intestinal aumenta a permeabilidade, interferindo na 

absorção intestinal de fármacos e nas funções biliar e pancreática (BARTELINK et 

al, 2006). A deficiência de sais biliares e de enzimas pancreáticas reduz a absorção 

de medicamentos que precisam de solubilidade ou hidrólise para serem absorvidos 

(DOMINGOS et al, 2010)  

A administração de fármacos por via intramuscular também é afetada em 

recém-nascidos, pois eles possuem um fluxo sanguíneo reduzido nos músculos e 

suas contrações musculares são baixas (BARTELINK et al, 2006). Com isso, o 
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fármaco demora mais tempo para exercer sua ação farmacológica. Esta via, em 

pacientes recém-nascidos, só deve ser utilizada em último caso (KEARNS et al, 

2003). 

Bebês, principalmente os prematuros, possuem o estrato córneo menos 

espesso, epiderme mais hidratada e maior relação entre a superfície corporal total e 

peso corpóreo. Logo, a absorção cutânea de medicamentos tópicos será maior, e a 

dose administrada não consegue ser mensurada. Além disso, se a penetração do 

fármaco for maior, corre o risco de haver ação sistêmica, levando a um efeito tóxico. 

Estudos demostram que a administração simultânea de medicamentos por via oral e 

tópica pode resultar num sinergismo de efeito adverso e intoxicação. Por esses 

motivos, devem ser utilizadas formas menos oclusivas, como os géis, diminuindo a 

penetração do medicamento (DOMINGOS et al, 2010). 

No reto, a absorção pode ser efetivamente diminuída, pois, em bebês, as 

contrações pulsáteis são mais elevadas, podendo haver expulsão de fórmulas 

sólidas de medicamentos. Outra característica importante é que o pH local, que é 

mais alcalino na maioria das crianças. Esses fatores resultam numa absorção 

irregular e uma ação farmacológica não mensurada (BORGES, 2012). 

 

2.1.2.2. DISTRIBUIÇÃO 

A distribuição ocorre com a passagem do fármaco da corrente sanguínea 

para os compartimentos líquidos do organismo. Fatores fisiológicos do indivíduo e 

propriedades físico-químicas das substâncias podem afetar essa passagem 

(GOODMAN & GILMAN, 2005) O padrão de equilíbrio de distribuição entre os 

diversos compartimentos depende da permeabilidade através das barreiras 

teciduais, da ligação dentro dos compartimentos, da partição pelo pH e da partição 

óleo/água (RANG et al, 2007). 

A distribuição dos fármacos, nos espaços fisiológicos, é dependente da idade 

e da composição corpórea (KATZUNG, 2005). Este fato é importante na 

administração de medicamentos pediátricos, pois, o recém-nascido possui uma 

quantidade total de água no corpo de, aproximadamente, 78%.  Na criança esse 

valor diminui para 60% e no adulto chega a 58%. Logo, fármacos mais lipossolúveis 
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são os mais indicados para os recém-nascidos. Ao administrar um fármaco 

hidrossolúvel, este ficará dissolvido no grande volume de água corporal do recém-

nascido levando a uma efetividade menor, isto é, sua ação farmacológica levará 

mais tempo para ocorrer. Como consequência, pode ser administrada uma dose 

adicional, causando toxicidade (KEARNS et al, 2003). 

A quantidade de proteínas totais do plasma também influencia na distribuição, 

pois, promove aumento das frações livres de fármacos, o que aumenta o efeito e 

acelera a eliminação.  Após o nascimento até, aproximadamente um ano de idade a 

quantidade de proteínas totais se encontra reduzida, especialmente a albumina 

(DOMINGOS et al, 2010). 

Substâncias muito lipossolúveis tem menor dificuldade de atravessar as 

membranas biológicas, podendo acumular em tecidos adiposos prolongando sua 

presença no organismo (GOODMAN e GILMAN, 2005). A proporção de gordura em 

recém-nascidos, lactentes e crianças é bastante distinta, o que pode acarretar numa 

variedade de distribuição de medicamentos lipossolúveis (DOMINGOS et al, 2010). 

A barreira hematoencefálica consiste de uma camada contínua de células 

endoteliais unidas por junções íntimas, sendo acessível, apenas para fármacos com 

lipossolubilidade suficiente ou quando ocorre o rompimento da sua integridade 

(RANG et al, 2007). No recém-nascido, a barreira se encontra incompleta, 

permitindo a penetração de fármacos no sistema nervoso central (SNC). Com isso, 

haverá maior permeabilidade para os fármacos lipossolúveis e maior 

susceptibilidade, dessa faixa etária, à fármacos que atuam no SNC (BORGES, 

2012). 

 

2.1.2.3 BIOTRANSFORMAÇÃO 

A biotransformação envolve a conversão enzimática de substâncias apolares 

ou não ionizadas em polares ou ionizadas. Trata-se de um processo importante para 

a excreção dos fármacos. Ela ocorre em duas fases, conhecidas como fase I e fase 

II. Na fase I ocorrem reações catabólicas, como oxidação, redução ou hidrólise, e 

seus produtos são mais reativos. Na fase II, as reações são anabólicas e resultam 

produtos inativos. As duas fases diminuem a lipossolubilidade dos produtos, 
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aumentando a eliminação renal. Com frequência, mas não invariavelmente, essas 

fases são sequenciais (RANG et al, 2007). 

