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RESUMO 

Rodrigues SR. Erros de medicação relacionado ao uso de hipoglicemiantes no 
Sistema de Saúde Suplementar do Brasil [dissertação]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Corrigida. 

A introdução de novos dispositivos e medicamentos que permitem o manuseio, 

cada vez mais autônomo, do tratamento pelo paciente de seu tratamento 

conduzem reiteradamente a discussão sobre como a autoadministração de 

medicamentos pode aumentar este tipo de erro e como profissionais e 

estabelecimentos de saúde podem e devem estar aptos a identificá-los. As bases 

de dados administrativas surgem como alternativa para o estudo do 

comportamento de como os eventos relacionados a medicamentos ocorrem na 

prática clínica, ao analisar sua ocorrência sem o viés de controle e o alto custo dos 

ensaios clínicos. A possibilidade de identificação de eventos adversos relacionado 

ao uso de medicamentos hipoglicemiantes foi avaliada a partir do levantamento do 

número de eventos relacionados a hipoglicemia em um banco de dados de 

faturamento da Saúde Suplementar do Brasil. Este estudo utilizou os registros de 

CID relacionados à diabetes, hipoglicemia e intoxicação por hipoglicemiantes para 

a identificação de pacientes e contas relacionadas à hipoglicemia durante o 

período de janeiro de 2010 a dezembro de 2016. O grupo que o de pacientes com 

CIDs relacionados à hipoglicemia apresentou 14.506 eventos durante o período 

estudado. Contatou-se a completa falta de registros relacionados ao CID Y42.3 - 

Efeitos adversos de insulina e hipoglicemiantes orais (antidiabéticos) e a baixa 

expressão de eventos registrados com o CID – T383 - intoxicação por 

hipoglicemiantes: 89 eventos relacionados à 88 pacientes. Na análise de 

pacientes com registros de CID para diabetes com utilização de glicose foram 

identificadas 10.313 ocorrências, e observou-se grande expressão de eventos em 

que ocorreu a administração de insulina neste grupo de pacientes. 

Palavras-chave: Saúde Suplementar. Brasil. bancos de dados administrativos. 

Eventos Adversos. Hipoglicemia. 



 
 



ABSTRACT 

Rodrigues SR. Medication errors related to the use of hypoglycemic agents in the 
Supplementary Health System in Brazil [dissertation]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida.

The introduction of new devices and medications that allow the treatment, 

increasingly autonomous, of the treatment by the patient of his treatment 

repeatedly lead to the discussion on how the self-administration of medicines can 

increase this type of error and how health professionals and establishments can 

and should be able to identify them. Administrative databases appear as an 

alternative for studying the behavior of how drug-related events occur in clinical 

practice, by analyzing their occurrence without the control bias and the high cost of 

clinical trials. The possibility of identifying adverse events related to the use of 

hypoglycemic drugs was assessed based on the survey of the number of events 

related to hypoglycemia in a billing database of Supplementary Health in Brazil. 

This study used the ICD records related to diabetes, hypoglycemia and 

hypoglycemic intoxication to identify patients and accounts related to hypoglycemia 

during the period from January 2010 to December 2016. The group of patients with 

ICDs related to hypoglycemia presented 14,506 events during the period studied. 

The complete lack of records related to the ICD Y42.3 - Adverse effects of insulin 

and oral hypoglycemic agents (antidiabetics) and the low expression of events 

registered with the ICD - T383 - intoxication by hypoglycemic agents: 89 events 

related to 88 patients. In the analysis of patients with ICD records for diabetes 

using glucose, 10,313 occurrences were identified, and there was a great 

expression of events in which insulin administration occurred in this group of 

patients. 

Keywords: Supplementary Health System. Brazil. administrative database. 

