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RESUMO 

A preocupação com problemas relacionados a medicamentos (PRM) têm 
aumentado entre os profissionais de saúde. No Brasil, medidas como a Política 
Nacional de Medicamentos e a Lei dos Medicamentos Genéricos, entre outras ações 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, são exemplos da valorização deste 
tema. A prescrição representa a primeira etapa da cadeia de utilização de 
medicamentos. Após a prescrição finalizada, o farmacêutico deve analisá-la quanto 
a sua apresentação, qualidade da informação, cumprimento da legislação e 
qualidade da terapêutica. A falta de qualidade na informação encontrada, como 
ausência de alguns dados, pode acarretar PRM, de complexidade e magnitude 
diferentes, além de prejudicar a qualidade do tratamento. O presente trabalho tem 
como objetivo verificar as prescrições de pacientes pediátricos do Centro de 
Tratamento de Queimados do Hospital Federal do Andaraí e avaliar as possíveis 
interações medicamentosas presentes. Trata-se de um estudo analítico de 
orientação retrospectiva, que compreenderá a verificação de itens específicos na 
prescrição de pacientes atendidos no ano de 2015. Nas prescrições onde foram 
encontradas interações medicamentosas, uma busca mais aprofundada foi feita no 
prontuário do paciente para observar se houve o relato de possível reação adversa a 
medicamentos (RAM). No período de estudo estiveram internados 41 pacientes com 
idade variando de 8 meses a 15 anos. Das 805 prescrições analisadas, 435 (54,04 
%) delas continham algum tipo de interação medicamentosa, apresentando uma 
média de 4 interações por prescrição. Nas 1.828 ocorrências de interações 
encontradas, quando classificadas de acordo com a gravidade, observou-se que 96 
(5,25 %) eram contraindicadas, 1.077 (58,92 %) importantes, 452 (24,73 %) 
moderadas e 203 (11,11 %) secundárias. As 96 ocorrências de interação 
medicamentosa contra-indicadas se concentraram em apenas 5 prontuários, os 
quais foram consultados em busca de relatos que confirmassem a ocorrência das 
mesmas. Em 4 (quatro) prontuários, não foi encontrado nenhum registro de relato 
clínico relacionado à interação medicamentosa encontrada. Apenas em 1 prontuário 
foi encontrado relato compatível com a interação medicamentosa encontrada. Com 
relação a avaliação da prescrição, os itens relacionados a identificação do paciente, 
instituição e prescritor estão presentes em mais de 80 %. Ao se observar os 
medicamentos prescritos, vemos mais de 70 % prescrito com nome genérico e são 
raras as abreviações, tendo em média 9,54 itens prescritos e a principal via de 
administração escolhida é a via oral. Todos esses pontos esboçam uma prescrição 
de boa qualidade segundo o programa de segurança do paciente. 

 

Palavras-chave: Queimaduras. Prescrições de Medicamentos. Pediatria. Interações 
de Medicamentos. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Concern about drug related problems (DRP) have increased among health 
professionals. In Brazil, measures such as: the “Política Nacional de Medicamentos” 
and the “lei dos medicamentos genéricos”, among others from the “Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária”, exemplify and validate the perniciousness of the problem. 
Prescription represents the first step in the drug use chain. Once the prescription is 
completed, the pharmacist is required to analyze it regarding its: presentation, quality 
of information, compliance with legislation, and quality of therapy. The lack of quality 
of the information, such as the absence of data, can lead to DRP of varying 
complexity and magnitude, as well as impair the quality of treatment. The present 
study aims to verify the prescriptions of pediatric patients of the Burns Care Unit in 
Federal Hospital of Andaraí. As well as, evaluate possible drug interactions. This is 
an analytical study of the retrospective orientation, including verification of specific 
items of patient’s prescriptions issued in 2015. In drug interactions prescriptions a 
more thorough search was made in the patients’ medical records to see if possible 
adverse drug reactions (ADR) were reported. 41 patients were studied aged between 
8 months and 15 years. Of the 805 prescriptions analyzed, 435 (54.04%) of them 
contained some form of drug interaction, presenting a average 4 drug interaction per 
prescription. In 1.828 occurrences of interactions, the classified according to severity, 
were found 96 (5.25 %) held the most severe classification (contraindicated), 1.077 
(58.92 %) were important, 452 (24.73 %) were moderate and 203 (11.11 %) were 
secondary. The 96 contraindicated drug interactions were found in 5 patients’ 
medical records, which were examined in search of a written report by the attending 
physician confirming the occurrence of them contraindication. In 4 medical records, 
no written report found in relation to ADR. Only in one patient record was a clinical 
report compatible with the drug interaction found. Regarding the evaluation of the 
prescription, the items related to identification of the patient, institution and prescriber 
were present in more than 80 %. When reviewing the prescriptions we found: more 
than 70 % prescribed generic drugs and drug abbreviations were rare. On average 
9,54 prescribed items. The main route of administration chosen is the oral route. In 
light of drug interactions, all of these points outline a good quality prescription 
according to the patient safety program. 
 

Keywords: Burns. Drugs Prescriptions.Pediatrics.Drug Interactions. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

As queimaduras são, segundo Gervasi (2014), uma lesão resultante da ação 

direta ou indireta do calor excessivo sobre o tecido orgânico, exposição a corrosivos 

químicos ou radiação, contato com corrente elétrica ou frio extremo. São 

consideradas um dos traumas mais graves, devido principalmente à infecção, que 

pode evoluir com sepse e outros desfechos. É uma das principais causas de morte 

não intencional em crianças e idosos, além de ser considerado, pelos profissionais 

da equipe de enfermagem, como sendo um dos maiores desafios da assistência em 

saúde (COELHO, 2010; GERVASI, 2014). 

Atualmente, estima-se que aproximadamente 1.000.000 de acidentes por 

queimaduras ocorram por ano no Brasil, atingindo a faixa etária de 1 a 5 anos 

(COELHO, 2010). Junior (2013) afirma que dos acidentados, 100.000 procurarão 

atendimento hospitalar e 2.500 irão falecer por complicações diretas ou indiretas de 

suas lesões. Durante o período de internação há intensa variação nas necessidades 

de medicamentos (analgésico, antimicrobianos, suporte vitamínico, balanço 

eletrolítico etc.), devido aos inúmeros procedimentos pelos quais os pacientes são 

submetidos e, também, à própria evolução clínica. Desta forma, é fundamental a 

abordagem multidisciplinar desses pacientes em função da complexidade dos 

fatores envolvidos. Nesse sentido, o profissional farmacêutico, juntamente com a 

equipe multidisciplinar, pode atuar no contexto da saúde visando estratégias para 

redução de custos quanto à farmacoterapia e incentivar o uso racional de 

medicamentos (CASTRO, 2013; ROSSI et al, 2003). 

A prescrição representa a primeira etapa da cadeia de utilização de 

medicamentos e elo importante na comunicação entre os profissionais envolvidos no 

cuidado, sendo de responsabilidade do farmacêutico a análise minuciosa a fim de 

identificar possíveis falhas antes que ocorra a manipulação e administração dos 
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medicamentos (CARDINAL et al, 2012).  O farmacêutico hospitalar desempenha 

papel fundamental na integração dos processos de prescrição, dispensação e 

administração e colabora com a prevenção de erros relacionados a medicamentos 

(FERREIRA, 2015; OLIVEIRA, 2005).  

A dispensação dos medicamentos deve estar de acordo com a prescrição, 

nas quantidades e especificações solicitadas e para isso, algumas informações são 

consideradas imprescindíveis e, quando ausentes, incompletas ou ilegíveis, elevam 

a probabilidade de ocorrência de erros de dispensação e administração dos 

medicamentos. Sendo assim, as prescrições devem conter dados de identificação 

do paciente, do prescritor e descrição detalhada dos medicamentos, de forma a 

garantir a qualidade necessária ao processo de assistência (CARDINAL et al, 2012; 

SOARES et al, 2012). 

Com o surgimento da farmácia clínica, na década de 1960, o foco do 

farmacêutico deixou de ser o medicamento, enquanto produto para consumo. O 

olhar passa a ser direcionado para o paciente, como indivíduo que sofre o processo 

saúde-doença, e para a preocupação quanto ao uso destes fármacos, objetivando a 

solução ou redução dos agravos à saúde. Devido à condição clínica, os pacientes 

queimados frequentemente exigem a utilização de vários medicamentos, gerando 

extensas prescrições e, consequentemente,  maior possibilidade de 

desenvolvimento de eventos adversos. Assim sendo, a otimização do uso de 

medicamentos aumenta a qualidade e a segurança e reduz custos, racionalizando o 

serviço (ROSSI et al, 2003). 

A qualidade da informação encontrada na prescrição permite que o 

farmacêutico avalie vários problemas relacionados com medicamentos, como é o 

caso das interações medicamentosas. Algumas interações presentes em 

prescrições são complexas e possuem magnitudes diferentes que variam de acordo 

com o quadro clínico do paciente, a idade, sexo, raça, dentre outras. Essas podem, 

além de prejudicar a qualidade do tratamento, ocasionar algum dano ao paciente. 

Estas preocupações ganham novas proporções quando se trata de pacientes 

pediátricos, principalmente porque a maioria dos fármacos não está licenciada para 

uso infantil (SILVA, 2014; MARTINBIANCHO et al, 2007). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1. CENTRO DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS (CTQ) 

 

 

Um CTQ possui estrutura física fechada em determinado nosocômio, público 

ou privado, integrado ou não à estrutura do hospital, isolado das demais áreas, com 

adequados equipamentos, planta física, materiais e infraestrutura hospitalar de 

apoio. Conta ainda com equipe multiprofissional especializada (JUNIOR, 2013).  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), o Brasil 

possui 55 Centros de Queimaduras habilitados pelo Ministério da Saúde. Estes 

centros estão distribuídos em 12 estados brasileiros, com elevada concentração nas 

regiões Sul e Sudeste, totalizando 72 % do total de hospitais, onde a população 

corresponde a 56 % do total (SBQ, 2016; JUNIOR, 2013). Segundo DATASUS, em 

2015, o estado que apresentou maior número de internações devido a queimaduras 

foi Pernambuco. 

