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Dispensação: ato do farmacêutico de orientação e fornecimento ao usuário de 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não. 

Denominação Comum Brasileira (DCB): nome do fármaco ou princípio 

farmacologicamente ativo aprovado pelo órgão federal responsável pela vigilância 

sanitária. 

Denominação Comum Internacional (DCI): nome do fármaco ou princípio 

farmacologicamente ativo aprovado pela Organização Mundial da Saúde. 
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dose usual, segura e eficaz é definida por estudos clínicos e depende de fatores 

fisiológicos, patológicos e genéticos. 

Especialidade farmacêutica: produto oriundo da indústria farmacêutica com 
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Excipientes: substâncias sem atividade farmacológica empregadas na produção de 

uma forma farmacêutica. 
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Forma farmacêutica: estado final de apresentação que os princípios ativos 
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com ou sem a adição de excipientes apropriados, a fim de facilitar a sua utilização e 

obter o efeito terapêutico desejado, com características apropriadas a uma 

determinada via de administração. 

Fórmulas magistrais: fórmula constante de uma prescrição que estabelece a 

composição, a forma farmacêutica e a posologia. 

Fórmulas oficinais: fórmulas constantes da Farmacopéia Brasileira ou de outros 

compêndios oficiais reconhecidos pelo Ministério da Saúde. 

Grau de recomendação de literatura: indicação do nível de evidência que suporta 

o uso de medicamentos para determinadas indicações. 
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Item de medicamento: item da prescrição médica relacionado ao medicamento 

independente da sua posologia. 

Insumo: Matéria-prima e materiais de embalagem empregados na manipulação e 

acondicionamento de preparações magistrais e oficinais. 

Insumo inerte: substância complementar, de natureza definida, desprovida de 

propriedades farmacológicas ou terapêuticas, nas concentrações utilizadas, e 
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Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 
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Medicamentos manipulados: produto farmacêutico obtido por meio de conjunto de 
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responsável pela vigilância sanitária e comercializado no país, cuja eficácia, 
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expiração ou renuncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 
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comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou na 

sua ausência pela DCI. 

Medicamento sem indicação: medicamento com indicação terapêutica diferente da 

aprovada para o medicamento; doses diferentes das recomendadas, administração 

por via diferente da preconizada e em faixas etárias para as quais o medicamento 

não foi testado.  

Medicamento similar: aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos 

e apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, 

posologia e indicações terapêuticas, preventivas ou diagnósticas, do medicamento 

de referência registradas no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, 

podendo diferir somente em característica relativas ao tamanho e forma do produto, 

prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipiente e veículos, devendo sempre 

ser identificado por nome comercial ou marca. 

Posologia: freqüência com que a dose é administrada para manter níveis 

plasmáticos terapêuticos. 

Preparação: procedimento farmacotécnico para obtenção do produto manipulado, 

compreendendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a manipulação, 

fracionamento de substâncias ou produtos industrializados, envase, rotulagem e 

conservação das preparações. 

Preparações magistrais: aquela preparada na farmácia atendendo a uma 

prescrição de um profissional habilitado, que estabelece sua composição, forma 

farmacêutica, posologia e modo de usar. 

Preparações oficinais: aquela preparada na farmácia, cuja fórmula esteja inscrita 

na Farmacopéia Brasileira, Compêndios ou Formulários reconhecidos pelo Ministério 

da Saúde. 

Produto: substância ou mistura de substâncias minerais, animais, vegetais ou 

químicas, com finalidade terapêutica, profilática, estética ou de diagnóstico. 

Produto químico sem grau farmacêutico: substância química para utilização em 

processos diversos que não o preparo de produtos farmacêuticos. 
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Veículo: agentes carreadores do fármaco, que têm por função completar a forma de 

dosagem aumentando o volume, possibilitando a quantificação da dose e permitindo 

sua administração. Devem ser inertes e inócuos. 
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RESUMO 

BRASSICA, SC. PERFIL DA UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO LICENCIADOS E SEM 

INDICAÇÃO PARA CRIANÇAS EM UTI NEONATAL DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

MÉDIA COMPLEXIDADE. SÃO PAULO, 2009. [DISSERTAÇÃO DE MESTRADO – ÁREA 

DE CONCENTRAÇÃO: FÁRMACO E MEDICAMENTOS - FACULDADE DE CIÊNCIAS 

FARMACÊUTICAS DA USP-SP]. 