Adverse Events. Hypoglicemia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Em 2014, a Organização Mundial da Saúde – OMS publicou um modelo 

contendo as categorias de informações mínimas que um formulário de segurança ao 

paciente deveria conter para realizar a notificação de ocorrências adversas 

percebidas durante o tratamento(1). A criação do documento veio atender a 

necessidade de um padrão para coleta, classificação e principalmente interpretação 

de eventos recebidos pelas instituições de vigilância. Eventos Adversos (EAs) são 

definidos como quaisquer ocorrências indesejadas durante o tratamento de um 

paciente que não sejam derivadas do seu quadro clínico ou a ele possam ser 

correlacionadas(2). O relato de Eventos Adversos (EAs) exerce função essencial no 

cuidado e nas ações de promoção à saúde e representa um grande desafio para o 

sistema de saúde, em especial no que tange ao aumento de risco de 

morbimortalidade dos pacientes e aos gastos potencialmente evitáveis associados a 

estes tipos de evento(3). A identificação destes eventos é considerada um fator 

limitante para a notificação em todas as etapas da assistência, incluindo os relatos 

espontâneos feitos pela própria população(2, 3).  O desconhecimento do paciente 

em identificar possíveis ocorrências associadas ao tratamento afeta diretamente a 

correta mensuração do impacto destes eventos, refletindo na subnotificação de 

relatos (2). Grande parte dos EAs que ocorrem em domicílio envolvem 

medicamentos, particularmente os decorrentes de Erros de Medicação – EM, 

entendidos como “qualquer evento evitável relacionado ao medicamento que possa 

ocasionar ou levar ao seu uso inapropriado ou a dano ao paciente durante a sua 

administração ou armazenamento pelo profissional da saúde, paciente ou 

consumidor”(4).  

A introdução de novos dispositivos e medicamentos que permitem o 

manuseio, cada vez mais autônomo, do tratamento pelo paciente de seu tratamento 

conduzem reiteradamente a discussão sobre como a autoadministração de 

medicamentos pode aumentar este tipo de erro e como profissionais e 

estabelecimentos de saúde podem e devem estar aptos a identificá-los (5). Ainda 

que facilitem o acesso do indivíduo a seu autocuidado, dispositivos e medicamentos 

utilizados de forma autônoma aumentam a susceptibilidade à ocorrência de erros na 

administração, muitas vezes produzidos pela interpretação equivocada das 
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instruções contidas pelo fabricante dos dispositivos e do medicamento (5). 

Considera-se que a interpretação equivocada dessas mesmas instruções, se 

ocorrer, possa ser mais rapidamente identificada e corrigida num ambiente em que 

interagem vários profissionais do que no ambiente doméstico, por exemplo(2, 5). A 

associação com uma abordagem terapêutica que utiliza muitas especialidades 

farmacêuticas simultaneamente (poli farmácia) e o perfil demográfico do paciente 

também afetam a predisposição do usuário ao erro no autocuidado sendo fatores 

preponderantes no aumento da vulnerabilidade do indivíduo para a ocorrência de 

eventos adversos graves(1).   

O objetivo da vigilância pós-comercialização de medicamentos é detectar 

rapidamente a ocorrência de eventos adversos e identificar os erros de medicação, 

permitindo corrigir ou atenuar os efeitos dos eventos identificados e evitar 

ocorrências futuras do mesmo tipo (6). A detecção precoce de um EM permitirá que 

formuladores de políticas e profissionais de saúde reconheçam eventos adversos 

que não tenham sido identificados em ensaios clínicos de pré-comercialização (7). A 

publicação dos guias de boas práticas de notificação de EAs relacionados a 

medicação por duas das principais agências internacionais de vigilância sanitária do 

mundo European Medicines Agency - EMEA e Food and Drug Administration – FDA 

destacaram a importância de notificação correta destes tipos de eventos (6). No 

Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) adotou essa contribuição 

internacional, como parte dos esforços de harmonização de práticas em 

farmacovigilância (8). Embora os manuais sejam particularmente direcionados a 

indústrias, as novas diretrizes em farmacovigilância trazem foco à questão de como 