 
 

2.2. QUEIMADURAS 
 
 

As lesões por queimaduras podem ser classificadas de acordo com o 

mecanismo agressor em físicas e químicas. As queimaduras por agentes químicos 

podem ser provocadas por ácidos ou álcalis. Outros agentes causadores de 

queimaduras são os físicos, que podem ser térmicos, radiantes ou elétricos (ROSSI 

et al, 2003).  
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Outra forma de classificação é de acordo com a profundidade da lesão. 

Queimaduras que atingem apenas a epiderme são consideradas superficiais ou, 

ainda, de 1º grau. Apresentam-se com eritema, ruborizada, dolorida e sem a 

presença de bolhas. Com cura espontânea de 3 a 6 dias e sem deixar cicatrizes. Se 

a lesão atinge a derme, classifica-se como queimadura de 2º grau, podendo ser do 

tipo superficial ou profunda. A primeira indica que houve comprometimento parcial 

da derme, já a outra ocorre quando toda esta camada foi afetada. São lesões que se 

apresentam vermelhas, dolorosas, com bolhas e edema. Levam cerca de duas 

semanas para regredir e podem deixar sequelas. Por fim, a queimadura de 3º grau é 

aquela que chega e/ou ultrapassa a hipoderme, podendo atingir músculos, ossos e 

outros órgãos. Possui aparência seca, brancacenta ou marrom, e menos dolorida 

devido ao comprometimento das terminações nervosas do local. A regeneração é 

complexa, ocorrendo apenas nas margens, havendo a necessidade de cirurgia 

plástica reparadora com enxertos de pele (ODELI et al, 2012; MENDONÇA, 2014). 

No Brasil, estima-se que 1.000.000 de indivíduos se queimem por ano, não 

havendo restrição de sexo, idade, raça ou classe social, com forte impacto 

econômico, tendo em vista o tempo prolongado de tratamento, acompanhamento e 

as possíveis sequelas (REIS, 2011; SILVA et al, 2010a). As queimaduras mais 

profundas devem ser tratadas com enxertia precoce, para evitar retrações e 

sequelas. Por isso, o tratamento cirúrgico tem como “principal objetivo a remoção do 

tecido necrótico, desvitalizado e/ou infectado, deixando a ferida limpa e adequada 

para cobertura imediata com pele ou substitutivos cutâneos”. Priorizando cobrir 

áreas nobres como, mãos, face e articulações. A prioridade é sempre pelo 

autoenxerto, pois utiliza material do próprio indivíduo fazendo com que não ocorram 

reações de rejeição (BOLGINAI, 2010; SBCD, 2016). 

No Brasil, as queimaduras, por acidente, representam a quarta causa de 

morte e hospitalização de crianças e adolescentes de até 14 anos. A maioria das 

queimaduras ocorre em ambiente domestico, principalmente, na cozinha e na 

presença de um adulto. Em muitos casos o tratamento é muito doloroso e possui 

repercussões com significativas limitações funcionais (MENDONÇA, 2014). Um 

estudo realizado em João Pessoa (PB) entre 2007 e 2009 demonstrou que a maioria 

das vítimas compõe-se de lactentes (37%) e pré-escolares (33,2%), do gênero 

masculino (54%). Os acidentes correspondem a 90% dos casos ocorridos, 
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acontecerem, principalmente, em casa (85,5%) e por escaldamento (69,6%). 

Infecção foi a complicação mais comum encontrada no estudo (FERNANDES et al, 

2012). 

 
 

2.3. SEGURANÇA DO PACIENTE 

 
 

Para que o paciente queimado tenha boa evolução clínica, é essecial que ele 

seja submetido a diversos procedimentos. Durante esse período há ampla variação 

nas classes farmacológicas utilizadas, como analgésico, antimicrobianos, anti-

histamínicos e outros. 

O Serviço de Farmácia Hospitalar é responsável pelo uso seguro e eficaz dos 

medicamentos (SOARES et al, 2012). A Resolução nº 288 de 21 de Março de 1996 

dispõe que o farmacêutico possui competência legal para avaliar as prescrições 

médicas (BRASIL, 1996). Esta avaliação previne falhas antes da administração do 

medicamento garantindo o fornecimento, a segurança e a qualidade da terapêutica 

(ANDRADE, 2009). O erro pode acarretar em dano permanente ou não para o 

paciente, enquanto para os profissionais de saúde o desapontamento de não prestar 

a melhor assistência (AGUIAR, 2006). 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pelo 

Ministério da Saúde através da Portaria 529/13 tem o objetivo de  

 
 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os 
estabelecimentos de saúde do território nacional, quer públicos, quer 
privados, de acordo com prioridade dada à segurança do paciente em 
estabelecimentos de Saúde na agenda política dos estados-membros da 
OMS e na resolução aprovada durante a 57ª Assembleia Mundial da Saúde. 
(BRASIL, 2013).  
 
 

Em seu anexo 3 está o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e 

Administração de Medicamentos que define as práticas seguras para a prescrição 

de medicamentos (BRASIL, 2013). As doses prescritas devem ser checadas a fim de 

evitar administração de super ou subdoses, garantindo a segurança do paciente e o 

uso racional de medicamentos.   
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De acordo com o PNSP os itens que devem ser avaliados para a se obter a 

prescrição segura do paciente são:  

 Identificação do paciente: nome completo, número de prontuário, endereço e 

data de nascimento; 

 Identificação do prescritor: nome completo e número de registro do conselho 

profissional com assinatura, este registro poderá ser por meio de carimbo; 

 Identificação da instituição: identificação completa do estabelecimento de 

saúde a fim do paciente retornar o contato com a instituição quando 

necessário; 

 Identificação da data da prescrição: essencial para conferir validade da 

prescrição, certificando que a indicação foi embasada na avaliação médica do 

dia da emissão contida na prescrição; 

 Legibilidade: garante a correta comunicação entre o prescritore o paciente, 

bem como com os demais profissionais de saúde; 

 Usos de abreviaturas: seu uso amplia as oportunidades de erros, porém a 

instituição pode padronizar uma listagem de abreviaturas, desde que seja 

divulgada para a equipe de saúde; 

 Denominação de medicamentos: deve ser utilizada a Denominação Comum 

Brasileira para se prescrever os medicamentos; 

 Expressão de doses: deve-se utilizar o sistema métrico, além de identificar a 

forma farmacêutica e a unidade de medida claramente indicada. 

 
 

2.4. PRESCRIÇÃO 

 
 

A Política Nacional de Medicamentos, por meio de sua portaria número 3.916 

de 1998, define prescrição como “o ato de definir o medicamento que vai ser 

consumido pelo paciente, com a respectiva dosagem e duração do tratamento”. A 

prescrição é um documento que representa o ordenamento da terapêutica e de suas 

instruções. Sendo um instrumento indispensável para o uso racional de 
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medicamentos, pois guia tanto o dispensador e o responsável pela administração do 

medicamento (no âmbito hospitalar, farmacêutico e enfermeiro, respectivamente). 

Além disso, também é um instrumento de orientação para o paciente. O 

farmacêutico no ato da dispensação deve analisar e avaliar a apresentação, 

qualidade da informação e da terapêutica bem como o cumprimento da legislação na 

prescrição solicitada (BRASIL, 1998; CRUCIOL-SOUZA, 2008).  

No Brasil, a Lei nº 5.991 de 1973 determina que a prescrição deve ser escrita 

por extenso legível, clara e completa sem uso de códigos e abreviaturas, 

observando a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, apresentando 

o nome do paciente, a terapia farmacológica (medicamento, concentração, via de 

administração, dose, frequência de administração e tempo de tratamento), a data, e 

identificação do prescritor  com o número de seu registro no conselho de classe 

correspondente. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei 9.787/99 (lei 

dos genéricos) normatiza que as prescrições devem adotar obrigatoriamente a 

Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum 

Internacional (DCI) (BRASIL, 1973; BRASIL, 1999). 

De forma objetiva, uma prescrição deve conter o mínimo de medicamentos 

possível, inexistência de contraindicação, forma farmacêutica, posologia e tempo de 

tratamento apropriados. Visando uma melhor prática do uso de medicamentos, em 

1993, a Organização Mundial de Saúde (OMS), elaborou um protocolo que permite 

avaliar a prática da prescrição de medicamentos por meio de indicadores 

(ALBUQUERQUE, 2011). Neste protocolo são preconizados 5 indicadores: Número 

de medicamentos por prescrição; Porcentagem de medicamentos prescritos com 

nome genérico; Porcentagem de medicamentos prescritos contidos na lista de 

padronização do hospital; Porcentagem de antibióticos prescritos e Porcentagem de 

medicamentos injetáveis prescritos (OMS, 1993). 

A prática de administração de medicamentos em uma organização hospitalar 

é um sistema complexo, com vários processos interligados, interdependentes e com 

envolvimento de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que 

compartilham um objetivo comum, que é a prestação da assistência à saúde dos 

pacientes garantindo a qualidade, a eficácia e a segurança. A prescrição, portanto, 

exerce papel fundamental no tratamento medicamentoso, interligando toda a equipe 

de saúde (SOARES et al, 2012). Tratando-se de um cenário pediátrico, torna-se 
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imprescindível uma prescrição dentro dos padrões legais, embora a Sociedade 

Brasileira de Pediatria não faça nenhuma observação especial com relação à 

prescrição, ela ressalta a importância do ajuste de dose; dado que pode ser 

conferido pelo farmacêutico quando a prescrição possui, principalmente, a idade e o 

peso do paciente, além dos itens descritos na lei. 

 
 

2.5. FARMACOLOGIA E FARMACOTÉCNICA EM PEDIATRIA 

 
 

Na literatura científica, observa-se a preocupação com os pacientes 

pediátricos e a falta de dados científicos que fundamentem a utilização de 

medicamentos em crianças. Isso se deve ao fato de os estudos de eficácia e 

segurança serem reduzidos nesse grupo etário. Especialmente por razões éticas e 

pela dificuldade de obter uma população homogênea e relevante (SILVA, 2014). 

Crianças possuem características fisiológicas distintas dos adultos, 

consequentemente obtêm-se diferentes respostas terapêuticas. Todos os aspectos 

farmacocinéticos estão, em algum momento do desenvolvimento, alterados quando 

comparados com o dos adultos. Por exemplo, observa-se que a absorção sofre 

grande variação nos primeiros anos de vida, em função de várias alterações 

fisiológicas do Trato Gastrointestinal (como valor de pH estomacal e velocidade 

esvaziamento gástrico). A distribuição é aumentada, pois as crianças possuem 

maior quantidade total de água corpórea que um adulto. A biotransformação 

depende da maturação das enzimas hepáticas e a eliminação renal encontra-se 

comprometida uma vez que a função renal só estará completa no início da infância 

(LIBERATO et al, 2008). 

