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Resumo
O uso racional de medicamentos passa pelo monitoramento e pela avaliação dos resultados da terapia
medicamentosa. Além da preocupação sobre a efetividade, os resultados relacionados à segurança da farmacoterapia devem ser acompanhados por profissionais de saúde e pelo próprio paciente ou seu cuidador, visto
que o uso destas tecnologias não é isento de riscos. Dentre os problemas que podem ocorrer durante a terapia
medicamentosa estão as reações adversas, os eventos adversos por desvio da qualidade, os eventos adversos
decorrentes de uso não aprovado, as interações medicamentosas, a inefetividade terapêutica, as intoxicações, o
uso abusivo, e os erros de medicação. As reações adversas, por exemplo, são causas de admissões hospitalares no
Brasil e no mundo. Um adequado acompanhamento farmacoterapêutico e o monitoramento dos resultados do
desempenho dos produtos no mercado, por meio da farmacovigilância, são estratégias que permitem gerenciar
adequadamente os riscos da terapia medicamentosa. O uso racional de medicamentos traz benefícios clínicos,
humanísticos e econômicos não somente para o indivíduo, mas também para toda a sociedade.

A

s perguntas que intitulam esse fascículo suscitam
duas abordagens: a da efetividade e a da segurança do
uso de medicamentos, seja para fins profilático, curativo,
paliativo ou diagnóstico. A segunda pergunta é tão importante quanto a primeira, pois além de se importarem com
a efetividade dos medicamentos (se o produto fez o efeito
esperado), profissionais de saúde, pacientes e cuidadores
devem atentar, tanto antes da prescrição como após o
uso, para os efeitos indesejados (esperados ou não) que
estas tecnologias podem causar, trazendo riscos à saúde
dos pacientes.
Não são raras as prescrições medicamentosas para
tratar efeitos indesejados de outros medicamentos, o que
potencialmente aumenta o risco de ocorrência de novos
eventos adversos ligados à farmacoterapia, gerando prejuízos não somente para os pacientes, mas também para
os serviços e sistema de saúde.
Reações adversas a medicamentos (RAM) – definidas pela Organização Mundial da Saúde1 como qualquer
resposta prejudicial ou indesejável e não intencional a
um medicamento, após a administração de doses normalmente usadas no homem para profilaxia, diagnóstico
ou tratamento de doença ou para modificação de função
fisiológica ̶ são conhecidas causas de admissões hospitalares.2-8 No Brasil, RAM foram apontadas como fatores
que levaram à internação de 0,56% a 46,4% dos pacientes
hospitalizados.9-15

*

A internação de um indivíduo por RAM tem impactos
clínico, humanístico e econômico para o paciente, a sociedade e o sistema de saúde. Suas consequências englobam
aumento dos riscos para a saúde do indivíduo podendo
deixar sequelas e ocasionar mortes, absenteísmo do trabalho, ausência do paciente junto à família e ocupação
de leito hospitalar por problemas evitáveis, prejudicando
acesso de outros pacientes que necessitam assistência,
redundando no aumento de gastos com saúde.
Pelo exposto, os efeitos dos medicamentos são importantes fatores a serem considerados para prescrição
racional de medicamentos, necessitando monitoramento
e avaliação para obtenção de sucesso da terapia medicamentosa.