são tratadas as notificações de EAs e a segurança do paciente em meio ao advento 

de novas tecnologias em saúde (6, 8). Assim como a indústria farmacêutica, os 

profissionais de saúde estão no processo de familiarização e aquisição de 

conhecimento sobre as novas medidas de vigilância, entendendo qual é a conduta 

que devem assumir neste cenário. (9) A correta notificação dos eventos adversos 

surge como parte imprescindível do processo de cuidados e atenção à saúde, por 

ser meio de monitoramento e também aproximação ao paciente (8). A integração de 

um profissional farmacêutico à equipe de saúde e a adoção de procedimentos de 

cuidado farmacêutico pelos serviços de saúde, em especial na atenção primária, 

exerce grande impacto na prevenção de EAs (2). Entre outros motivos, por facilitar a 

reconciliação de medicamentos e proporcionar capacidade expandida em identificar 
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mais precisamente as vulnerabilidades do paciente, ou seja, por aproximar a 

vigilância farmacêutica do cotidiano do cuidado em saúde(2).  

Neste contexto, o paciente diabético representa um grupo com grande 

vulnerabilidade a confusões e erros na condução do autocuidado, sendo ainda 

perceptível o desconhecimento do usuário sobre o manuseio e administração de 

medicamentos para o controle metabólico de glicose (10, 11). A diabetes é uma 

doença crônica caracterizada principalmente pela quantidade elevada de glicose no 

sangue e ocorre quando o pâncreas não consegue produzir de forma eficiente o 

hormônio que regula a produção de glicose, a insulina, ou quando o organismo não 

consegue utilizar eficientemente a insulina produzida (7, 11). A prevalência da 

diabetes nas grandes capitais, segundo dados do Ministério da Saúde coletados na 

década de 80, é de 7,6% da população urbana na faixa-etária de 30-69 anos (12). A 

expansão da doença, principalmente nas camadas de renda mais baixa da 

população brasileira, representa um grande desafio para o sistema saúde brasileiro, 

que deverá atender a demanda de novos pacientes e às morbidades associadas a 

esta doença, de forma efetiva, em todas as camadas da sociedade, independente da 

renda (12, 13). Quando a mudança de estilo de vida não é suficiente para manter os 

níveis de glicose estáveis, o correto controle glicêmico através do tratamento 

medicamentoso é imprescindível na prevenção de complicações da diabetes (12, 

13). Os medicamentos utilizados para o tratamento da diabetes têm mecanismo de 

ação baseado na diminuição dos níveis de glicose na corrente sanguínea, sendo 

classificados como anti-hiperglicêmicos ou hipoglicemiantes (13). A opção pelo tipo 

de medicamentos hipoglicemiantes que será prescrito é feita de acordo com o 

quadro clínico e perfil de cada paciente, e ainda assim, observa-se que existe uma 

quantidade expressiva de eventos adversos relacionados ao tratamento de paciente 

com diabetes, que são subnotificados ou não recebem o devido cuidado pelas 

equipes de saúde, principalmente na atenção primária (13). Dentre os riscos do uso 

incorreto dos medicamentos para o tratamento da diabetes pode-se citar a 

hipoglicemia, evento adverso presente em 17% dos pacientes com diabetes tipo II, 

segundo o último levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. As 

maiores taxas de admissão ambulatorial ou hospitalar devido a hipoglicemia 

relacionada ao uso de insulina ocorrem na faixa etária de maiores que oitenta anos 

(13). Em uma revisão de literatura a habilidade de pacientes diabéticos tipo I foi 

avaliada quanto ao correto manuseio e administração das seringas de insulina (14). 
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O estudo concluiu que a dificuldade e os erros na utilização do medicamento eram 

perceptíveis, até mesmo no grupo de pacientes que faziam uso de insulina  há mais 

de uma década(14). 