A grande limitação encontrada em pacientes pediátricos é a escolha da forma 

farmacêutica. Apenas crianças maiores de 5 anos conseguem deglutir cápsulas e/ou 

comprimidos. A partição e/ou trituração das formas farmacêuticas sólidas não é 

indicada, pois podem ocorrer erros de dose (sobredose ou subdose). Sendo assim, 

é mais indicado o uso das formas líquidas orais nesses primeiros anos de vida 

(GOMES, 2014). 
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A carência de formulações apropriadas para o uso pediátrico no mercado, 

leva a adaptações das formas farmacêuticas destinadas à adultos. Tal fato acarreta 

o aumento do risco de inexatidão, contaminação, perda de estabilidade, 

incompatibilidade e interação medicamentosa (GOMES, 2014; LIBERATO et al, 

2008). Nas bulas dos medicamentos faltam dados farmacológicos e, para a maior 

parte dos fármacos, não há formulações adequadas para os pacientes pediátricos 

(SILVA, 2014; TEDESCO, 2015). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), uso off-

label é caracterizado como o uso que não consta em bula, ou seja, na licença 

concedida não foram avaliadas tais informações. O responsável pela utilização off-

label de um medicamento é o médico, e em muitos casos pode aparentar ser um 

erro médico. No entanto, em muitos casos, trata-se do uso correto e necessário, mas 

que ainda não foi aprovado científicamente. A falta de aprovação para o uso na 

pediatria não necessariamente significa que o medicamento está contraindicado. É 

apenas o indício de que não há evidências suficientes para informar sobre riscos e 

garantir benefícios às crianças (SILVA, 2014). 

 
 

2.6. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA 

 
 

Gomes e Reis (2003) definem o termo interação medicamentosa como sendo 

a “interferência de um fármaco na ação de outro ou de um alimento/nutriente na 

ação de medicamentos”. Elas podem ser benéficas, quando tem o objetivo de 

reduzir efeitos adversos, aumentar a eficácia ou até mesmo permitir a redução de 

dose. Podem ainda ser indesejáveis, quando reduzem o resultado esperado ou 

aumentam a incidência de efeitos adversos. 

A administração simultânea de dois ou mais medicamentos, pode ocoasionar 

resposta aditiva ou sinérgica, caso os fármacos possuam efeitos farmacológicos 

semelhantes. Podendo ou não atuar sobre o mesmo receptor para produzir tal efeito. 

Porém, se os fármacos possuem efeitos farmacológicos opostos, logo são 

antagônicos, a resposta a um ou a ambos pode ser diminuída (KATZUNG, 2010). O 
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mecanismo da interação medicamentosa pode ser de caráter físico-químico, 

farmacodinâmico ou farmacocinético; e, por isso, os hábitos de vida do paciente 

devem ser considerados (LEÃO, 2014; REIS, 2004). 

Segundo a OMS (1993), diversos são os fatores de risco para a ocorrência de 

interações medicamentosas. Os riscos são proporcionais, principalmente, ao número 

de medicamentos prescritos. Também deve se levar em conta condições intrínsecas 

ao paciente (como idade, sexo e condições de saúde) e fatores intrínsecos ao 

medicamento, principalmente o índice terapêutico. A presença de um ou mais 

fatores de risco de interação medicamentosa aumenta a complexidade da 

prescrição. Interações medicamentosas potenciais, capazes de resultar em reações 

adversas, constituem importante indicador de qualidade de prescrição. Esse 

indicador é mensurado pelo grau de polifarmácia do indivíduo, ou seja, pela 

quantidade de medicamentos contidos na prescrição (OMS, 1993).  

Deve-se sempre levar em consideração que dependendo do estado de saúde 

do paciente a polifarmácia se faz necessário. E em função disto é mais importante 

ainda o acompanhamento da terapêutica deste paciente, bem como a avaliação das 

interações medicamentosas. O aumento da complexidade da prescrição suscetibiliza 

o indivíduo a possíveis reações adversas, surgimento de comorbidades e, 

consequentemente, diminuição da sua qualidade de vida. A interação 

medicamentosa pode levar ao aumento ou diminuição da efetividade terapêutica ou 

ainda no aparecimento de novos efeitos adversos, podendo resultar em danos 

irreversíveis para o paciente (LEÃO, 2014). 

Nesse aspecto, pacientes pediátricos requerem atenção especial da equipe 

de saúde, pois eles reagem de modo diferente dos adultos às interações 

medicamentosas. Conforme abordado anteriormente, não são todos os órgãos que 

estão plenamente desenvolvidos, resultando em alterações farmacocinéticas que 

podem causar, por exemplo, toxicidade. Algumas alternativas para evitar interação 

medicamentosa é evitar associar muitos medicamentos, utilizar intervalo de dose 

correto, optar por esquemas terapêuticos alternativos e manter constante 

monitoramento (MARTINBIANCHO et al, 2007). 
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3. OBJETIVO GERAL 

 
 

Verificar itens da prescrição e avaliar as interações medicamentosas 

presentes nas prescrições dos pacientes pediátricos internados no Centro de 

Tratamento de Queimados do Hospital Federal do Andaraí. 

 
 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar o perfil epidemiológico dos pacientes internados; 

 Verificar a presença de todos os itens necessários para uma prescrição 

segura; 

 Determinar a quantidade média de itens prescritos e a principal via de 

administração; 

 Avaliar as prescrições de acordo com 4 indicadores da OMS; 

 Verificar, quantificar e caracterizar presença de possíveis interações 

medicamentosas; 

 Verificar, no prontuário, a presença de relato clínco que possa ser relacionado 

as interações medicamentosas encontradas nas prescrições. 
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4. METODOLOGIA 

 
 

4.1. TIPO DO ESTUDO 

 
 

Trata-se de um estudo observacional retrospectivo onde foram analisadas as 

prescrições de todos os pacientes pediátricos internados no CTQ, no período de 

janeiro a dezembro de 2015. 

 
 

4.2. CENÁRIO E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 
 

Estudo realizado no CTQ do Hospital Federal do Andaraí (HFA). O setor 

possui estrutura física fechada, integrado a estrutura do hospital, porém, isolado das 

demais áreas, com materiais e equipamentos semelhantes ao de Centro de 

Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) e equipe multiprofissional especializada. 

Possui 14 leitos, sendo 4 femininos, 4 masculinos, 4 infantis e 2 para pacientes 

graves. Contudo, a lotação do setor é de 12 pacientes, pois caso ocorra 

agravamento do quadro de um deles, é possível deslocá-lo para um dos leitos 

destinados para paciente grave. 

A equipe multiprofissional se reúne todas as manhã para determinar a 

conduta das próximas 24 horas, nessas reuniões é que são geradas as prescrições 

dos pacientes internados neste setor.  
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4.3. COLETA DOS DADOS 

 
 

A coleta de dados foi realizada em quatro fases. Na primeira, consultaram-se 

os prontuários para determinação do perfil dos pacientes internados. Foram 

coletados os seguintes dados: sexo, raça, data de nascimento, idade, nacionalidade, 

cidade de origem, local do acidente, agente causal, parte do corpo queimada, 

porcentagem de superfície corporal queimada, possíveis alergias, tempo de 

internação e a necessidade de realização de autoenxertia. As crianças foram 

agrupadas por feixa etária segundo Liberato e colaboradores (2008): Lactentes 29 

dias-|2 anos; Pré-escolares 2 anos -|6 anos; Escolares 6 anos-|10 anos; Pré-púberes 

10 anos-|12 anos; Púberes 12 anos-|16 anos.  

No segundo momento, foram consultadas as prescrições para observação 

dos itens necessários para prescrição segura, segundo a Portaria 529/13 e, também, 

para obtenção de informações acerca da terapia medicamentosa, permitindo 

avaliação utilizando-se 4 dos indicadores da OMS. São eles: Número de 

medicamentos por prescrição; Porcentagem de medicamentos prescritos com nome 

genérico (%NG); Porcentagem de medicamentos prescritos contidos na lista de 

padronização do hospital (%LPH) e Porcentagem de medicamentos injetáveis 

prescritos (%IP) (OMS, 1993). O quinto indicador não foi utilizado, pois não foi  

quantificado o número de medicamentos de acordo com a classe farmacológica. As 

fórmulas destes cálculos encontram-se no Apêndice I. 

Assim sendo, foram coletadas as seguintes variáveis: quantidade de 

medicamentos por prescrição; quantidade de medicamentos prescritos na 

Denominação Comum Brasileira (DCB); abreviatura/nome comercial; via de 

administração indicada; forma farmacêutica prescrita e dose. Foi, também, 

observado, a presença do nome do paciente, número de prontuário e leito; idade; 

peso; identificação e assinatura do prescritor. 

Na terceira fase, foi aplicado o buscador Micromedex Solutions® para 

identificação e classificação das interações medicamentosas (do tipo medicamento - 

medicamento) de acordo com a sua gravidade.  
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A ferramenta de pesquisa (Micromedex Solutions®) permite a inserção da 

prescrição e, após processamento, indica as possíveis interações medicamentosas 

divididas por gravidade (contraindicado, importante, moderada, secundária e 

desconhecida). As interações que foram encontradas foram separadas de acordo 

com as definições de gravidade e de documentação encontrada a cerca da interação 

medicamentosa em questão, conforme demonstradas nas tabelas a seguir (Tabelas 

1 e 2). 

Tabela 1 - Definição da gravidade das interações medicamentosas. 

GRAVIDADE DEFINIÇÃO 

Contraindicado Os medicamentos são contraindicados para uso concomitante. 

Importante 
A interação pode representar perigo à vida e/ou requerer intervenção 

médica para diminuir ou evitar os efeitos adversos graves. 

Moderada 
A interação pode resultar em exacerbação do problema de saúde do 

paciente e/ou requerer uma alteração no tratamento. 

Secundária 

A interação resultaria em efeitos clínicos limitados. As manifestações 

podem incluir um aumento na frequência ou gravidade dos efeitos 

colaterais, mas geralmente não requerem uma alteração importante no 

tratamento. 

Desconhecida Desconhecido. 

Fonte: http://www.micromedexsolutions.com 
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Tabela 2 - Definição da documentação disponível sobre as interações 

medicamentosas. 