Grande parte do processo de metabolização do fármaco ocorre, em sua 

maioria, no fígado, com o auxílio de enzimas hepáticas. É importante saber a 

farmacocinética dos medicamentos administrados na pediatria, pois, a imaturidade 

hepática pode levar a toxicidade marcante em recém-nascidos prematuros ou de 

baixo peso (DOMINGOS et al, 2010)  

Para determinação da posologia nesta população especial, deve-se 

considerar a maturação das enzimas hepáticas, do fluxo sanguíneo, dos sistemas de 

transporte e a capacidade funcional do fígado (BARTELINK et al, 2006). 

 

2.1.2.4. ELIMINAÇÃO 

A eliminação de um fármaco representa sua exclusão irreversível do 

organismo, em sua maioria, pelos rins (RANG et al, 2007). A maturação da função 

renal só se encontra completa após o primeiro ano de vida, logo, os mecanismos de 

depuração renal se encontram comprometidos (KEARNS et al, 2003). Nas duas 

primeiras semanas de vida a taxa de filtração glomerular aumenta devido a um 

maior fluxo sanguíneo renal, ocorrendo uma excreção mais rápida (BARTELINK et 

al, 2006). Em recém-nascidos, os rins apresentam capacidade reduzida de eliminar 

ácidos orgânicos fracos, como: penicilinas, sulfonamidas e cefalosporinas. Outra 

preocupação está relacionada aos baixos valores de pH da urina em relação ao 

adulto; como consequência pode haver o aumento da reabsorção de ácidos 

orgânicos e a diminuição de sua excreção final, causando assim, um efeito tóxico 

(BORGES, 2012). 

 

2.1.3. ASPECTOS FARMACOTÉCNICOS EM CRIANÇAS 

Como já descrito anteriormente, as crianças apresentam importantes 

diferenças e alterações farmacocinéticas, o que deve ser considerado no momento 

da elaboração de esquemas terapêuticos, para que sejam atingidos os efeitos 

desejados com menor toxicidade. 
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A escolha da forma farmacêutica em pacientes pediátricos deve ser feita 

levando em consideração as limitações de cada faixa etária. Crianças de até 5 anos 

de idade, por exemplo, não conseguem deglutir formas farmacêuticas sólidas, como 

cápsulas ou comprimidos (COSTA et al, 2009). As formas líquidas orais (xaropes, 

soluções orais e suspensões) são as mais indicadas para o uso na pediatria, devido 

à facilidade de ajustes das doses, abrangendo o maior número de crianças de 

diferentes idades, e das características organolépticas, bem como pela facilidade na 

deglutição e administração (NAHATA e ALLEN, 2008).  

A partição e/ou trituração de formas farmacêuticas sólidas pode gerar riscos 

ao paciente, pois há a possibilidade de se obter doses incompletas, sobredoses ou 

erros na preparação. Além disso, alguns sólidos orais não podem ser partidos ou 

misturados em água, como exemplo, os comprimidos com revestimento gastro-

protetor, comprimidos de liberação prolongada, entre outros (ANSEL et al, 1999). 

Porém, existe uma carência de formulações apropriadas para uso pediátrico, 

levando a prescrição de adaptações de formas ou formulação específica para 

adultos ou para crianças de outro subgrupo etário, trazendo riscos de inexatidão da 

dose, contaminação durante a manipulação, perda da estabilidade, 

incompatibilidade e interações (COSTA et al, 2009). 

Visto isso, o que se verifica mais frequentemente é a adaptação de formas 

farmacêuticas sólidas para líquidas e a prescrição de formulações extemporâneas 

ou magistrais (COSTA, 2009).  

A RDC/ANVISA 67 de 2007, que prevê as boas práticas de manipulação de 

preparações magistrais e oficinais, define a preparação magistral como: “aquela 

preparada na farmácia, a partir de uma prescrição de profissional habilitado, 

destinada a um paciente individualizado, e que estabeleça em detalhes sua 

composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar” (ANVISA, 2007). No 

entanto, é difícil assegurar a estabilidade desses medicamentos, devido à ausência 

de testes para comprovar sua qualidade, segurança e eficácia (COSTA, 2009). 

As formulações extemporâneas possuem um importante papel na prática de 

farmacêuticos pediátricos na Europa e na América do Norte, que manipulam esses 
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medicamentos adequados à idade, quando nenhuma formulação autorizada está 

disponível (NUNN et al, 2012). 

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 e ALLEN, 2008).  

Alguns fatores devem ser considerados na escolha de excipientes, como: o 

perfil de segurança do excipiente para as crianças da faixa etária pretendida, a via 

de administração, dose única e diária do excipiente, duração do tratamento e 

aceitabilidade (NUNN et al, 2012). 

 

2.2. OS ESTUDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

No Brasil, medicamento é definido como: “Produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnostico.” (BRASIL, 1973). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que os Estudos de Utilização 

de Medicamentos (EUM) são definidos como aqueles voltados à “comercialização, 

distribuição, prescrição e o uso dos medicamentos na sociedade, com ênfase 

especial sobre as consequências médicas, sociais e econômicas resultantes.” 

Os avanços nas pesquisas de novos fármacos, junto com sua promoção 

comercial, geraram uma grande crença da sociedade em relação ao poder do 

medicamento. Este passou a ter um papel central na terapêutica, sendo sua 

prescrição quase obrigatória. Tais atitudes contribuem para a utilização irracional do 

medicamento (MELO et al, 2006). Neste contexto, há a necessidade de informação 

objetiva e imparcial sobre os medicamentos, provenientes de fontes fidedignas e 
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atualizadas. Sendo assim, são necessários os EUM, que possibilitam a detecção de 

reações adversas, ineficácia do tratamento, má utilização de medicamentos e 

possibilitam a realização de intervenções adequadas e oportunas (CASTRO, 2000). 