Efeitos terapêuticos de medicamentos
O sucesso de qualquer terapia medicamentosa envolve, basicamente, três fatores: paciente, ambiente e medicamento (Quadro 1). Desde que a prescrição medicamentosa
tenha adequada indicação para um dado indivíduo, esses
três fatores determinam a efetividade do tratamento, ou
seja, a capacidade de o medicamento exercer o efeito terapêutico esperado em condições reais de uso16.
Nas condições reais de uso de um medicamento
podem ocorrer interações medicamentosas; falhas no
regime posológico prescrito; utilização dos medicamentos
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por pessoas com diferentes condições de saúde (crianças,
idosos, gestantes, portadores de diferentes doenças); deterioração dos medicamentos devido a falhas em transporte,
armazenamento e preparação.
Erros de medicação20-25, seja em ambiente hospitalar
ou fora dele, também afetam a efetividade da terapia medicamentosa. Omissão de dose ou atraso na administração
de medicamentos podem contribuir consideravelmente
para a falha da terapia proposta. Adicionalmente, diagnóstico equivocado, doses erradas, indicação indevida,
presença de interações entre medicamentos ou medicamento-alimento, erros em dispensação, preparo, misturas
e diluições, bem como vias de administração incorretas
podem contribuir para o insucesso dos tratamentos medicamentosos.
Quando os medicamentos não exercem os efeitos
terapêuticos esperados, diz-se que há inefetividade terapêutica, que pode ser parcial ou total. Diversas razões
concorrem para tal, desde problemas com a síntese do
fármaco até a administração do medicamento ao paciente.
Inefetividade terapêutica é considerada por alguns autores
como uma reação adversa, mas por se tratar de ausência
ou diminuição de efeito e, portanto, de falta de reação ao
medicamento administrado, deve ser considerada como
evento adverso relacionado ao medicamento.

Eventos adversos relacionados aos
medicamentos
Evento adverso é definido como qualquer ocorrência
desfavorável passível de aparecer enquanto o paciente está
usando o medicamento, mas que pode ou não ser atribuída
a esse último1.
Os eventos adversos relacionados a medicamentos
(EAM) podem ser classificados como suspeita de reações
adversas; eventos adversos por desvio da qualidade; eventos adversos decorrentes de uso não aprovado; interações
medicamentosas; inefetividade terapêutica, total ou
parcial; intoxicações; uso abusivo; e erros de medicação
potenciais e reais26.
Evento adverso representa importante problema de
saúde pública, visto que, além de ser causa potencial de
hospitalização, contribui para aumento da permanência
hospitalar, afeta negativamente a qualidade de vida do
paciente, aumenta custos e pode atrasar tratamentos, uma
vez que se assemelha a enfermidades. Ademais, pode levar
a óbito ou ser responsável por lesões irreversíveis.
Embora o número de relatos e de publicações sobre a
ocorrência de EAM esteja aumentando nos últimos anos,
especialmente relacionados aos que geraram consequências graves, a realidade brasileira ainda é desconhecida.
2

Isso impossibilita aos gestores de serviços de saúde e do
Sistema Único de Saúde (SUS) realizar pleno controle de
riscos clínicos, sociais, econômicos e legais, aos quais as
organizações e a sociedade estão expostas todos os dias.
O conhecimento de fatores de risco específicos para
EAM permite implantar ações direcionadas para sua prevenção e melhoria da segurança do processo de utilização
de medicamentos. Portanto, o gerenciamento de riscos
desse processo representa importante instrumento para
a saúde pública, o qual depende fortemente de monitorização contínua do desempenho dos medicamentos para
os fins aos quais se destinam27.

Monitorização pós-uso de medicamentos
O monitoramento da efetividade e da segurança dos
medicamentos utilizados pela população de um país deve
ocorrer de forma sistemática e contínua, especialmente
durante os primeiros anos de comercialização do produto, a fim de que sejam aprimorados os processos que
envolvem seu uso.
Essa afirmação parece óbvia nos dias atuais, mas décadas após todo o conhecimento gerado com a “tragédia
da talidomida” ainda são relatados casos de teratogenia
relacionados a esse medicamento no Brasil28. As razões
dessa realidade devem ser exaustivamente estudadas, a
fim de que os riscos possam ser gerenciados de maneira
mais efetiva.
A vigilância pós-uso de medicamentos, portanto,
deve ser capaz de detectar precocemente problemas relacionados a eles e desencadear ações que minimizem ou
eliminem os riscos. Se não for possível eliminá-los, devem
ser tomadas medidas que minimizem a chance de ocorrência de dano. Caso esse ocorra, o impacto para o paciente
deve ser o menor possível. A essa monitorização do uso
de medicamentos, dá-se o nome de farmacovigilância, que
nasceu da necessidade de monitorar efeitos indesejados
e desconhecidos dos medicamentos, especialmente as
reações adversas.
Em 2002, a OMS ampliou o conceito de farmacovigilância, que passou a ser a ciência relativa a detecção,
avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos
ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos29.
Com esse conceito, ampliou-se o escopo da farmacovigilância, contemplando “quaisquer problemas relacionados a
medicamentos”, como queixas técnicas, erros de medicação
e interações medicamentosas.
Autoridades sanitárias de diferentes países são responsáveis pela farmacovigilância dos produtos registrados. No
Brasil, essa função é da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) que instituiu o Sistema de Notificação e
OPAS/OMS – Representação Brasil
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Quadro 1. Fatores que influenciam a qualidade da terapia medicamentosa17-19