DOCUMENTAÇÃO DEFINIÇÃO 

Excelente 
Estudos controlados estabeleceram de modo claro a existência da 

interação. 

Boa 
A documentação sugere com veemência a existência da interação, 

mas faltam estudos controlados realizados de modo adequado. 

Razoável 

A documentação disponível é insatisfatória, mas as considerações 

farmacológicas levam os clínicos a suspeitar da existência da 

interação; ou a documentação é boa para um medicamento 

farmacologicamente similar. 

Desconhecida Desconhecida. 

Fonte: http://www.micromedexsolutions.com 

Na quarta fase, os prontuários dos pacientes que contiveram interações 

medicamentosas em suas prescrições foram analisados de forma mais detalhada. A 

partir da data da prescrição que conteve a interação medicamentosa em questão, o 

prontuário foi lido em busca de relatos e observações clínicas da reação esperada. 

Quando encontrados tais relatos e havia presença de uma relação temporal (entre a 

administração do medicamento e as reações observadas) foi considerado que a 

interação medicamentosa ocorreu. Nos casos contrários, considerou-se ausência da 

interação.  

 
 

4.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
 

Foi realizado estatística descritiva com cálculo de média e desvio padrão, 

utilizando o programa Microsoft Excel® 2010. 
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4.5. QUESTÕES ÉTICAS 

 
 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (CAAE 49303115.0.0000.5243). O parecer 

encontra-se no Anexo I. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

5.1. PERFIL DOS PACIENTES 

 
 

No período de estudo estiveram internados 41 pacientes (sem nenhum óbito 

relatado) com idade variando de 8 meses a 15 anos. A maior parte deles, 23 

(56,10%), era do sexo masculino. A média de idade dos pacientes internados foi de 

aproximadamente 4,68 (± 4,22) anos ou 1.710 (± 1.541) dias, que são crianças na 

faixa etária pré-escolar, porém a idade que apresentou maior frequência de 

internação foi a de 1 ano, fazendo com que a faixa etária mais atingida seja a de 

lactentes (Gráfico 1). Os dados da tabela 3 mostram que são semelhantes aos 

encontrados no DATASUS (para o ano de 2015) e nos estudos de Gervasi (2014), 

Reis (2011), Aragão e colaboradores (2012), Biscegli e colaboradores (2014), 

Fernandes e colaboradores (2012) e Machado e colaboradores (2009).  
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Tabela 3 – Perfil epidemiológico dos participantes do estudo no ano de 2015 em um 

CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

CATEGORIA DA INFORMAÇÃO FREQUÊNCIA % 

Sexo 
Feminino 18 43,90 

Masculino 23 56,10 

Peso Média 18,9 Kg - 

Procedência 

Armação de búzios 1 2,44 

Cabo Frio 1 2,44 

Duque de Caxias 2 4,88 

Japeri 1 2,44 

Magé 2 4,88 

Mangaratiba 1 2,44 

Mesquita 1 2,44 

Niterói 1 2,44 

Nova Iguaçú 1 2,44 

Rio Bonito 2 4,88 

Rio de Janeiro 24 58,54 

São Gonçalo 2 4,88 

São João de Meriti 2 4,88 

Cor 

Branca 6 14,63 

Indeterminada 25 60,98 

Não informada 2 4,88 

Negra 3 7,32 

Parda 5 12,20 

Nacionalidade 

Brasileiro 38 92,68 

Estrangeiro 1 2,44 

Não informada 2 4,88 

 

De acordo com o DATASUS, em 2015, o Ministério da Saúde (MS) registrou, 

por meio das Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) da rede pública, para 

menores de 19 anos, 9.356 internações de pacientes queimados, sendo que destas 

o estado do Rio de Janeiro foi responsável por 460. O número de óbitos nesse 

período foi de 64 para o Brasil e 7 para o estado do Rio de Janeiro. Estas 

internações geraram, no Brasil e no Rio de Janeiro, respectivamente, 58.998 e 5.356 

dias de permanência em leitos de enfermaria. O custo para o MS no tratamento de 

queimaduras e corrosões, em menores de 19 anos, no ano de 2015, totalizou R$ 

17.267.102,69 (BRASIL, 2016). Segundo Junior (2013), o sudeste foi a região que 

mais recebeu financiamento para o tratamento do paciente queimado, porém 

também foi a que apresentou maior taxa de mortalidade. 
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Gráfico 1 – Distribuição por faixa etária dos pacientes internados no ano de 2015 em 

um CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

  Em contra partida, o tempo médio de internação dos pacientes foi de 19,88 

dias, variando entre internação de apenas 2 dias a 125 dias, são divergentes do 

encontrado pelos autores Biscegli e colaboradores (2014) e Reis (2011), onde a 

maioria descreve um tempo de internação de 10 a 14 dias e o DATASUS, em 2015, 

aponta um tempo médio de internação de 6,1 dias, no Brasil, para menores de 19 

anos. Um estudo realizado no mesmo hospital por Gomes (2014), porém no setor da 

pediatria, também apontou tempo de internação inferior, sendo de apenas 6 dias, 

indicando que o tratamento de uma criança queimada requer mais tempo que para 

outros diagnósticos. 

  A maioria dos pacientes eram brasileiros (92,68 %), a prevalência de cor/raça, 

quando informada, foi de brancos 6 (14,63 %), contudo a maior parte, 25 indivíduos, 

teve sua cor/raça indeterminada (60,98 %). Os dados oficiais (DATASUS), mostram 

que a maior parte desses indivíduos internados por queimaduras, no Brasil em 2015, 

era de cor/raça parda 3.601 (38,49 %), seguidos pelos pacientes não informados, 

3.036 (32,45 %), o que aponta para uma dificuldade de caracterização de cor/raça 

desses paciente em todo o país.  

  Vinte e quatro (58,54 %) atendimentos foram à pessoas proveniente do 

próprio município do Rio e Janeiro, porém existiam pacientes de outros 12 

municípios, fato que ressalta a importância de um CTQ, pois nele existe toda a 

infraestrutura física e clínica para se obter os melhores resultados. Considerando 
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que, segundo a SBQ, em todo o estado do Rio de Janeiro, existem 5 centros de 

referências e todos se encontram na capital, nota-se uma falta de leitos e a má 

distribuição dos centros especializados no tratamento desse tipo de trauma 

(BISCEGLI  et al, 2014; FERNANDES, 2012; REIS, 2011).  

Na tabela 4 estão caracterizados os tipos de acidentes atendidos no CTQ, 

constatou-se que a maior parte dos acidentes ocorreu em ambiente domiciliar (92,68 

%), como principal agente causal (Gráfico 2) o líquido superaquecido (68,29 %) 

atingindo, principalmente, tronco (68,29 %) e membros superiores (65,85 %), que 

também foi evidenciado em outras pesquisas (BISCEGLI et al, 2014; ARAGÃO et al, 

2012; FERNANDES et al, 2012; MACHADO et al, 2009).  

 

Gráfico 2 – Distribuição do agente causal da queimadura de pacientes internados no 
ano de 2015 em um CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

Os fatores que justificam essa maior prevalência são os acidentes domésticos 

decorrentes do início dos primeiros passos da criança e características do 

desenvolvimento infantil, a circulação no interior dos domicílios, imaturidade e 

curiosidade com relação ao meio ambiente, desta forma se expõe às situações de 

perigo, que se potencializa com supervisão inadequada (BISCEGLI et al, 2014; 

REIS, 2011; ARAGÃO et al, 2012; FERNANDES et al, 2012).  
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Tabela 4 – Perfil das características dos acidentes no ano de 2015 em um CTQ na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

CATEGORIA DA INFORMAÇÃO FREQUÊNCIA % 

Profundidade 

2º grau 32 78,05 

3º grau 7 17,07 

Não informado 2 4,88 

Local do acidente 
Domiciliar 38 92,68 

Não Informado 3 7,32 

SCQ Média 14,11% - 

Região 

Cabeça e Pescoço 23 56,10 

Membros Inferiores 13 31,71 

Membros Superiores 27 65,85 

Tronco 28 68,29 

Autoenxertia   7 17,07 
SCQ= Superfície Corporal Queimada. 

Segundo Reis (2011), o contato rápido com líquidos superaquecidos (LSA) 

provoca queimaduras de 2º grau, fato que corrobora o dado encontrado em que a 

maioria dos pacientes apresentou lesões de 2º grau (78,05%). A Superfície Corporal 

Queimada (SCQ) média foi de 14,11%, variando de 2,5% a 60% (Gráfico 3), assim 

como no trabalho de Biscegli e colaboradores (2014). Contudo apenas 7 dos 41 

pacientes (17,07%) necessitou de cirurgia de autoenxertia. Esse dado pode ser 

explicado, possivelmente, por se tratar de crianças. Como estas estão em fase de 

desenvolvimento, as camadas da pele se regeneram com mais rapidez que em um 

adulto ou idoso, o que faz com que a recuperação seja mais rápida e, muitas vezes, 

sem intervenções médicas, porém a presença de cicatrizes é inevitável. 

 



34 
 

 
Gráfico 3 – Distribuição de acordo com a superfície corporal queimada (SCQ) dos 
pacientes internados no ano de 2015 em um CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

Foi observada, também, a frequência de indivíduos que estavam internados 

na época que corresponde às férias escolares e/ou as festividades juninas (ocasião 

em que brincadeiras envolvendo fogo e fogos são mais frequentes). Conforme o 

encontrado por Reis (2011), a maior incidência de internação se deu no período de 

junho/2015 a agosto/2015, que coincide com as férias escolares e festividades 

juninas, foram 15 pacientes admitidos no serviço nessa ocasião, correspondendo a 

36,59%. Contudo, o principal agente causal das queimaduras, tanto nesse período 

como no anterior (março/2015 a maio/2015), foi o líquido superaquecido, 

impossibilitando associação com as festas. Por outro lado, em decorrência das férias 

escolares, esse é o momento do ano em que as crianças passam mais tempo em 

casa, o que justificaria o aumento de acidentes com LSA. 
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Gráfico 4 – Perfil de sazonalidade dos pacientes internados no ano de 2015 em um 

CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

 
 

5.2. AVALIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 

 
 

No período estudado foram analisadas 805 prescrições, das quais 668 

(82,98%) continham número de prontuário, 801 (99,50%) apresentavam o número 

do leito, havia data e nome do paciente e da instituição em todas as prescrições, 747 

(92,80%) continham o peso da criança, 748 (92,92%) possuíam a idade (Tabela 5). 