De acordo com a OMS, os estudos de utilização de medicamentos abrangem 

importantes fins, dependendo de sua metodologia, como: descrições de padrão de 

uso de medicamentos; constatação de variações nos padrões terapêuticos no curso 

do tempo; avaliação dos efeitos de medidas educativas, informativas e reguladoras; 

estimativa do número de indivíduos expostos a medicamentos; detecção de doses 

excessivas, mau uso, doses insuficientes, e abuso dos medicamentos; dentre outras 

(PEDROSO, 2011). 

Para elaboração desses estudos, foram criados métodos de aplicação 

internacional, dentre eles o Norwegian Medicinal Depot (NMD) desenvolveu um 

sistema de classificação de medicamentos conhecido como Anatomical Therapeutic 

Chemical (ATC) e uma unidade de medida uniformizada para possibilitar a 

comparação estatística dos dados e interpretação mais ampla dos estudos, a 

Definided Daily Dose ou Dose Diária Definida (DDD) (PEDROSO, 2011). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Elaborar o perfil de utilização de medicamento em clínicas pediátrica de 

hospital federal de grande porte da cidade do Rio de Janeiro. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar as características das prescrições quanto a sua adequação na 

forma farmacêutica à faixa etária de pacientes pediátricos. 

• Verificar se a padronização dos medicamentos elaborada pelo Serviço 

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

• Verificar as características das prescrições quanto aos dados contidos 

a respeito do paciente em questão. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO 

O presente trabalho caracteriza-se por um estudo observacional descritivo, 

transversal, de orientação retrospectiva.  

 

4.2. LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado no Hospital Federal do Andaraí, hospital geral de 

grande porte localizado na zona norte do Rio de Janeiro. Possui emergência aberta, 

corpo clínico fechado e, atualmente, conta com 423 leitos ativos, com 22 clínicas de 

internação e atendimento ambulatorial. Sua complexidade pode ser secundária e/ou 

terciária, diferenciados conforme os serviços: Centro de Tratamento de Queimados, 

Unidade de Terapia Intensiva, Centro de Cuidados Coronarianos, Ambulatórios 

Especializados, Clínica Médica, Cardiologia, Traumato-ortopedia, Urologia, 

Ginecologia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica Reparadora, Pediatria, Cirurgia 

Vascular, Tórax e Pneumologia, Cirurgia Geral e Unidade Pós-Operatória.  

A clínica pediátrica do hospital se encontra no sexto andar do prédio de 

pacientes internados, dividindo esse andar com a clínica de plástica, e atende 

crianças de zero a 12 anos de idade. A clínica conta com 16 leitos atendendo 

pacientes com diversas patologias.  

O Serviço de Farmácia do Hospital Federal do Andaraí adota o Sistema Misto 

de Distribuição de Medicamentos, no qual parte dos medicamentos - medicamentos 
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sólidos, comprimidos, drágeas, cápsulas e soluções injetáveis - são enviados de 

forma individualizada, para cada horário de administração de cada paciente 

internado e outra parte – soluções orais, suspensões, pomadas, cremes, colírios, 

sprays, gotas nasais e otológicas - é enviada de forma coletiva. Os medicamentos 

injetáveis não são fracionados, porém quando um frasco-ampola pode ser utilizado 

em vários horários, calcula-se a totalização da dose e o mesmo paciente usa o 

frasco-ampola em mais de um horário. Os medicamentos enviados de forma coletiva 

para a clínica são solicitados através de pedidos de requisição pelo sistema e-SUS. 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

No presente estudo foram investigadas todas as prescrições arquivadas no 

Serviço de Farmácia Hospitalar do HFA, de crianças de 0 a 24 meses, internadas no 

setor de pediatria do hospital, no período de 01 de junho a 30 de novembro de 2013. 

A escolha de seis meses de estudos foi feita com objetivo de abranger o maior 

número de pacientes, observando as terapias e os medicamentos utilizados. Essas 

prescrições chegam ao serviço de farmácia através da enfermagem, para atender os 

medicamentos solicitados em um período de 24 horas.  

Os dados retirados das prescrições foram divididos em três partes. As 

informações relacionadas ao paciente como nome, prontuário, idade, sexo, data de 

nascimento e diagnósticos compuseram um banco de dados que somente o 

pesquisador teve acesso.  

Já as informações relacionadas às prescrições fizeram parte de outra base de 

dados, sendo gerado um código para cada paciente. 

  

4.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram analisadas prescrições de pacientes internados na clínica pediátrica do 

hospital na faixa etária de 0 a 24 meses, durante o período de estudo. 
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4.5. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada retrospectivamente através da análise das 

prescrições e dos prontuários. As informações obtidas destas análises foram 

organizadas em três planilhas principais do programa Excel®.  Toda coleta foi feita 

pela pesquisadora. Foram utilizados filtros de análise do disponível no programa 

para a elaboração de tabelas dinâmicas a partir das planilhas principais. Como não 

foi necessária interação direta com os pacientes, os resultados da pesquisa sendo 

negativos ou positivos, em nada influenciaram o tratamento dos pacientes.  