A dificuldade de determinar o conjunto de todas as possíveis variáveis de 

interferência na utilização de medicamentos pelo paciente no seu cotidiano é parte 

do desafio para se estabelecerem metodologias capazes de realizar a correta 

identificação de EAs e a caracterização epidemiológica das populações vulneráveis, 

bem como ajustar fatores de confusão em ensaios clínicos (7). Neste escopo, as 

bases de dados administrativas surgem como alternativa para o estudo do 

comportamento de como os eventos relacionados a medicamentos ocorrem na 

prática clínica, ao analisar sua ocorrência sem o viés de controle e o alto custo dos 

ensaios clínicos (7).  As informações provenientes de bases de dados 

administrativas oferecem a possibilidade de identificar características clínicas em 

amostras mais numerosas de pacientes atendidos e permitem, ao mesmo tempo, 

estudos em tempos mais longos de acompanhamento, ao abranger grupos 

populacionais diversificados, sem um processo de seleção prévio. As vantagens 

deste tipo de fonte de informação se contrapõem à aparente escassez de estudos 

na área, em grande parte fundadas sobre o questionamento de quão aptas e 

estruturadas encontram-se as informações nestas fontes de dados (7).  

A utilização de bases de dados administrativas apresenta limitações 

importantes se comparadas com outras ferramentas metodológicas de estudo 

populacional principalmente no que se refere à caracterização do paciente. Ao 

contrário do que acontece com estudos baseados em informações provenientes de 

prontuários e resultados de estudos clínicos, o uso de bases de dados 

administrativas implica que não seja possível acessar resultados de exames 

laboratoriais e, também,  que não existam registros detalhados sobre o estilo de vida 

dos indivíduos estudados,  descrições da evolução do quadro clínico e dos 

desfechos apresentados pelo tratamento (7). Além disso, informações cruciais para 

a correta identificação de pacientes frequentemente são deficientes em bases de 

dados administrativas, especialmente em doenças com o perfil mais clínico ou que 

não possuem codificação bem delimitada em tabelas CID-10, por exemplo (7). Além 

disso, nos bancos de dados associados a serviços de Saúde oferecidos por 

empresas privadas, a rotatividade de beneficiários compromete a realização de 

estudos a longo-prazo dos usuários, destes serviços, uma vez que as ocorrências 
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associadas a bases de dados administrativas dependem da manutenção do vínculo 

dos beneficiários dos serviços com as empresas (15). Mesmo que a documentação 

dos registros clínicos seja preservada em prontuários hospitalares ou ambulatoriais 

que permitam o acompanhamento clínico, não há rastreabilidade e nem 

compartilhamento de informações administrativas sobre o uso dos serviços entre 

diferentes empresas ou entre as empresas privadas prestadoras de serviços de 

saúde e a gestão do Sistema Único de Saúde, uma vulnerabilidade que a Agência 

de Saúde Suplementar buscou reduzir, a partir de 2014, com a implantação do 

painel de dados para a Troca de Informações da Saúde Suplementar ( D-TISS) (15). 

Entretanto, o fato da caracterização do paciente através das bases de dados 

administrativas ser limitada, incluindo-se nesta limitação a identificação direta dos 

profissionais que com ele interagiram em sua trajetória na utilização dos serviços, 

facilita o acesso aos demais dados que elas contêm e as tornam em instrumentos 

interessantes para a pesquisa de erros de medicação e eventos adversos 

associados ao uso de medicamentos (7).  

Neste trabalho, a possibilidade de identificação de eventos adversos 

relacionado ao uso de medicamentos hipoglicemiantes será discutida criticamente a 

partir do levantamento do número de eventos relacionados a hipoglicemia e da 

avaliação de eventos que resultam como potencialmente subnotificados pela 

maneira como foram registrados em uma base de dados administrativa. Esta 

discussão será posteriormente utilizada para propor uma lâmina de notificação e 

consulta sobre os potenciais eventos adversos relacionados aos medicamentos a 

medicamentos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O levantamento bibliográfico deste trabalho foi realizado nas bases de busca 