Assim como Cardinal e colaboradores (2012) e Cruciol-Souza (2008), a 

porcentagem de prescrições contendo o número de prontuário e leito foi bem 

elevado e, possivelmente, isso se deve ao fato das prescrições do CTQ serem 

digitadas, sendo assim, uma vez que o paciente é internado seu nome e prontuário 

são registrados no arquivo digital, fazendo com que seja necessário atualizar 

diariamente, apenas, os medicamentos prescritos. Contudo, essa vantagem traz 

outro problema (que foi identificado ao longo da coleta de dados), nem sempre o 

prontuário presente na prescrição corresponde ao paciente com o nome no 

documento. Acredita-se que o motivo dessa discordância seja quando o paciente 

interna altera-se, no arquivo digital, apenas o nome do indivíduo, permanecendo o 

prontuário do paciente que estava internado no leito anteriormente. Isto representa 
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um erro grave que pode incorrer em troca/confusão no momento da administração 

do medicamento, aumentando as chances de ocorrência de danos ao paciente. 

Com relação à idade, esses autores também identificaram estar presente na 

maioria das prescrições (CARDINAL et al, 2012; CRUCIOL-SOUZA, 2008). Embora 

esses estudos não tenham avaliado a presença do peso em prescrições, quando se 

trabalha no cenário pediátrico esse dado torna-se de fundamental importância. As 

crianças são diferentes dependendo do número de dias de vida que possuem, seus 

órgãos possuem diferentes estágios de maturidade, provocando alterações 

fisiológicas importantes quando se leva em consideração parâmetros 

farmacocinéticos (LIBERATO et al, 2008; GOMES, 2014).  

Na maioria das vezes, necessitam de ajuste de dose do medicamentos em 

função da idade e peso no momento da internação. A perda de peso é significativa 

no decorrer da internação, fazendo com que seja urgente o início de nutrição e 

acompanhamento da evolução nutricional; pacientes queimados manifestam 

resposta hipermetabólica, relacionados a gravidade da lesão, que pode chegar até 

200 % acima do valor basal, o que reforça a importância desse monitoramento e da 

presença deste dado para o cálculo das doses (SERRA et al, 2011).  

Isto posto, a ausência desses dados prejudica a qualidade da informação 

encontrada pelo farmacêutico no momento de avaliar a prescrição, podendo levar a 

problemas relacionados a medicamentos, com diferente magnitude e complexidade 

(CARDINAL et al, 2012; CRUCIOL-SOUZA, 2008). A identificação e assinatura do 

prescritor estavam presentes em grande parte das prescrições, 798 (99,13%) e 801 

(99,50%), respectivamente. Considerando que a solicitação do tratamento por meio 

de uma prescrição só pode ser atendido mediante a presença da assinatura e 

identificação do prescritor, o esperado para esse resultado era de 100 %. Contudo, a 

prescrição que foi utilizada para realização do estudo, é a prescrição anexada ao 

prontuário do paciente e não a cópia enviada à farmácia. Sendo assim, o documento 

usado no estudo não foi o mesmo submetido a avaliação do farmacêutico.  
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Tabela 5 – Perfil das Prescrições referentes ao paciente e ao prescritor no ano de 

2015 em um CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

CATEGORIA DA INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO PRESENTE FREQUÊNCIA % 

Paciente 

Nome do paciente 805 100,00 

Número de prontuário 668 82,98 

Peso (Kg) 747 92,80 

Idade (anos) 748 92,92 

Número do leito 801 99,50 

Data 805 100,00 

Identificação da instituição 805 100,00 

Prescritor 
Identificação do prescritor 798 99,13 

Assinatura do prescritor 801 99,50 

 

Foram prescritos 5.870 (76,34%) itens na DCB, 1.818 (23,64%) itens com 

nome comercial e apenas 38 (0,49%) estavam de forma abreviada, o que também 

foi visto por Soares (2012) (Tabela 6). O percentual para itens prescritos com o 

nome genérico é um dos indicadores da OMS e contam na avaliação da qualidade 

deste documento. O valor encontrado está distante do esperado, que era de 100%, 

visto que o trabalho ocorreu em uma instituição pública onde, segundo a Lei 

9.787/99, toda a prescrição deve estar na DCB. Contudo, segundo Albuquerque 

(2011), 76,34% é um valor próximo ao de outros estudos realizados no país. 

Vale ressaltar que prescrever um medicamento pelo nome comercial implica 

no surgimento de uma nova etapa na avaliação da prescrição, pois o farmacêutico, 

certas vezes, necessita checar o nome do princípio ativo para dar continuidade à 

validação. Vários são os motivos que podem induzir o prescritor a utilizar um “nome 

de marca”. Alguns deles são: o marketing feito pelas indústrias farmacêuticas junto 

aos prescritores e, também, como Cardinal e colaboradores (2012) exemplificam, a 

consagração de associações estabelecidas no mercado, além da confiabilidade em 

determinadas indústrias. Além disso, em instituições públicas brasileiras de saúde a 

prescrição por nome comercial, está em desacordo com a legislação (BRASIL, 

1999). Nesses cenários, o processo de compra é licitatório e não leva em conta a 

marca do medicamento, e sim o princípio ativo. 
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Tabela 6 – Perfil das informações referentes a medicamento presentes nas 

prescrições no ano de 2015 em um CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

CATEGORIA DA 
INFORMAÇÃO 

INFORMAÇÃO PRESENTE FREQUÊNCIA MÉDIA % 

Medicamento 

Prescritos 7689 9,54 - 

Prescritos com nome genérico 5870 7,28 76,34 

Prescritos com nome comercial 1818 2,25 23,64 

Prescritos com nome abreviado 38 0,04 0,49 

 

No total, foram contabilizados 7.689 itens prescritos, com média de 9,54 itens 

por prescrição (tendo a variação de 1 a 20 itens). Desta forma, de acordo com os 

indicadores da OMS, pode-se afirmar que, mesmo em alguns casos sendo 

necessária, ocorre polifarmácia. Na literatura, tem-se que prescrições com número 

maior que cinco medicamentos, aumentam as chances de problemas relacionado a 

medicamentos (PRM) decorrentes de interações medicamentosas 

(ALBUQUERQUE, 2011). 

Destes 7.689 itens prescritos, 195 (2,54 %) não continham a dose, 401 (5,22 

%) não apresentavam posologia, 3.567 (46,39 %) não indicavam qual a forma 

farmacêutica desejada e 678 (8,82 %) não traziam a via de administração que 

deveria ser utilizada (tabela 7). Muitas vezes existe mais de um produto padronizado 

no hospital que possui o mesmo fármaco, com formas farmacêuticas diferentes, 

doses diferentes e vias de administração diferentes. Alguns exemplos estão no 

quadro 1.  
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Quadro 1 – Exemplos de fármacos padronizados no hospital e que se apresentam 

de diferentes formas no ano de 2015 em um hospital federal na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ. 

 

Estas informações são relevantes para que se faça uma análise criteriosa da 

prescrição, para a dispensação e administração dos medicamentos. A falta delas 

compromete a assistência farmacêutica e pode proporcionar riscos ao paciente. 

(SOARES et al, 2012; CRUCIOL-SOUZA, 2008) 

Tabela 7 – Perfil das informações referentes a medicamento ausentes nas 

prescrições no ano de 2015 em um CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

CATEGORIA DA INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO AUSENTE FREQUÊNCIA % 

Medicamento 

Dose 195 2,54 

Posologia 401 5,22 

Forma farmacêutica 3567 46,39 

Via de Administração 678 8,82 

 

A via de administração mais prescrita foi a oral 4.529 (58,90 %), seguida pela 

intravenosa 2.625 (34,14 %) e a preterida foi a via intramuscular com 5 (0,07 %) 

itens prescritos (Gráfico 5). Esse fato indica que há uma preocupação com o 

conforto do paciente no momento da administração, pois a via oral é mais prática 

tanto para a equipe de saúde quanto para o paciente. Contudo crianças podem ter 

dificuldade em deglutir comprimidos, fazendo com que formas farmacêuticas orais 

líquidas sejam prescritas com frequência.  

FÁRMACO DOSE FORMA FARMACÊUTICA VIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Ácido Ascórbico 500mg 

Comprimido 
Solução Oral 

VO 

Ampola IV 

Acetilcisteína 

100mg 
Granulado VO 

Ampola IV 

200mg 
Granulado 

Solução Oral 
VO 

600mg Granulado VO 

Cetoprofeno 100mg Frasco-ampola 
IV 

IM 

Hidróxido de Ferro 100mg Ampola 
IV 

IM 
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Em estudo realizado no setor da pediatria do mesmo hospital, a distribuição 

entre as vias de administração foi divergente. A mais prescrita foi a via endovenosa, 

seguida pela via inalatória, oral e tópica. Observando a população da pediatria, nota-

se que a idade dos pacientes foi sempre inferior a 24 meses, ou seja, os indivíduos 

ainda não sabiam deglutir (GOMES, 2014). Este fato pode explicar o motivo de os 

prescritores preterirem a via oral, aumentando o uso da via endovenosa. Cabe ainda 

ressaltar, a discrepância entre os números para a via tópica: no estudo de Gomes 

(2014), apenas 2,37 % (15) dos medicamentos foram prescritos por essa via, 

enquanto no CTQ as crianças utilizaram 131 vezes a via tópica. Isso deve ocorrer 

devido à patologia tratada em questão. Na pediatria os diagnósticos são mais 

variados e requerem diferentes abordagens medicamentosas. No caso do CTQ, o 

órgão a ser tratado é a pele, fazendo com que a via tópica seja sempre uma das 

melhores opções, pois o medicamento estará em contato direto com o órgão em 

tratamento. 

 

Gráfico 5 – Distribuição do número de medicamentos prescritos por via de 

administração no ano de 2015 em um CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

Apenas 15 (0,20 %) itens prescritos não faziam parte da grade de 

medicamentos padronizados até o momento no hospital, sendo estes compostos por 

somente 3 fármacos, são eles: Secnidazol, Oseltamivir e Hidroxizina. Em um estudo 

realizado na pediatria do mesmo hospital, Gomes (2014), também encontrou 

prescrição para 2 desses fármacos, sendo eles Oseltamivir e Hidroxizina. De acordo 

com o indicador da OMS, 99,8 % dos medicamentos estavam contidos na lista de 
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padronização do hospital, que é um valor muito próximo do ideal (100 %), segundo a 

OMS. Além disso, é um valor superior ao de outros trabalhos realizados no Brasil 

(ALBUQUERQUE, 2011), indicam que a lista de padronização do hospital está 

atendendo adequadamente as necessidades para o tratamento das crianças do 

CTQ. 