O quadro 3 (A) apresenta os principais dados extraídos das prescrições. 

Para a preparação da primeira planilha foram colocados os dados dos pacientes 

retirados da prescrição, do prontuário e também disponíveis no sistema e-SUS.  

O código do paciente foi gerado através das iniciais do hospital mais a 

ordem crescente em que cada criança foi enumerada. Esse código acompanhou o 

paciente durante o estudo. O valor do peso dos pacientes foi retirado de prescrições 

e dos prontuários, já a altura, não pode ser computada, pois não há aferição de 

altura durante a internação.  

Foram contabilizados quantos dias cada paciente permaneceu no hospital, 

através do sistema e-SUS, obtivemos a data de admissão e a data de alta deles. 

Procurou-se saber qual o destino do paciente após o período de internação na 

clinica pediátrica, esta informação foi registrada como “desfecho” indicando se o 

paciente recebeu alta (A), a transferência deste paciente e seus destinos 

(transferência interna – TI, transferência externa – TE) e a ocorrência de óbitos (O). 

Analisando os prontuários também extraímos a patologia principal, a via de acesso e 

o bairro em que cada paciente reside. 

A planilha 2 (quadro 3 (B)) teve um objetivo quantitativo. Através dela, foram 

contabilizados o número de medicamentos totais por prescrição e o número de 

medicamentos divididos por via de administração. O “tempo de cada prescrição” 

indicou por quanto tempo a prescrição foi repetida, ou seja, na existência de mais de 

uma prescrição contendo os mesmos medicamentos com posologia e dose iguais 

para o mesmo paciente esta prescrição foi registrada somente uma vez e 

acompanhada. 
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A terceira planilha foi responsável por descrever os medicamentos presentes 

nas prescrições. As informações extraídas das prescrições para esta planilha estão 

descritas no Quadro 3, (C).  Foram avaliados e registrados todos os medicamentos 

constantes da prescrição. Nesta planilha, a “dose solicitada” indica qual dose 

encontra-se disponível na farmácia do hospital. Já a “dose administrada” indica a 

dose que a enfermagem deverá administrar no paciente. A “forma farmacêutica” 

também refere-se ao disponível no serviço de farmácia. A “posologia” indica a 

frequência de utilização do medicamento e no campo “orientação de administração” 

foram registrados as informações que os médicos colocam na prescrição para que a 

enfermagem saiba calcular qual dose deve ser administrada ao paciente. O termo  

“usado como SOS” refere-se aos medicamentos que apenas foram administrados 

em casos especiais, como por exemplo, a dipirona, que normalmente só é 

administrada em caso de febre. 

Quadro 3: Informações relativas aos pacientes obtidas das prescrições, prontuários e do 
sistema e-SUS que compuseram as três planilhas principais. 
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Para a verificar a prescrição quanto a presença ou ausência de dados, foi 

utilizado um formulário de “controle de prescrição”. Tal formulário já havia sido 

desenvolvido no hospital com outras características, sendo adaptado pela 

pesquisadora com os tópicos relevantes para este estudo. 

A figura 1 representa o formulário que foi preenchido para coleta de dados. O 

tópico de “falta de identificação do prescritor” foi preenchido caso a prescrição 

estivesse sem o carimbo e/ou a assinatura do prescritor. Caso não houvesse 

registro de peso, prontuário, data, idade e patologia também eram preenchidos 

esses quesitos. Para o preenchimento das lacunas de “ausência de dose”, “ausência 

de posologia” e “medicamento prescrito pelo nome comercial” pelo menos um 

medicamento deveria apresentar tal falha por prescrição.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Formulário de Controle de Processos de Prescrições. 
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4.6. QUESTÕES ÉTICAS 

A realização deste trabalho foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP-CMM/HUAP) em 4 de Abril de 2014 sob o 

parecer número 615.087 (Anexo 1). Foi solicitada e aceita a dispensa do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), considerando que não houve 

reconhecimento do sujeito da pesquisa como ser autônomo e melhor defensor de 

seus interesses, mantendo sua proteção. Além disso, os dados encontrados foram 

analisados estatisticamente, não havendo menção à identidade dos pacientes nem 

dos profissionais envolvidos nas etapas avaliadas, o que garante total privacidade e 

sigilo das informações não havendo riscos e utilização das informações em prejuízo 

das pessoas envolvidas no estudo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. PERFIL DA AMOSTRA  

No presente estudo foram analisadas 296 prescrições, referentes a 84 

pacientes internados na clinica pediátrica do Hospital Federal do Andaraí no período 

de 01 de junho de 2013 a 30 de novembro de 2013.  

A figura 2 representa o número de pacientes divididos por mês estudado.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribuição do número de pacientes por mês estudado. (N=84) 
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5.2. CARACTERÍSTICAS DOS PACIENTES 

As prescrições que foram avaliadas neste estudo eram relativas a um grupo 

de paciente na faixa etária de 0 a 24 meses internadas na clinica pediátrica do HFA, 

sendo 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino. A média de idade destes 

infantes foi de 11,5 meses, sendo a moda a idade de 19 meses. O grupo foi 

constituído por 25 crianças na faixa etária de 0 a 6 meses, 22 crianças na faixa de 7 

a 12 meses, 19 na faixa de 13 a 18 meses e 18 crianças de 19 a 24 meses (Figura 

3). A média de peso corporal foi de 9 quilos e o tempo médio de internação foi de 6 

dias, sendo 18 dias o período máximo de permanência. Houve a reinternação de 3 

pacientes durante o estudo. 