Relacionados
ao paciente
características genéticas

Relacionados
ao ambiente
temperatura

Relacionados
ao produto
segurança

etnia
idade
sexo

pressão atmosférica
altitude

eficácia

peso corporal
luminosidade
estado nutricional
situações fisiológicas
especiais (gravidez e lactação)
ou patológicas

concetração de oxigênio

efetividade

estado umidade

condições emocionais
adesão ao tratamento

estado umidade

Investigação em Vigilância Sanitária (Vigipós), no âmbito
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte
integrante do Sistema Único de Saúde – SUS30. O Vigipós
visa ao monitoramento, análise e investigação dos eventos
adversos e queixas técnicas relacionados aos serviços e
produtos sob vigilância sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso, incluindo os medicamentos.
O Vigipós prevê que, quando ocorrerem eventos de
relevância epidemiológica relacionados com os produtos
sob vigilância sanitária, os órgãos de vigilância epidemiológica e sanitária nas três esferas de gestão do SUS deverão
desenvolver ações conjuntas que visem à promoção e à
proteção da saúde da população30.
O monitoramento pela Anvisa depende de notificações dos diferentes atores do processo de comercialização
e uso de medicamentos, desde o fabricante dos produtos
aos pacientes que os utilizam, passando pelos diferentes
profissionais de saúde envolvidos, especialmente os que
os prescrevem, dispensam e administram.
As notificações sobre eventos adversos relacionados a
medicamentos são obrigatórias no Brasil26,31 e os detentores
de registro de medicamentos devem elaborar planos de
farmacovigilância para os produtos de sua responsabilidade. Além da rotina em farmacovigilância, um plano
de minimização de riscos (PMR) pode ser requerido pela
Anvisa ao detentor de registro. O PMR deve apresentar
proposta baseada em métodos farmacoepidemiológicos
para avaliação de pontos críticos relacionados à segurança
do medicamento, na qual são descritos os métodos de
avaliação da efetividade de suas ações para minimizar
riscos de seus produtos.
OPAS/OMS – Representação Brasil
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O PMR tem por finalidade o gerenciamento de novos
riscos no período pós-registro ou mesmo o acompanhamento de riscos conhecidos em populações já estudadas.
Também objetiva aplicação em situações em que o produto
tenha provável uso que não foi estudado adequadamente
no período pré-registro26.
Tal medida se faz necessária porque os estudos que
precedem a comercialização de medicamentos não são
suficientes para se conhecer todos os seus efeitos, ainda que
tenham sido estudos muito robustos, de alta qualidade metodológica. Isso ocorre porque, além de serem conduzidos
em condições controladas, que pouco se assemelham às
condições reais de uso dos medicamentos, são realizados
por curto espaço de tempo e com quantidade reduzida de
pacientes, quando comparados à fase de comercialização.
Por esse motivo não é raro verificar a retirada de medicamentos do mercado, seja por problemas detectados
quanto à efetividade, seja quanto à segurança. Um exemplo
dessa situação foi a retirada do mercado do medicamento
Alfadrotrecogina a partir de estudos de fase IV, pós-comercialização. Tal decisão se deu porque os estudos realizados
não demonstraram benefícios claros de redução do risco
de morte quando o medicamento foi comparado a placebo,
bem como por ter sido evidenciado aumento da incidência
de hemorragia intracraniana32-33.
A farmacovigilância propicia não somente a retirada
de medicamentos do mercado, mas também alterações
de bula, de forma a minimizar riscos para os usuários dos
produtos. Exemplo recente de mudança de bula se deu
com o Fingolimode, indicado para tratamento de esclerose
múltipla. A bradicardia indicada na bula como evento
3
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adverso comum de Fingolimode foi associada à morte de
paciente após receber a primeira dose do medicamento34-35.
Embora os resultados das análises dos casos tenham sido
inconclusivos, as agências reguladoras do Canadá, Estados Unidos (FDA) e Europa (EMEA) realizaram revisão
de notificações de eventos adversos, que culminou com
a mudança da bula do medicamento naqueles países e
também no Brasil36-39. A nova bula traz a recomendação de
que todos os pacientes façam eletrocardiograma antes de
tomar a primeira dose do medicamento e repitam o exame
6 horas após a primeira dose; ou recebam a primeira dose
em consultório médico, devendo-se verificar pressão arterial e ritmo cardíaco a cada hora, nas seis horas seguintes
à primeira administração do medicamento36-39. No Brasil,
o detentor do registro realizou o PMR do medicamento,
visando minimizar os riscos para os brasileiros que utilizarem o medicamento.
Ainda que os detentores de registros possam realizar
novos ensaios clínicos e buscas ativas por relatos de problemas com a utilização de medicamentos, falhas do processo