Dentre os medicamentos não padronizados, o secnidazol foi prescrito para 4 

pacientes diferentes, em épocas diferentes do ano; enquanto que os outros dois 

foram prescritos, cada um, para 1 paciente. Para alguns médicos do setor, o 

secnidazol faz parte do esquema antiparasitário, que deve ser prescrito no momento 

da admissão do paciente, caso exista embasamento clínico para tal. No caso do 

oseltamivir, devido a sua específica indicação clínica, não se tem um substituto 

padronizado, porém não ocorreu solicitação de padronização do mesmo, 

provavelmente porque é facilmente conseguido por solicitação formal à Secretaria 

Municipal de Saúde. O último fármaco é classificado como anti-histamínico e o 

hospital possui alternativas da mesma classe, não havendo a necessidade de 

padronização. 

 
 

5.3. AVALIAÇÃO DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 
 

Das 805 prescrições analisadas, 435 (54,04%) delas continham algum tipo de 

interação medicamentosa. Foi encontrado um número total de 1.828 ocorrências de 

interações (que se organizam em 84 combinações). Na classificação de gravidade, 

observou-se que 96 (5,25 %), das 1.828 ocorrências, eram contra-indicadas, 1.077 

(58,92 %) importantes, 452 (24,73 %) moderadas e 203 (11,11 %) secundárias 

(Gráfico 6). De acordo com o Micromedex Solutions®, a maior parte das interações 

medicamentosas encontradas representa “perigo à vida e/ou requerem intervenção 

médica para diminuir e/ou evitar os efeitos adversos graves”, o que demostra a 

importância de identificaçãos e intervenção junto à equipe multidisciplinar. Os dados 

divergem dos estudos de Leão (2014), que comparou os resultados dos programas 

MedScape® e Micromedex Solutions®, Martinbiancho e colaboradores (2007), 
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utilizou apenas a ferramenta Micromedex Solutions®, e Silva e colaboradores 

(2010b), que utilizou a base de dados Drugs.com (onde está inserido o Micromedex 

Solution®). Todos encontraram mais da metade das interações medicamentosas 

classificadas como moderadas. Entretando, esses trabalhos possuiam um perfil de 

pacietnes diferentes: o primeiro avaliou prescrições da atenção primária; o segundo, 

analisou os prontuários de uma clínica pediátrica convencional; e o último, estudou 

as prescrições de um hospital especializado em saúde da mulher. Portanto, os 

dados tendem a ser difententes dos encontrados no presente estudo. 

 

Gráfico 6 – Distribuição das interações medicamentosas de acordo com a 
classificação de gravidade. Utilizou-se o Micromedex Solutions® onde encontrou-se 

1.828 possíveis interações. 

Analisando as interações de acordo com as 84 combinações encontradas 

(Apêndice II), nota-se que a classe mais presente foi a importante representada por 

48 (57,14%) interações, sendo elas com diferentes níveis de documentação. 

Provavelmente, as de maior relevância clínica são as 6 combinações (7,14%) 

classificadas como contraindicadas, uma vez que, de acordo com a classificação da 

ferramenta utilizada, a prescrição concomitante destes fármacos não deveria 

ocorrer. 

As seis combinações com interação são: 

 

Contraindicada 
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 Fluconazol – Metadona 

 Dopamina - Linezolida 

 Imipramina – Linezolida 

 Imipramina – Metoclopramida 

 Linezolida – Metadona 

 Linezolida - Norepinefrina 

 Entretanto estas apresentam apenas dois níveis de documentação: excelente 

(combinação de fluconazol com metadona) e razoável (as demais). Os níveis de 

documentação encontrados significam, respectivamente, que estudos controlados 

estabeleceram de modo claro a existência da interação e que a documentação 

disponível é insatisfatória, mas existem considerações farmacológicas que levam a 

suspeitar da existência da interação. O nível de documentação é relevante, pois 

permite avaliar quão precisa é a informação da interação medicamentosa (Gráfico 

7). 

 

Gráfico 7 – Classificação das combinações de interações medicamentosas de 

acordo com a gravidade e sua distribuição. 
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5.4. AVALIAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS 

 
 

Os 6 (seis) combinações com interações medicamentosas consideradas 

contraindicadas aparecerem por 96 vezes nos prontuários de apenas 5 (cinco) 

pacientes. Esses prontuários foram lidos, a partir da data da possível ocorrência da 

interação até o momento da alta hospitalar do paciente, em busca de relatos que 

confirmassem a ocorrência da mesma.  

Em 4 (quatro) prontuários, não foi encontrado nenhum registro com relação a 

Reações Adversas a Medicamentos (RAM), mesmo quando os medicamentos que 

interagiam foram administrados no mesmo horário. Assim, observa-se que podem 

ocorrer duas hipóteses: a primeira considera que a equipe assistencial não percebeu 

este ocorrido, pode ter sido por falta de treinamento para reconhecer uma RAM ou 

por falta de profissional para que esse monitoramento fosse realizado de forma 

eficiente. A segunda é uma reflexão sobre a qualidade da informação que é 

registrada no prontuário (o que e como devesse registrar), pois a ocorrência de uma 

RAM pode está relacionada a um erro de medicação, fazendo com que o 

profissional se sinta constrangido em relatar o fato ocorrido. Embora as suspeitas 

não tenham se confirmado, o paciente pediátrico de uma unidade fechada necessita 

de cuidados intensivos devido seu frágil quadro clínico, fato que se sabendo do risco 

iminente de interação medicmentosa, reitera a necessidade de, não só a prescrição, 

mas todo o prontuário, apresentar informações de qualidade para que os processos 

seguintes tenham a mesma característica (SECOLI, 2010; SILVA et al,2010b). 

Apenas em 1 (um) prontuário foram encontrados relatos clínicos compatíveis 

com o efeito das possíveis interações medicamentosas encontradas. Tais relatos 

estão relacionados no quadro 2. Verificou-se no setor de Farmacovigilância, se foi 

registrada a recepção de algum tipo de notificação de RAM oriunda desses 

pacientes, porém não há nenhum registro. Na ocorrência de uma interação 

medicamentosa, o paciente pode caminhar para vários desfechos, incluindo danos 

permanentes e até óbito, certamente acontecerá aumento do tempo de internação e, 

com isso, ao aumento dos gastos do hospital com esse indivíduo (SILVA et al, 

2010b). 



45 
 

Quadro 2 – Relatos encontrados no prontuário relacionados às Possíveis Interações 

Medicamentosas no ano de 2015 em um CTQ na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

DATA DA 

PRESCRIÇÃO 

POSSÍVEL 

INTERAÇÃO 

EFEITO CAUSADO PELA 

INTERAÇÃO 

DATA DO 

RELATO 

CLÍNICO 

RELATO 

CLÍNICO 

25 

Agosto 

2015 

IMIPRAMINA - 

LINEZOLIDA 

O uso concomitante de 

pode resultar em aumento 

do risco de síndrome da 

serotoninérgica 

(hipertensão, hipertermia, 

mioclonia, alteração do 

estado mental) 

27 

Agosto 

2015 

PA variou de 

139/80 a 162/96. 

Paciente refere 

dor. 

25 

Agosto 

2015 

28 

Agosto 

2015 

PA variou de 

108/61 a 

151/112. 

Tax variou de 

35°C a 37,7°C. 

Prescrito 

propranolol. 

02 

Setembro 

2015 

DOPAMINA – 

LINEZOLIDA 

O uso concomitante pode 
resultar em aumento dos 

efeitos hipertensivos 

02 

Setembro 

2015 

Taquicardia e 

hipotensão 

(80/30). LINEZOLIDA – 

NOREPINEFRINA 

O uso concomitante pode 
resultar em aumento dos 

efeitos hipertensivos 

25 

Agosto 

2015 

IMIPRAMINA - 

LINEZOLIDA 

O uso concomitante pode 

resultar em aumento do 

risco de síndrome da 

serotoninérgica 

(hipertensão, hipertermia, 

mioclonia, alteração do 

estado mental) 

05 

Setembro 

2015 

Hipotermia e 

hipertensão 

(190/89) 

10 

Setembro 

2015 

11 

Setembro 

2015 

Crise de ausência 

e crise parcial 

complexa. 

Hipotensão 

(104/43), 

taquicardia (122), 

taquipneia (32) e 

hipertermia (2x 

no dia) 

 

A literatura indica que quanto maior o tempo de hospitalização e o número de 

medicamentos a que o paciente foi exposto, maior a frequência de RAM. A faixa 

etária de lactentes, normalmente, é a mais afetada. Santos (2004) atribui essa 

observação ao fato de que esse grupo de crianças corresponde às prematuras (o 
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que já às expões a maiores chances de RAM devido a sua imaturidade orgânica) e, 

também, às que se encontram internadas em CTI neonatal. Outro dado que 

corrobora este fato, é que reações adversas são mais frequentes nas prescrições de 

medicamentos sem registro ou off-label. Desta forma, mostra-se de suma 

importância a realização de estudos que identifiquem e previnam os riscos 

associados aos medicamento utilizados em pediatria (Santos, 2004). 
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6. CONCLUSÃO 

 
 

 Avaliando-se os pacientes internados na enfermaria pediátrica do CTQ no ano 

de 2015, observou-se a predominância do sexo masculino com cerca de um ano de 

vida de cor/raça indeterminada, brasileiro proveniente da cidade do Rio de Janeiro. 

O quadro clínico correspondente a esse perfil é de acidente ocorrido em casa. 

Gerando queimadura de 2º grau, causada por líquido superaquecido e atingindo, 

principalmente, tronco o membros superiores, totalizando cerca de 14% de SCQ. 

Com isso o paciente se manteve internado por, aproximadamente, 20 dias e a 

maioria não necessitou intervenção cirúrgica, como a autoenxertia. 

