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RESUMO 

Introdução: Os medicamentos são utilizados para trazer efeitos benéficos a 
quem os utiliza, seja com a finalidade profilática, terapêutica ou diagnóstica, 
porém, algumas reações adversas a medicamentos (RAM) podem ocorrer, 
causando enfermidades, incapacidades ou até mesmo óbitos. O objetivo do 
presente estudo, foi analisar a notificação de reações adversas a 
medicamentos em um hospital do interior cearense. Metodologia: foram 
analisadas as notificações de reações adversas a medicamentos, realizadas no 
período de Fevereiro a Maio de 2019, em um Hospital particular de pequeno 
porte no interior do ceará. Essas reações foram classificadas em espontâneas 
e busca ativa, como também classificadas pela idade, sexo, reação adversa e 
medicamento(s) relacionados, bem como foi possível identificar o profissional 
que notificou. Resultados e Discussão: Foram analisadas 29 notificações de 
RAM, sendo estas por busca ativa como também espontâneas, 62 % dos 
pacientes são do sexo feminino e 38% do sexo masculino, as idades variaram 
entre 19 a 91 anos, como mostra o Gráfico 1 abaixo. Segundo Santos (2016), a 
elevada taxa de morbidades em idosos os tornam mais propensos a 
medicalização, podendo assim, aumentar a susceptibilidade desse público ao 
surgimento de reações adversas medicamentosas. Os locais de identificação 
das RAM’s no presente estudo, foram na Clínica Médica, Clínica cirúrgica e na 
UTI. Dentre as RAM’s, a que teve maior prevalência foi a Colite 
Pseudomembranosa, no qual o principal agente etiológico é o Clostridium 
difficile, que é um bacilo Gram positivo, anaeróbio e esporulado. Os principais 
factores de risco para a aquisição de infecção são a utilização prévia de 
antibióticos, a gravidade da doença subjacente que obriga ao recurso a 
antibioterapia, idade avançada, coexistência de outras patologias (ALMEIDA, 
2006). Conclusões: Foi possível analisar as notificações de reações adversas 
a medicamentos, e frente a esse contexto mencionar que essa 
problematização coloca em risco a segurança   do paciente, além de gerarem 
impacto clínico   e   econômico, uma   vez   que   podem   estar relacionadas ao 
aumento da taxa de morbimortalidade, além de aumentar o tempo de 
internação.  
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ABSTRACT 

Introduction: Medicines are used to bring beneficial effects to those who use 
them, whether for prophylactic, therapeutic or diagnostic purposes, but some 
adverse drug reactions (ADRs) may occur, causing illness, disability or even 
death. The objective of the present study was to analyze the reporting of 
adverse drug reactions in a hospital in the interior of Ceará. Methodology: 
Reports of adverse drug reactions from February to May 2019 in a small private 
hospital in the interior of Ceará were analyzed. These reactions were classified 
as spontaneous and active search, as well as by age, gender, adverse reaction 
and related medication (s), as well as the professional who reported it. Results 
and Discussion: Twenty-nine ADR notifications were analyzed, both active 
and spontaneous, 62% of the patients were female and 38% male. The ages 
ranged from 19 to 91 years, as shown in Graph 1 below. . According to Santos 
(2016), the high rate of morbidity in the elderly makes them more prone to 
medicalization, thus increasing the susceptibility of this public to the emergence 
of adverse drug reactions. The sites of identification of ADRs in the present 
study were in the Medical Clinic, Surgical Clinic and ICU. Among the ADRs, the 
most prevalent was Pseudomembranous Colitis, in which the main etiological 
agent is Clostridium difficile, which is an anaerobic and sporulated Gram 
positive bacillus. The main risk factors for acquiring infection are previous 
antibiotic use, the severity of the underlying disease that requires antibiotic 
therapy, advanced age, coexistence of other pathologies (ALMEIDA, 2006). 
Conclusions: It was possible to analyze the reports of adverse drug reactions, 
and in view of this context mentioning that this problematization endangers the 
patient's safety, besides generating clinical and economic impact, since they 
may be related to the increased morbidity and mortality rate. , in addition to 
increasing the length of stay. 