 
 

As patologias que levaram a internação dessas crianças, registradas em seus 

prontuários, foram bronquiolite, abcesso, infecção do trato urinário, gastroenterite, 

estomatite, estafilococcia, erisipela, celulite, varicela, e pneumonia. A patologia mais 

frequente no grupo foi a pneumonia, em 44 pacientes. Porém, dessas 44 crianças, 

28 apresentaram pneumonia associada a outra patologia, como: gastroenterite, 

asma, bronquiolite, anemia e outros. Não foi encontrado o registro do diagnóstico de 

quatro dos oitenta e quatro pacientes internados no período da pesquisa. A figura 4 

mostra a distribuição desses pacientes de acordo com a patologia apresentada.  

Figura 3: Distribuição do número de pacientes por idade em faixas de 6 meses. (N=84) 
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A figura 5 representa as cinco patologias mais encontradas por mês 

estudado, incluindo os pacientes que não foram encontrados registro da patologia 

principal. Podemos observar que a bronquiolite está presente nos meses de junho a 

agosto, porém, de setembro a novembro não há pacientes com essa patologia 

sozinha, mas sim com ela associada ao quadro de pneumonia. O quadro de 

pneumonia associada a outra doença possui a maior incidência em todos os meses, 

e a gravidade mais associada é a bronquiolite. Apesar de não estar presente na 

figura, de agosto a novembro tivemos o diagnóstico de varicela em pelo menos uma 

criança no mês. Estudos mostram que a incidência de varicela ocorre no final do 

inverno e início da primavera, porém no estudo a doença continua a aparecer até 

novembro (CARVALHO e MARTINS, 1999). 

 

Figura 4: Distribuição do número de pacientes por diagnóstico principal. (N=84) 

Figura 5: Distribuição percentual das cinco patologias mais prevalentes por mês estudado 
(N=84). 
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Com o registro dos bairros de residência dos pacientes verificamos que a 

maioria são moradores de bairros próximos do hospital de estudo. Verificando as 

distâncias, o bairro mais próximo é o andaraí, aonde se localiza o hospital, e o bairro 

mais distante, fica a 21 quilômetros, que é Curicica. Dentre os 84 pacientes 

estudados, apenas 5 são moradores de bairros com mais 10 quilômetros de 

distância aproximadamente. A figura 6 representa o número de crianças por local de 

residência (linha azul) e a distância aproximada entre o bairro de residência e o 

bairro de localização do hospital, em quilômetros (linha vermelha). 

 
 

 

Todos os pacientes que compuseram o grupo estudado tinham indicação em 

suas prescrições e prontuários de que eles estavam com acesso venoso disponível 

para a administração de medicamentos. Não houve ocorrência de óbito ou de 

transferências para os pacientes que compuseram o grupo estudado neste trabalho 

e o destino de todos eles após o período de internação foi a alta hospitalar.  

 

5.3. ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES 

As prescrições foram avaliadas no intuito de conhecer-se o perfil de 

medicamentos administrados a crianças de 0 a 24 meses. Durante esta avaliação 

foram apreciadas a qualidade destas prescrições quanto a presença ou ausência de 

dados dos pacientes.  

Figura 6. Distribuição de pacientes por bairro de residência (linha azul) e a distância 
aproximada entre o bairro de residência do paciente e o bairro de localização do hospital, 
em quilômetros (linha vermelha)  (N=84) 
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Tal análise foi feita com o objetivo de propor uma mudança e padronização 

das prescrições na clínica, visto que não há um modelo a ser seguido. 

A prescrição pediátrica deve ser mais minuciosa que a prescrição de adultos 

e estudos apontam que erros podem ocorrer por prescrições ilegíveis, duvidosas, 

doses errôneas de medicamentos ou pela não especificação da via de 

administração. (CARVALHO e VIEIRA, 2002). 

O erro de prescrição ocorre quando há: escolha incorreta do fármaco, erro de 

cálculo de dose, via de administração, concentração, velocidade de infusão ou 

prescrições ilegíveis (CARVALHO e VIEIRA, 2002). 

A figura 7 representa todos os tópicos avaliados nas prescrições, o número de 

prescrições encontradas e a porcentagem calculada a partir do total.  

 

 

Durante o período do estudo todas as prescrições apresentadas ao Serviço 

de Farmácia foram escritas a mão e copiadas por meio de papel carbono. Tal 

procedimento gera muitas vezes uma falha no entendimento, informações apagadas 

e ilegíveis. No hospital do estudo, verifica-se que mais de 90% das clínicas possuem 

Figura 7. Tópicos avaliados nas prescrições com os valores e percentagens encontradas 
(N=296). 
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a prescrição digitalizada, sendo apenas as emergências e a clínica pediátrica 

prescrita à mão.  

Como documento legal, a prescrição deve conter a identificação do prescritor, 

para que em situações de esclarecimento de dúvidas, seja possível localizar o 

responsável por ela. Apenas quatro prescrições (1%) apresentaram falta de 

identificação do prescritor. Na ocorrência de falhas como esta, o farmacêutico não 

deve liberar o envio dos medicamentos até que a identificação esteja presente.  