 Com relação à avaliação da prescrição, segundo o PNSP a maior parte das 

prescrições encontra-se preenchida de forma adequada, garantindo maior 

segurança para os pacientes. A principal via de administração escolhida foi a via 

oral. Com média de 9,54 itens prescritos, os pacientes são considerados 

polimedicados. Considerando os indicadores da OMS e as legislações vigentes, 

todos esses pontos esboçam uma prescrição de boa qualidade. 

 Mais da metade dos pacientes podem ter sofrido com a ocorrência de 

interações medicamentosas e muito provavelmente foram interações classificadas 

como “importante” (que podem causar dano e/ou requerer intervenção médica). O 

único paciente que teve relato registrado no prontuário de ocorrência de RAM não 

continha relato no serviço de farmacovigilância e não sofreu nenhum dano 

permanente em decorrência da interação medicamentosa. O estudo apresentou 

limitações quanto a ocorrência ou não das RAM, pois, principalmente, os prontuários 

não possuem preenchimento adequado à investigação. 

O tratamento do paciente queimado representa grande desafio devido à 

probabilidade de ser um paciente em uso de diversos medicamentos, aumentando 
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as chances de ocorrência de interações medicamentosas. A implantação de uma 

rotina utilizando uma ferramenta, seja na forma de consulta a uma tabela 

desenvolvida ou ao próprio Micromedex Solutions®, no momento da avaliação da 

prescrição, pode auxiliar o farmacêutico e a equipe multidisciplinar no cuidado do 

paciente (evitando ou monitorando a possibilidade de interação medicamentosa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
AGUIAR, G.; JÚNIOR, L.A.S.; FERREIRA, M.A.M. Ilegibilidade e ausência de 
informação nas prescrições médicas: fatores de risco relacionados a erros de 
medicação. RBPS; 19 (2) : 84-91. 2006. 
 
ALBUQUERQUE, V.M.T.; TAVARES, C.A. Avaliação de indicadores de 
medicamentos: importância para qualidade na prescrição médica. R. Bras. Farm. 
Hosp. Serv. Saúde São Paulo v.2 n.3 31 -35 set./dez. 2011 
 
ANDRADE, C. C. Farmacêutico em oncologia: interfaces administrativas e clínicas. 
Instituto do Câncer do Ceará. Fortaleza, 2009. 
 
ARAGÃO, J.A.; ARAGÃO, M.E.C.S.; FILGUEIRA, D.M.; TEIXEIRA, R.M.P.; REIS, 
F.P. Estudo epidemiológico de crianças vítimas de queimaduras internadas na 
Unidade De Tratamento De Queimados do Hospital De Urgência De Sergipe. 
RevBrasCirPlást. Vol. 27, N. 3, 379-82. 2012. 
 
BISCEGLI, T.S.; BENATI, L.D.; FARIA, R.S.; BOEIRA, T.R.; CID, F.B.; GONSAGA, 
R.A.T. Perfil de Criançase Adolescentes internados em Unidade De Tratamento De 
Queimados no interior do Estado De São Paulo. Ver. Paul. Pediatr. P.177-182. São 
Paulo, 2014. 
 
BOLGINAI, A.N. e SERRA, M.C.V.F. Atualização no tratamento local das 
queimaduras. RevBras Queimaduras. 2010;9(2):38-44. 
 
BRASIL. Lei 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o Controle Sanitário 
do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá 
outras Providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 1973. 
 
BRASIL. Resolução nº 288, de 21 de Março de 1996. Dispõe sobre a competência 
legal para o exercício da manipulação de drogas antineoplásicas pelo farmacêutico. 
Resoluções do Conselho Federal de Farmácia. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 
1996. Seção 1, p. 8.618. 
 
BRASIL. Portaria nº. 3.916, de 30 de outubro de 1998. Aprova a Política Nacional de 
Medicamentos. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 1998. Seção 1, p. 18-22. 
 
BRASIL. Lei 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 . Altera a Lei no 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o 



50 
 

medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos 
farmacêuticos e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF. 1999. 
 
BRASIL. Portaria nº 529, de 1 de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP). Diário Oficial da União. Brasília, DF. 2013. Seção 1, 
p. 43-44. 
 
BRASIL. Ministério da saúde. DATASUS. Disponível 
em:<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/niuf.def>. Acessado em 
22/07/2016. 
 
CARDINAL, L.S.M.; MATOS, V.T.G.; RESENDE, G.M.S.; TOFFOLI-KADRI, M.C. 
Caracterização das prescrições medicamentosas em unidade de terapia intensiva 
adulto. RevBras Ter Intensiva, vol. 24, n2, 2012.  
 
CASTRO, R.J.A.; LEAL, P.C.; SAKATA, R.K. Tratamento da Dor em Queimados. 
RevBrasAnestesiol.,vol. 63, n. 1, 149-158, 2013. 
 
CFF. RESOLUÇÃO Nº 585 DE 29 DE AGOSTO DE 2013. Regulamenta as 
atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. Brasília, 2013. 
 
COELHO, J.A.B.; ARAÚJO, S.T.C. Desgaste da equipe de enfermagem no centro de 
tratamento de queimados. Acta Paulista de Enfermagem, vol. 23, n.1, São Paulo, 
2010. 
 
CRUCIOL-SOUZA, J. M.; THOMSON, J C; CATISTI, D G. Avaliação de prescrições 
medicamentosas de um hospital universitário brasileiro. Revista Brasileira de 
Educação Médica 32 (2): 188 –196: 2008 
 
FERNANDES, F.M.F.A.; TORQUATO, I.M.B.; DANTAS, M.S.A.; PONTES JÚNIOR, 
F.A.C.; FERREIRA, J.A.; COLLET, N. Queimaduras em crianças e adolescentes: 
caracterização clínica e epidemiológica. Rev Gaúcha Enferm. 33(4):133-141. 2012. 
 
FERREIRA, T.A.; FERREIRA, F.D. Qualidade da prescrição de antimicrobianos 
comercializados na região noroeste do Paraná, Brasil. Rev. Saúde e Biol., v.10, n.1, 
137-143, 2015. 
 
GERVASI, L.C.; TIBOLA, J.; SCHNEIDER, I.J.C. Tendência de morbidade hospitalar 
por queimaduras em Santa Catarina. RevBras Queimaduras, vol. 13, n. 1, 31-37, 
2014. 
 
GOMES, M.J.V.M. e REIS, A.M.M. Ciências farmacêuticas: uma abordagem em 
farmácia hospitalar. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 
 
GOMES, N.S.F. Avaliação do perfil de prescrição de clínica pediátrica de um hospital 
federal do Rio de Janeiro. Niterói, 2014. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Farmácia Hospitalar) – Curso de especialização em farmácia 
hospitalar nos moldes de residência – Faculdade de Farmácia, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2014. 
 



51 
 

JUNIOR, A.P.; MENDES, A.N.; ALMEIDA, P.C.C. A evolução financeira do setor de 
queimados, a sua legitimidade, o seu financiamento e a sua complexidade durante o 
período de 2002 a 2010.PESQUISA & DEBATE, vol. 24, n1, 121-136, 2013. 
 
KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. 10 ed. Porto Alegre: AMGH, 2010. 
 
LEAO, D.F.L.; MOURA, C.S.; MEDEIROS, D.S. Avaliação de interações 
medicamentosas potenciais em prescrições da atenção primaria de Vitoria da 
Conquista (BA), Brasil. Ciênc. saúde coletiva, vol. 19, n. 1, 311-318,2014.   
 
LIBERATO, E. et al. Fármacos em crianças. In: BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretária de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de 
AssistênciaFarmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário terapêutico nacional 
2008: Rename 2006. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. p. 18-25. Disponível 
em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/multimedia/paginacartilha/docs/FTN.pdf>. 
Acesso em: 21/10/2016. 
 
MACHADO, T.H.S.; LOBO, J.A.; PIMENTEL, P.C.M; SERRA, M.C.V.F. Estudo 
epidemiológico das crianças queimadas de 0-15 anos atendidas no Hospital Geral 
do Andaraí, durante o período de 1997 a 2007. RevBras Queimaduras, vol8, n. 1, 3-
8, 2009. 
 
MARTINBIANCHO, J.; ZUCKERMANN, J.; DOS SANTOS, L.; SILVA, M.M. Profile 
ofdruginteractions in hospitalizedchildren. PharmacyPractice2007;5(4):157-161. 
 
MENDONÇA, M. L. Queimaduras. Departamento científico. Sociedade Brasileira de 
Pediatria. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 
<http://www.sbp.com.br/departamentos-cientificos/queimaduras/>. Acessado em: 
23/12/2015. 
 
ODELI, J.T. et al. Análise do diagnóstico inicial e na alta hospitalar de crianças 
queimadas internadas no Hospital Infantil Joana de Gusmão. RevBras 
Queimaduras.2012;11(2):67-73. 
 
OLIVEIRA, R.C.; CAMARGO, A.E.B.; CASSIANI, S.H.B. Estratégias para prevenção 
de erros de medicação no Setor de Emergência. Rev Bras Enferm, vol 58, n. 4, 399-
404, 2005.  
 
Organização Mundial de Saúde (OMS). How to investigate drug use in health 
facilities.Geneva: 1993. 
 
REIS, I.F.; MOREIRA, C.A.; COSTA, A.C.S.M. Estudo epidemiológico de pacientes 
internados na unidade de tratamento de queimados do hospital de urgência de 
Sergipe. RevBras Queimaduras. Vol. 10, n.4,114-8. 2011. 
 
REIS, N.T. Nutrição Clínica - Interações. 1 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2004. 
 



52 
 

ROSSI, L.A.; FERREIRA, E.; COSTA, E.C.F.B.; BERGAMASCO, E.C.; CAMARGO, 
C. Prevenção de Queimaduras: percepção de pacientes e de seus familiares. Rev 
Latino-am Enfermagem, vol. 11, n.1, 36-42, 2003. 
 
SANTOS, D.B.; COELHO, H.L.L. Reações adversas a medicamentos em pediatria: 
uma revisão sistemática de estudos prospectivos. Ver Bras. Saúde Matern. Infant., 
Recife, p.341-349. 2004. 
 
SECOLI, S.R. Polifarmácia: interações e reações adversas no uso de medicamentos 
por idosos adversas no uso de medicamentos por idosos. RevBrasEnferm, Brasília. 
jan-fev; jan-fev; 63(1): 136-40. 2010. 
 