 

Introdução. Medicamentos não licenciados e sem indicação são utilizados com 

grande frequência em pediatria por razões éticas e econômicas. A utilização destes 

medicamentos não constitui um preceito ilegal, mas pode oferecer risco aos 

pacientes, sendo responsabilidade do médico e do farmacêutico qualquer evento 

adverso ocasionado. Alguns estudos nesta população sugerem aumento do risco de 

reações adversas relacionadas ao uso de medicamentos fora das indicações 

licenciadas. Objetivo. Analisar a exposição a medicamentos não licenciados e sem 

indicação em neonatos admitidos em Unidade de Terapia Intensiva (UTINEO) em 

hospital universitário de média complexidade de São Paulo, Brasil. Método. Estudo 

descritivo transversal dos medicamentos prescritos nas primeiras 24 horas de 

internação para 79 pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 

do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), campus de São 

Paulo, no período de 12/03/08 a 03/11/08. Os medicamentos foram classificados em 

não licenciados e sem indicação para utilização por população neonatal de acordo 

com critérios de registro brasileiros e americanos. Resultados: foram prescritos 346 

medicamentos. De acordo com os critérios brasileiros de licenciamento 58% não 

estavam licenciados, 9,5% não eram indicados, sendo que 66 % dos pacientes 

foram expostos a ao menos 1 item não licenciado e 18% a pelo menos 1 item sem 

indicação. A avaliação com base nos critérios americanos demonstrou que 53% dos 

medicamentos não estavam licenciados, 10,9% não tinham indicação, sendo que 

63% dos pacientes foram expostos a ao menos 1 item não licenciado e 20% a pelo 

menos 1 item sem indicação.Conclusões: Os neonatos brasileiros estão expostos a 

medicamentos não licenciados e sem indicação nas primeiras 24 horas de 

internação. Embora esforços tenham sido empregados em diversos países para 
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diminuir tal prática, o problema não foi equacionado. No Brasil, ainda, há 

informações distintas em bulas de medicamentos licenciados e, em relação, aos 

medicamentos não licenciados ou sem indicação não há nenhuma política 

estabelecida.  

 

Descritores: CRIANÇA, NEONATO, FÁRMACOS, USO OFF LABEL, USO NÃO 

LICENCIADO, TERAPIA INTENSIVA. 
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ABSTRACT 

BRASSICA, S. C. THE USE OF UNLICENSED AND OFF LABEL MEDICINES FOR 

CHILDREN ADMITTED TO THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT OF A MEDIAN 

COMPLEXITY UNIVERSITY HOSPITAL IN SÃO PAULO, 2009. [MASTER DEGREE 

DISSERTATION – UNIVERSITY OF SÃO PAULO - PHARMACEUTICAL SCIENCES 

COLLEGE]. 

 

Introduction. In pediatrics utilization of unlicensed an off-label drugs are a common 

practice and this account for ethical and economic reasons. The utilization of 

unlicensed and off label drugs is not illegal, but can expose patients to risk of harm. 

Physicians and pharmacists have legal responsibility for any adverse event that may 

result from this use. Some studies in the pediatric field suggest an increased risk to 

adverse reactions related to unlicensed and off label use. Objective. To assess the 

exposure to unlicensed and off-label medicines in neonates admitted to the Neonatal 

Intensive Care Unit (NICU) in a Brazilian medium complexity University Hospital. 

Materials and Methods. A cross sectional descriptive study was conducted of 

prescribed medicines in the first 24 hours of admission for 79 patients admitted to the 

Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in the University Hospital of the University of 

São Paulo (HU-USP), campus of São Paulo in the period of 12/03/08 to 03/11/08. 

The medicines were classified as unlicensed and off-label for use in neonatal 

population according to the criteria for licensing of medicines in Brazil and US. 

Results: There were a total of 346 medicines prescribed and according to the 

established criteria in Brazil 58% were unlicensed, 9.5% were off-label; 66% of 

patients were exposed to at least 1 item unlicensed and 18% at least 1 item off-label. 

In relation to the criteria in USA 53% were not licensed, 10.9% were off-label, and 

63% of patients were exposed to at least 1 item unlicensed and 20% at least 1 item 

off-label. Conclusions: Brazilian neonates are exposed to unlicensed and off-label 

medicines already in the first 24 hours of hospitalization. Although efforts have been 

employed in several countries to reduce this practice, the problem was not solved. In 

Brazil, there is even different information in leaflets for medicines licensed in and, in 

relation, to unlicensed or off-label medicines there is no established policy. 
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