Como já foi dito anteriormente, não é possível considerar as crianças como 

adultos em miniaturas, sendo assim, para calcular a dose administrada não deve ser 

feita uma simples proporção de peso corporal de crianças relativamente aos adultos 

(PINTO E BARBOSA, 2008). Para o cálculo de dose precisamos de informações 

como: idade e peso corporal. Das 296 prescrições analisadas, 23% não 

apresentaram o peso e 34% não informavam a idade do paciente. 

Ausência do número de prontuário, patologia principal e data apareceram em 

somente 7%, 84% e 5% das prescrições, respectivamente. A omissão do número de 

prontuário pode gerar erro ou não permitir a liberação dos medicamentos, pois no 

HFA são feitas baixas de medicamentos por paciente, através do sistema e-SUS. O 

número de prontuário é colocado no sistema para identificar o paciente internado.  

Não foi observada a ausência de dose em nenhuma das prescrições 

avaliadas. A ausência da indicação da posologia pode ser vista em três prescrições 

(1%). 

Dentre as prescrições estudadas, 201 apresentaram pelo menos um 

medicamento prescrito pelo nome comercial e não o nome pela denominação 

comum brasileira (DCB), aprovada pela ANVISA. É importante o uso da DCB, pois 

muitos dos medicamentos presentes no hospital podem não ter o nome comercial de 

referência, podendo haver dúvidas e erros no momento da administração desse 

fármaco.  

A figura 8 representa a porcentagem de prescrições avaliadas por mês 

estudado. Nem todos os critérios de avaliação estão presentes, foram retirados 

quatro deles, com números menos relevantes. Podemos observar que mesmo com a 

diminuição de pacientes, a ausência da patologia continua tendo uma incidência 
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alta, chegando a 90,6% no mês de junho. E a prescrição de medicamentos com o 

nome comercial atingi 100% no mês de julho. Os medicamentos que mais 

representam esse tópico são fenoterol e ipratrópio, que são prescritos como berotec 

e atrovent, respectivamente.  

 

 

 

5.4. PERFIL GERAL DA PRESCRIÇÃO 

Foram analisadas 296 prescrições, no período de junho a novembro de 2013, 

com um total de 634 medicamentos prescritos e uma média de 4,7 medicamentos 

por prescrição. A figura 9 representa a média de medicamentos por mês avaliado. O 

mês de Agosto apresentou a maior média, mesmo não sendo o mês com maior 

número de internações. A média de medicamentos por prescrição permite medir o 

grau de polimedicação do paciente, sendo um importante fator de interação 

medicamentos e reações adversas (FARIAS et al, 2007). 

 
Figura 9. Média de medicamentos prescritos por mês analisado. (N=634). 

Figura 8. Distribuição percentual dos erros observados nas prescrições de pacientes 

pediátricos (0 a 24 meses) nos meses de junho a novembro de 2013. (N=296) 
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A avaliação das indicações de via de administração de cada medicamento 

prescrito permitiu observar que houve indicação de administração por via 

intravenosa para 70,5% e que no grupo estudado não havia nenhuma criança 

fazendo uso de cateter de alimentação para administração de medicamentos. A 

figura 10 apresenta a distribuição porcentual dos medicamentos classificados por via 

de administração. 

 

 

A figura 11 apresenta a quantidade de medicamentos prescritos aos 

pacientes por vias de administração. Os fármacos utilizados por via de cateter de 

alimentação não foram prescritos a nenhum paciente durante o estudo, portanto não 

está representado nesse gráfico. A via intravenosa foi a mais utilizada em todos os 

meses. Também é possível observar uma diminuição dos valores nos últimos 

meses, isso ocorreu devido a diminuição do número de pacientes internados. 

A terapia intravenosa é caracterizada como multidisciplinar, porém, apresenta 

maiores desafios para a enfermagem, devido aos diferentes métodos e períodos de 

administração, formas e agentes utilizados para a diluição, além de problemas 

relacionados com incompatibilidade medicamentosa, geradas por associação de 

fármacos. A necessidade de administrar doses muito fracionadas ocasiona maior 

demanda de tempo de trabalho e a necessidade de manipulação exagerada das 

Figura 10. Porcentagem do total de medicamentos prescritos por via de administração 
indicada. (N=634) 
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soluções pode levar a contaminação e/ou diminuição de estabilidade, 

comprometendo a qualidade do procedimento (PETERLINI et al, 2003). 

 

 
 

 

5.5. CONSUMO DE MEDICAMENTOS 

Com a análise das prescrições foram contabilizados 40 fármacos diferentes. 

No quadro 4 está relacionado todos os medicamentos encontrados, o número de 

vezes em que foi prescrito e o número de pacientes para quem foi prescrito. O termo 

“hidratação venosa” foi utilizado para substituir a associação de soro glicosado 5% 

mais cloreto de sódio 20% e cloreto de potássio 10%. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribuição da quantidade de medicamentos por via de administração indicada 
por mês estudado. (N=634) 
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Quadro 4. Medicamentos prescritos durante o estudo, o número de vezes em que foi 

prescrito e o número de pacientes para quem foram prescritos. 