Keywords - Adverse Events; Medicalization; Patient safety. 
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INTRODUÇÃO 

Os medicamentos são utilizados para trazer efeitos benéficos a quem os utiliza, 
seja com a finalidade profilática, terapêutica ou diagnóstica, porém, algumas 
reações adversas a medicamentos (RAM) podem ocorrer, causando 
enfermidades, incapacidades ou até mesmo óbitos. Entretanto, quando as 
RAM’s se manifestam em pacientes internados, ocasiona diversos problemas, 
como o aumento do tempo de internação, interrompem tratamentos e 
aumentam as despesas hospitalares (NAGAI, 2018)  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) define Reações Adversas a 
Medicamentos (RAM) como sendo qualquer resposta prejudicial ou indesejável 
e não intencional, que ocorre com medicamentos em doses normalmente 
utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doença ou para 
modificação de funções fisiológicas. Essa definição pressupõe somente o uso 
correto do medicamento e expressa o risco inerente a essa utilização 
(MEDEIROS, 2018) 

Para minimizar os riscos de RAM, estes devem ser usados de maneira 
racional. O uso racional implica em alguns fatores que o clínico deve incorporar 
em sua prática habitual. Estes fatores são: os pacientes devem receber o 
tratamento farmacológico mais adequado, ou seja, com a dose mínima eficaz e 
pelo período de tempo correto; é preciso ter certeza do diagnóstico; é preciso 
compreender a farmacologia das alternativas farmacoterapêuticas disponíveis; 
é necessário estabelecer metas para avaliação da eficácia e da segurança do 
tratamento, e ter predisposição de alterar a terapêutica instituída quando esta 
se mostrar ineficaz ou tóxica (PFAFFENBACH, 2002) 

O farmacêutico é de fundamental importância no auxílio da detecção precoce 
de RAMs, pois estão envolvidos no processo da farmacovigilância como 
notificadores ativos, como também estão diretamente associado ao processo 
de dispensação de medicamentos ao paciente e, neste contexto, promovem a 
atenção farmacêutica e o uso racional dos medicamentos (SIQUEIRA; 
MEDEIROS, 2018). 

O objetivo do presente estudo, foi analisar a notificação de reações adversas a 
medicamentos em um hospital do interior cearense. 

 
METODOLOGIA 

No presente estudo, foram analisadas as notificações de reações adversas a 
medicamentos, realizadas no período de Fevereiro a Maio de 2019, em um 
Hospital particular de pequeno porte no interior do ceará. Essas reações foram 
classificadas em espontâneas e busca ativa, como também classificadas pela 
idade, sexo, reação adversa e medicamento(s) relacionados, bem como foi 
possível identificar o profissional que notificou. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisadas 29 notificações de RAM, sendo estas por busca ativa como 
também espontâneas, 62 % dos pacientes são do sexo feminino e 38% do 
sexo masculino, as idades variaram entre 19 a 91 anos, como mostra o Gráfico 
1 abaixo. Segundo Santos (2016), a elevada taxa de morbidades em idosos os 
tornam mais propensos a medicalização, podendo assim, aumentar a 
susceptibilidade desse público ao surgimento de reações adversas 
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medicamentosas. Os locais de identificação das RAM’s no presente estudo, 
foram na Clínica Médica, Clínica cirúrgica e na UTI.  

Os profissionais de saúde são fontes de informações sobre possíveis RAM, e a 
responsabilidade de notificar engloba esses profissionais que estão em contato 
com o medicamento e paciente, gerenciando, dessa forma, a qualidade da 
assistência e segurança do paciente, como os Enfermeiros, Farmacêuticos, 
Técnicos de Enfermagem e, Médicos. Entretanto, acredita-se que muitas RAM 
ainda sejam subnotificadas (FERREIRA et al., 2013). 

Dentre as RAM’s, a que teve maior prevalência foi a Colite 
Pseudomembranosa, como mostra no Gráfico 2, no qual o principal agente 
etiológico é o Clostridium difficile, que é um bacilo gram positivo, anaeróbio e 
esporulado. Os principais factores de risco para a aquisição de infecção são a 
utilização prévia de antibióticos, a gravidade da doença subjacente que obriga 
ao recurso a antibioterapia, idade avançada, coexistência de outras patologias 
(ALMEIDA, 2006) 

A infecção por C. difficile é a principal causa de diarréia associada a 
antibióticos, pois provocam alteração da flora intestinal normal permitindo a 
colonização pelo desse agente que, em condições apropriadas, através da 
produção das suas duas toxinas A e B, leva a ocorrência da sintomatologia 
(HURLEY, 2002). 

Gráfico 1- Idade dos pacientes 

 
Gráfico 2 - Contagem de Medicamento por RAM 
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho, possibilitou analisar as notificações de reações adversas a 
medicamentos, e frente a esse contexto mencionar que essa problematização 
coloca em risco a segurança   do paciente, além de gerarem impacto clínico   e   
econômico, uma   vez   que   podem   estar relacionadas ao aumento da taxa 
de morbimortalidade, além de aumentar o tempo de internação. É Importante 
ainda salientar a subnotificação de reações adversas a medicamentos pelos 
profissionais de saúde e a necessidade de contar com um sistema de 
notificação de eventos adversos a medicamentos que combine técnicas de 
vigilância passiva e ativa para a prevenção e detecção das RAM’s. 
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