de farmacovigilância podem ocorrer por dificuldades em
se obter informações qualificadas sobre tais eventos. As
informações dependem, basicamente, dos usuários de
medicamentos e dos profissionais de saúde que os assistem.
Há muitos anos, ações de farmacovigilância são realizadas por estabelecimentos de saúde brasileiros, especialmente os hospitalares. Isso se aprimorou na última década
com a Rede Brasileira de Hospitais Sentinela, coordenada
pela Anvisa. Tal estratégia mostrou-se importante para o
desenvolvimento da gestão de riscos do uso das tecnologias em saúde nos hospitais no Brasil. Mesmo após a
notificação de eventos adversos ter-se tornado obrigatória
para todos os estabelecimentos de saúde do país, os hospitais que compõem a Rede Sentinela continuam sendo
os principais notificadores do Vigipós, com 42% do total
de notificações em 201440-41.
Todavia, diversos estudos apontam que ainda há
subnotificação de eventos adversos relacionados a medicamentos por parte dos profissionais de saúde. Em revisão
sistemática, isso foi especialmente atribuído à falta de
formação dos mesmos em farmacovigilância42.
Embora usuários de medicamentos também devam
monitorar seus tratamentos, relatando quaisquer mudanças percebidas com o uso do produto, os profissionais de
saúde não estão isentos da responsabilidade de monitorarem os resultados da terapia medicamentosa, ou seja, de
realizarem o acompanhamento farmacoterapêutico com
a finalidade de obter resultados efetivos para a melhoria
da qualidade de vida da população.
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Acompanhamento farmacoterapêutico
Acompanhamento ou seguimento farmacoterapêutico
é definido como “o serviço profissional que objetiva detectar problemas relacionados com medicamentos (PRM),
para prevenir e resolver os resultados negativos associados
à medicação (RNM)”. Esse serviço implica compromisso
e deve ser disponibilizado de modo contínuo, sistemático
e documentado, em colaboração com pacientes e profissionais do sistema de saúde, a fim de alcançar resultados
concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente43.
O acompanhamento sistemático da farmacoterapia
de um paciente produz informações qualificadas sobre
uso de medicamentos e oferece dados importantes para
a farmacovigilância no sistema de vigilância sanitária.
Adicionalmente, a sistematização do acompanhamento
farmacoterapêutico na assistência à saúde aumenta a
adesão dos pacientes a tratamento, uma vez que durante
o acompanhamento são realizadas intervenções para otimizar a farmacoterapia, provendo comodidade posológica
e favorecendo a efetividade e a segurança do tratamento.
O acompanhamento farmacoterapêutico tem-se
mostrado efetivo para a promoção do uso racional de
medicamentos, com aumento da adesão ao tratamento
e do sucesso terapêutico em diferentes doenças, especialmente as crônicas, como doenças cardiovasculares,
diabetes melito, asma brônquica, depressão, transtorno
bipolar e transplante renal44-50. Para tanto, tal prática deve
ser preferencialmente responsabilidade de equipe multiprofissional, necessitando ser documentada e avaliada
sistematicamente.
Outra estratégia para promoção do uso racional de
medicamentos em instituições brasileiras de saúde é a
reconciliação medicamentosa 51-53, que consiste em processo formal de coleta de dados e criação de lista acurada
de todos os medicamentos em uso pelo paciente antes da
admissão, transferência ou alta hospitalar54.
A reconciliação objetiva principalmente evitar erros
de medicação, e interações medicamentosas, incluindo
verificação e relação dos nomes dos medicamentos, apresentação, dose, frequência e via de administração, bem
como sensibilidade dos pacientes aos componentes das
formulações e reações adversas já sofridas. Compara-se a
lista de medicamentos já em uso pelo paciente com os que
são prescritos na admissão, internação ou transferência do
mesmo, identificando quaisquer discrepâncias que devam
ser transmitidas ao prescritor, para que sejam feitas alterações a fim de potencializar efeitos positivos e minimizar
efeitos negativos dos medicamentos50-54.
Estudo55 que avaliou o trabalho colaborativo de reconciliação medicamentosa entre médico e farmacêutico
OPAS/OMS – Representação Brasil
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demonstrou que a parceria potencializa a redução de erros
clinicamente relevantes na admissão hospitalar. Na terapia
medicamentosa, há necessidade da interação de todos os
atores envolvidos, sejam médicos, farmacêuticos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas ou
os demais profissionais que façam parte desse processo.
Tal estratégia tem-se mostrado efetiva na promoção do
uso racional de medicamentos, aumentando a adesão dos
pacientes ao tratamento e reduzindo eventos adversos56-57.