 
Medicamento 

No. de 

prescrições   
No. de Pacientes 

Medicamentos Orais 

Simeticona 17 7 

Dipirona 15 7 

Prednisolona  8 3 

Nistatina  6 3 

Amoxicilina 6 2 

Dexclorfeniramina 5 4 

Hidroxizine 5 2 

Oseltamivir 4 2 

Sulfato Ferroso 4 1 

Polivitamínico 4 1 

Bromoprida 1 1 

Ibuprofeno 1 1 

Paracetamol 1 1 

Medicamentos de Uso 

Tópico 

Óxido de Zinco + Nistatina 6 1 

Permaganato de Potássio 1 1 

Neomicina + Bacitracina 1 1 

Nistatina 1 1 

Medicamentos Inalatórios 

Fenoterol 130 56 

Ipratrópio 60 34 

Soro Fisiológico 7 7 

Medicamentos 

Intravenosos 

Dipirona 151 77 

Hidrocortisona 72 36 

Penicilina Cristalina 61 29 

Hidratação Venosa 45 32 

Bromoprida 39 24 

Gentamicina 37 17 

Oxacilina 32 16 

Amoxicilina + Clavulanato 27 14 

Ampicilina 27 12 

Cefazolina 8 4 

Ranitidina 7 4 

Ceftriaxona 6 2 

Vancomicina 6 2 

Penicilina Procaína 4 1 

Claritromicina 3 3 

Cefepime 3 1 

Ondansetrona 1 1 

Diazepam 1 1 

Medicamento Otológico Fluocinolona Acetonida + Sulfato de Polimixina 

B + Sulfato de Neomicina + Cloridrato de 

Lidocaína 

2 1 
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A figura 12 mostra o percentual dos 10 medicamentos mais prescritos, 

totalizando 83,56% dos fármacos prescritos. 

 
 

A tabela 1 apresenta a prevalência das classes terapêuticas mais prescritas e 

o medicamento mais prescrito dentro dessas classes. Dentre elas, a mais utilizada 

foi a classe do sistema nervoso, empregados em 97,1% dos pacientes. Em segundo 

lugar estão os anti-infecciosos gerais para uso sistêmico, prescritos em 92,9% dos 

pacientes.  

O código ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Code) é uma classificação 

utilizada internacionalmente com o objetivo de relacionar as substâncias de acordo 

com suas classes terapêuticas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribuição percentual dos 10 fármacos mais prescritos (N=40) 
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ATC CLASSE TERAPÊUTICA NÚMERO DE 
CRIANÇAS 
(%) 

FÁRMACO MAIS PRESCRITO 

Fármaco          Número (%) 

N Sistema Nervoso 82 (97,1%) Dipirona IV 77 (91,7%) 

J Anti-Infecciosos gerais para 
uso sistêmico 

78 (92,9%) Penicilina 
Cristalina 

29 (34,5) 

R Aparelho Respiratório 57(67,9%) Fenoterol 56 (66,7%) 

H Preparações Hormonais 
Sistêmicas, excluindo 
hormônios sexuais 

36(42,9%) Hidrocortisona 36 (42,9%) 

A Aparelho Digestivo e 
Metabolismo 

24(28,6%) Bromoprida IV 24 (28,6%) 

Tabela 1: Classes terapêuticas mais prescritas e o medicamento mais prescrito dentro 

dessas classes. 
A dipirona foi o fármaco mais prescrito da classe do sistema nervoso (95,2% 

dos pacientes), e em 94,1% dos casos a prescrição indicava que este deveria ser 

administrado a pacientes com temperatura corporal maior que 38oC. Outros estudos 

também apontam a dipirona como o medicamento mais prescrito em clínicas 

pediátricas (MEINERS E BERGSTEN-MENDES, 2001; LEITE, 1998;).  

Os fármacos fenoterol (broncodilatador) e ipratrópio (anticolinérgico) foram 

prescritos em 67,9% das crianças, eles são utilizados para doenças do sistema 

respiratório, como asma e bronquiolite. Muitos estudos apontam grande 

preocupação com os efeitos adversos que podem ser causados por esses fármacos. 

(SANTOS et al, 2007; ZAZONI e PALHARES, 2002; NEWHOUSE et al, 1996; HEEL 

et al, 1978). Alguns efeitos colaterais do fenoterol são cefaleia, taquicardia, 

palpitações, leves tremores e câimbras. E o Ipratrópio pode causar cefaléia, náuseas 

e boca seca (GOODMAN E GILMAN, 2005). 

Os corticoides, que estão na classe de preparações hormonais sistêmicas, 

também tiveram destaque, 42,9% internados fizeram uso, sendo a hidrocortisona a 

mais utilizada da classe (42,9%). Um estudo feito em um Hospital Infantil em Brasília 

também mostrou como classes terapêuticas mais prescritas: o sistema nervoso, os 
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anti-infecciosos para uso sistêmico e os medicamentos para o sistema respiratório 

(MEINERS e BERGSTEN-MENDES, 2001). 

Dentre os antimicrobianos, a classe das penicilinas foi a mais prescrita, com 

86,9% (Figura 9), sendo a penicilina cristalina indicada em 34,5% dos casos. No 

estudo feito em Brasília ela também foi a mais prescrita (MEINERS e BERGSTEN-

MENDES, 2001). 

A figura 13 representa a percentagem de antibióticos prescritos por classe 

farmacológica. A classe dos aminoglicosídeos foi a segunda mais prescrita, sendo a 

gentamicina a mais utilizada. Dentro da classe das cefalosporinas, observa-se o uso 

de ceftriaxona, cefepime e cefazolina. Na classe dos macrolídeos e dos 

glicopeptídeos a claritromicina e a vancomicina, foram as únicas prescritas no 

período estudado, respectivamente.  