SERRA, M.C.V.F.; SACRAMENTO, A.D.L.; COSTA, L.M.; RAMOS, P.B.; JUNIOR, 
L.M.G. Terapia nutricional no paciente queimado. Rev Bras Queimaduras. 
2011;10(3):93-95 
 
SILVA, G.P.F.; OLEGARIO, N.B.C.; PINHEIRO, A.M.R.S.; BASTOS, V.P.D. Estudo 
epidemiológico dos pacientes idosos queimados no centro de tratamento de 
queimados do hospital instituto doutor José Frota do município de Fortaleza-CE, no 
período de 2004 a 2008. RevBras Queimaduras, vol. 9, n. 1, 7-10, 2010a. 
 
SILVA, M. R. Caracterização e documentação dos medicamentos potencialmente 
perigosos padronizados em um hospital materno-infanto-juvenil: primeiros passos 
para implementação de estratégias de prevenção de risco. Rio de Janeiro, 2014. 62 
f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Curso de Farmácia 
– Faculdade de Farmácia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2014. 
 
SILVA, N.M.O.; CARVALHO, R.P.; BERNARDES, A.C.A.; MORIEL, P.; MAZZOLA, 
P.G.; FRANCHINI, C.C. Avaliação de potenciais interações medicamentosas em 
prescrições de paciente internadas, em hospital público universitário especializado 
em saúde da mulher, em Campinas - SP. Rev Ciênc Farm Básica Apl., 31(2):171-
176. 2010b. 
 
SOARES, A.Q.; MARTINS, M.R.; CARVALHO, R.F.; CIRILO, H.N.C.; MODESTO, 
A.C.F.; DUARTE, I.P.; MELO, V.V. Avaliação das prescrições medicamentosas 
pediátricas de um hospital de ensino. RevBrasFarmHospServ Saúde, vol3, n.1, 27-
31, 2012. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA DERMATOLÓGICA - SBCD. Lista de 
procedimentos. Enxertos e Retalhos. Disponível em: 
<https://www.sbcd.org.br/procedimentos/100>. Acessado em: 25 de outubro de 
2016.  
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUEIMADURAS - SBQ. Serviços. Disponível em: 
<http://sbqueimaduras.org.br/categoria/servicos/>. Acesso em: 26 agosto 2016. 
 
TEDESCO, K. O.; FRANÇA, G. G. Parâmetros farmacocinéticos e atenção 
farmacêutica na população pediátrica. Revista Oswaldo Cruz. ano 2, n.7 julho-
setembro 2015. 



53 
 

 
 
 
 
 

8. APÊNDICE I 

 
 

Fórmulas utilizadas para o cálculo dos indicadores da OMS: 

 Número de medicamentos por prescrição: 

 

 Porcentagem de medicamentos prescritos com nome genérico: 

 

 Porcentagem de medicamentos prescritos contidos na lista de padronização 

do hospital: 

 

 Porcentagem de medicamentos injetáveis prescritos: 

 

 

 

 

 

 

 

X = nº medicamentos prescritos  

nº total prescrições analisadas 

%NG = nº medicamentos prescritos pelo nome genérico 

nº total de medicamentos prescritos 

%LPH = nº medicamentos prescritos padronizados 

nº total de medicamentos prescritos 

 

%IP = nº medicamentos injetáveis prescritos 

nº total de medicamentos prescritos 
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9. APÊNDICE II 

 
 
Tabela 8 – Combinações de fármacos encontradas que podem causar as interações 

medicamentosas. 

Combinações de fármacos Gravidade Frequência % 

AMIKACIN SULFATE -- AMOXICILLIN/ CLAVULANATE 
POTASSIUM 

Secundaria 8 0,438 

AMIKACIN SULFATE -- OXACILLIN SODIUM Secundaria 77 4,212 

AMIKACIN SULFATE -- VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE Importante 1 0,055 

AMIODARONE HYDROCHLORIDE -- FENTANYL Importante 3 0,164 

AMIODARONE HYDROCHLORIDE -- IMIPRAMINE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 2 0,109 

AMIODARONE HYDROCHLORIDE -- METHADONE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 2 0,109 

AMIODARONE HYDROCHLORIDE -- PROMETHAZINE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 1 0,055 

CAPTOPRIL -- FUROSEMIDE Moderada 1 0,055 

CASPOFUNGIN ACETATE -- PHENYTOIN Moderada 1 0,055 

CLARITHROMYCIN -- METHADONE HYDROCHLORIDE Importante 6 0,328 

CLARITHROMYCIN -- ONDANSETRON Importante 1 0,055 

CLONAZEPAM -- METHADONE HYDROCHLORIDE Importante 50 2,735 

CLONAZEPAM -- MORPHINE SULFATE Importante 73 3,993 

CLONIDINE -- IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE Importante 15 0,821 

CLONIDINE -- PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Importante 6 0,328 

CYANOCOBALAMIN -- ASCORBIC ACID Secundaria 43 2,352 

CYANOCOBALAMIN -- OMEPRAZOLE Secundaria 43 2,352 

DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE -- FENTANYL Importante 5 0,274 

DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE -- METHADONE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 2 0,109 

DOPAMINE HYDROCHLORIDE -- LINEZOLID Contraindicada 11 0,602 

FENTANYL -- IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE Importante 1 0,055 

FENTANYL -- LINEZOLID Importante 11 0,602 

FENTANYL -- METHADONE HYDROCHLORIDE Importante 1 0,055 

FENTANYL -- MIDAZOLAM HYDROCHLORIDE Importante 11 0,602 

FENTANYL -- MORPHINE SULFATE Importante 1 0,055 

FENTANYL -- RANITIDINE HYDROCHLORIDE Importante 8 0,438 

FENTANYL -- TRAMADOL HYDROCHLORIDE Importante 8 0,438 
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FERROUS SULFATE -- OMEPRAZOLE Moderada 63 3,446 

FLUCONAZOLE -- METHADONE HYDROCHLORIDE Contraindicada 26 1,422 

FLUCONAZOLE -- PREDNISOLONE Moderada 5 0,274 

FLUCONAZOLE -- TRAMADOL HYDROCHLORIDE Importante 11 0,602 

FUROSEMIDE -- HYDROCORTISONE Moderada 4 0,219 

FUROSEMIDE -- MORPHINE SULFATE Moderada 3 0,164 

FUROSEMIDE -- PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Moderada 1 0,055 

GABAPENTIN -- MORPHINE SULFATE Moderada 87 4,759 

GENTAMICIN SULFATE -- OXACILLIN SODIUM Secundaria 29 1,586 

HALOPERIDOL -- IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE Importante 26 1,422 

HALOPERIDOL -- METHADONE HYDROCHLORIDE Importante 32 1,751 

HALOPERIDOL -- MORPHINE SULFATE Importante 27 1,477 

HALOPERIDOL -- PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Importante 10 0,547 

HALOPERIDOL -- PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Importante 28 1,532 

HALOPERIDOL -- TRAMADOL HYDROCHLORIDE Importante 29 1,586 

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE -- METHADONE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 4 0,219 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- LINEZOLID Contraindicada 12 0,656 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- METHADONE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 151 8,260 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- METOCLOPRAMIDE 
HYDROCHLORIDE 

Contraindicada 29 1,586 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- NOREPINEPHRINE 
BITARTRATE 

Importante 1 0,055 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- ONDANSETRON Importante 47 2,571 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- PHENOBARBITAL Secundaria 1 0,055 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- PHENYTOIN Moderada 1 0,055 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- PROMETHAZINE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 1 0,055 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- PROPRANOLOL 
HYDROCHLORIDE 

Moderada 99 5,416 

IMIPRAMINE HYDROCHLORIDE -- TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 

Importante 78 4,267 

KETAMINE HYDROCHLORIDE -- METHADONE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 2 0,109 

LINEZOLID -- METHADONE HYDROCHLORIDE Contraindicada 11 0,602 

LINEZOLID -- MORPHINE SULFATE Importante 5 0,274 

LINEZOLID -- NOREPINEPHRINE BITARTRATE Contraindicada 7 0,383 

LINEZOLID -- PHENOBARBITAL Moderada 1 0,055 

LINEZOLID -- PHENYTOIN Moderada 1 0,055 

LINEZOLID -- PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Moderada 10 0,547 

LINEZOLID -- TRAMADOL HYDROCHLORIDE Importante 22 1,204 

MEBENDAZOLE -- PHENYTOIN Moderada 1 0,055 

METHADONE HYDROCHLORIDE -- MIDAZOLAM 
HYDROCHLORIDE 

Importante 3 0,164 

METHADONE HYDROCHLORIDE -- MORPHINE SULFATE Importante 66 3,611 

METHADONE HYDROCHLORIDE -- NALBUPHINE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 1 0,055 
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METHADONE HYDROCHLORIDE -- ONDANSETRON Importante 123 6,729 

METHADONE HYDROCHLORIDE -- PHENOBARBITAL Importante 1 0,055 

METHADONE HYDROCHLORIDE -- PHENYTOIN Secundaria 1 0,055 

METHADONE HYDROCHLORIDE -- PROMETHAZINE 
HYDROCHLORIDE 

Importante 5 0,274 

METHADONE HYDROCHLORIDE -- TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 

Importante 148 8,096 

METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE -- TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 

Importante 1 0,055 

MIDAZOLAM HYDROCHLORIDE -- MORPHINE SULFATE Importante 1 0,055 

MIDAZOLAM HYDROCHLORIDE -- OMEPRAZOLE Moderada 11 0,602 

MIDAZOLAM HYDROCHLORIDE -- RANITIDINE 
HYDROCHLORIDE 

Moderada 10 0,547 

MORPHINE SULFATE -- PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Importante 1 0,055 

MORPHINE SULFATE -- TRAMADOL HYDROCHLORIDE Importante 45 2,462 

OMEPRAZOLE -- PHENYTOIN Moderada 1 0,055 

OMEPRAZOLE -- PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Moderada 93 5,088 

ONDANSETRON -- TRAMADOL HYDROCHLORIDE Moderada 45 2,462 

PHENOBARBITAL -- PHENYTOIN Secundaria 1 0,055 

PHENOBARBITAL -- PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Moderada 1 0,055 

PHENYTOIN -- PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE Moderada 1 0,055 

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE -- TRAMADOL 
HYDROCHLORIDE 

Importante 1 0,055 

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE -- THIABENDAZOLE Moderada 11 0,602 
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10. ANEXO I  

 
 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 