Considerações Finais
Os medicamentos contribuem de forma significativa
para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos que
deles fazem uso, mas há riscos que devem ser gerenciados
a fim de maximizar a probabilidade de sucesso da farmacoterapia e minimizar a ocorrência de efeitos indesejados.
As perguntas que intitulam esse fascículo devem fazer
parte da rotina dos profissionais de saúde ao monitorarem
o uso dos medicamentos, mas também devem ser feitas
antes de qualquer prescrição. O uso racional de medicamentos passa pela avaliação prévia e contínua dos efeitos

desejados, mas também daqueles que estão previstos, mas
não são desejados. Essa atitude pode determinar o sucesso
ou o insucesso da terapia medicamentosa. Além disso, o
monitoramento contínuo do uso de medicamentos é fundamental para que os efeitos inesperados ou não conhecidos sejam identificados, avaliados, tratados e divulgados,
de modo que não prejudiquem a saúde da população.
A garantia da integralidade do cuidado, com resolubilidade e humanização da atenção, transição segura dos
usuários do sistema de saúde entre os diferentes pontos de
atenção, dentre outros fatores, configuram o uso racional
de medicamentos amparado por eficiente acompanhamento farmacoterapêutico.
Monitoramento e acompanhamento farmacoterapêutico são, portanto, estratégias fundamentais para a promoção do uso racional de medicamentos, se tornando mais
efetivos quando realizados por equipe multidisciplinar e
com a colaboração dos usuários do produto, trazendo benefícios clínicos, humanísticos e econômicos não somente
para o indivíduo, mas também para toda a sociedade.
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