 

 

Ao estudar as prescrições quanto ao tipo de forma farmacêuticas (FF) 

solicitadas, foi observada a solicitação de comprimidos, suspensões, soluções orais, 

xaropes, soluções injetáveis, soluções inalatórias e pomadas. A FF mais prescrita foi 

a solução injetável, presente em 68,58% prescrições. Estudos mostram que a 

utilização da via endovenosa e a manutenção do acesso venoso acarretam ao 

paciente maior sofrimento e risco, além de gerar maior custo da atenção hospitalar 

(MEINERS e BERGSTEN-MENDES, 2001).  

Figura 13. Distribuição percentual das classes de anti-infecciosos de uso sistêmicos 
prescritos por pacientes. (N=84) 
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Para o público em questão, as formas farmacêuticas líquidas, em especial as 

soluções e suspensões orais, são as mais apropriadas. Elas facilitam a 

administração, contribuem para adesão terapêutica e permitem flexibilidade e ajuste 

de doses simples e rápido (PINTO e BARBOSA, 2008). Já os de forma farmacêutica 

sólida, como os comprimidos e cápsulas, não são tão apropriadas para esse grupo, 

devido as dificuldades de deglutição e adequação de doses (NAHATA e ALLEN, 

2008; THOMSON et al, 2009). 

A análise da distribuição dos fármacos pelas formas farmacêuticas solicitadas 

mostrou que as soluções orais foram prescritas somente para sete medicamentos, o 

xarope em um, as suspensões em quatro medicamentos. Já para as formas 

farmacêuticas sólidas, encontrou-se apenas uma indicação de comprimido e uma 

indicação de cápsula, o permanganato de potássio e o oseltamivir, respectivamente.  

O permanganato de potássio é indicado, principalmente, em casos de 

varicela. Tem a função auxiliar a cicatrização das feridas geradas pela doença. Ele é 

utilizado de forma tópica, com o preparo de um banho, diluindo o comprimido em 

água. Logo, este caso não apresenta um risco de dose para a criança. 

O fármaco oseltamivir é um antiviral que atua como potente inibidor das 

neuramidases do vírus influenza, mostrando-se muito efetivo no tratamento e 

prevenção das infecções pelos vírus influenza A e influenza B (GOODMAN e 

GILMAN, 2005). Esse medicamento está disponível apenas sob a forma 

farmacêutica de cápsulas o que justifica seu uso.  

Também foram avaliadas as orientações médicas contidas nas prescrições 

destinadas à enfermagem. Muitas vezes, percebe-se uma dificuldade de 

comunicação entre o médico e a enfermagem quanto à adequação das doses para 

este grupo de pacientes. Porém, não foram encontrados problemas significativos 

com esse item.  

Muitos artigos analisam essa orientação e encontram erros, quando ocorre a 

prática de partir comprimidos ou abrir cápsulas. Tal prática deve ser vista com 

cautela, porque desta forma não se consegue garantir uma dose correta de 

administração, expondo os pacientes a subdoses ou sobredoses. (BRION, NUNN, 

RIEUTORD, 2003; NAHATA, ALLEN, 2008; CONROY et al, 2000).  
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De todas as classes de medicamentos utilizadas durante o período do estudo, 

apenas duas não constavam na lista de padronização do serviço de farmácia do 

hospital. Logo, 94,87% dos medicamentos constavam na lista. Os medicamentos 

não padronizados encontrados foram: hidroxizine xarope e o Otosynalar® 

(Fluocinolona Acetonida + Sulfato de Polimixina B + Sulfato de Neomicina + 

Cloridrato de Lidocaína).  O xarope foi prescrito para três pacientes e o antibiótico 

otológico foi indicado para, apenas, um paciente. Esse resultado demonstra que a 

padronização feita pelo serviço de farmácia do hospital está conseguindo atingir a 

maior parte das enfermidades e necessidades dos pacientes pediátricos. Essa 

padronização deve ser reavaliada periodicamente pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica. 
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6. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos é possível concluir que a maior parte dos 

pacientes da clínica pediátrica do HFA faz uso de medicamentos por via intravenosa. 

Essa via pode apresentar riscos, porém a administração de cápsulas e comprimidos 

é mais preocupante em relação a erros de manipulação e adequação de doses, 

devido a recursos precários que não podem garantir a dose correta e a segurança 

do paciente. 

Em termos quantitativos, durante o estudo, houve um padrão de consumo e 

frequência de utilização dos principais medicamentos prescritos na clínica 

correspondentes com a literatura. 

Quanto à padronização de medicamentos no Serviço de Farmácia, podemos 

dizer que está adequada. Não houve falta de medicamentos significativa, muitos 

medicamentos apresentam mais de uma forma farmacêutica disponível e apenas 

dois medicamentos utilizados não se encontravam na lista padronizada. 

Quanto a avaliação sobre os dados presentes na prescrição do hospital, 

percebemos uma necessidade importante em se criar uma padronização da 

prescrição. E inserir a clínica as prescrições digitalizadas. O HFA é um hospital de 

grande porte, e aproximadamente 90% das clínicas já apresentam a prescrição 

digitalizada e pude observar a presença de inúmeros computadores na Pediatria, 

logo, não há justificava para o uso de prescrições escritas a mão.  

É indiscutível que existe uma grande necessidade da criação de leis e 

políticas que incentivem o estudo e a produção industrial de medicamentos com 

características de formulação e apresentação direcionada para a faixa etária 

pediátrica. O que geraria a utilização mais segura e racional de medicamentos. 
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Anexo A: Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 

 