PubMed, EMBASE e LILACS, quanto aos resultados e efetividade da utilização de 

bases de dados para a notificação e tratativa de eventos adversos e mais 

particularmente erros de medicação relacionados à hipoglicemiantes. Para busca 

foram utilizados os unitermos: surveillance, postmarketing surveillance, surveillance 

system, adverse event, side effect assessment, medication error, hypoglycemia, 

administrative database, administrative data, invoice, database, hospital billing, billing 

claims que resultaram em vinte e três estudos únicos disponíveis para análise. A 

coleta de dados para revisão bibliográfica considerou apenas os artigos científicos, 

ensaios e textos autorais que possuíssem resultados originais ou análises críticas 

sobre o assunto publicados em Inglês ou em Português, preferencialmente na última 

década. A escolha dos unitermos foi feita baseada na relevância de cada termo 

dentro dos bancos de dados e na avaliação da qualidade e pertinência dos estudos 

extraídos ao tema do trabalho resultando no total de 23 estudos sem duplicatas.  A 

análise da amostra excluiu cinco estudos por não condizerem ao tema proposto, 

resultando no total de 18 estudos para análise.  

A partir do levantamento selecionado da literatura correspondente 

especificamente à temática da diabetes, somente sete trabalhos da pesquisa 

realizada foram direcionados especificamente ao estudo de eventos adversos 

relacionados à doença e/ou ao uso de hipoglicemiantes (7, 16-20). A aparente falta 

de estudos na área pode ser explicada pela falta de associação da hipoglicemia ou 

outros eventos relacionados à diabetes com internações ou entradas de emergência. 

Grande parte dos eventos de hipoglicemia são considerados eventos adversos sem 

gravidade que em muitos casos geram falta de atenção e acabam por ser incluídos 

em relatos clínicos somente como variações glicêmicas associadas a ajuste de 

doses de medicação(7).  Os resultados da busca de maneira geral centraram-se na 

avaliação da aplicação de metodologias para conduzir estudos observacionais e 

podem ser organizados em três categorias de estudo baseados no tipo de fontes de 

dados empregadas para a condução de estudos observacionais: registros de 

farmacovigilancia; prontuários eletrônicos hospitalares; planilhas de faturamento.  
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Tabela 2.1 - Principais características dos estudos incluídos.  

Autor, ano País 
Desenho de 

estudo 
Tipo de base de dados 

I, 2014 Austrália Observacional Base de dados administrativa 

Hashim, 
2013 

Canadá Observacional Base de dados administrativa 

Topaz, 2016 EUA Observacional Base de dados administrativa 

Kulldorff, 
2013 

EUA Observacional Base de dados administrativa 

Elashoff, 
2011 

EUA Observacional Base de farmacovigilância 

Raschi, 2013 EUA Observacional Base de farmacovigilância 

Baksh, 2018 EUA Observacional Base de farmacovigilância 

Wang, 2018 EUA Observacional Base de farmacovigilância 

Miguel, 2013 Portugal Observacional Base de dados administrativa 

Gerard, 2006 EUA Observacional Base de dados administrativa 

Umetsu, 
2014 

Japão Observacional Base de farmacovigilância 

Gosho, 2018 Japão Observacional Base de farmacovigilância 

Lo Re, 2012 EUA/Reino 
Unido 

Observacional Base de dados administrativa/Base de 
farmacovigilância 

van der 
Hooft, 2006 

Holanda Observacional Base de dados administrativa 

Hakobyan, 
2011 

- Revisão 
sistemática 

Base de dados administrativa/Base de 
farmacovigilância 

Esteban, 
2018 

Espanha Observacional Base de farmacovigilância 

Raschi, 2017 EUA Observacional Base de farmacovigilância 

Wang, 2014 Taiwan Observacional Base de dados administrativa 
    

 
Fonte: O autor 

 

Em uma revisão sistemática sobre os tipos de metodologias utilizadas em 

estudos observacionais para detecção de eventos adversos sem risco de morte 

relacionados à diabetes tipo 2, seis tipos de fontes de dados diferentes foram 

avaliados: prontuários médicos, registros de vigilância por professionais médicos, 

pesquisa direta com pacientes, base de dados administrativos, informações 

laboratoriais/clínicas e outros tipos de dados (7). Considerando que quase a metade 

dos estudos utilizava dados de testes diagnósticos e prontuários médicos como 

fontes de informação, o estudo concluiu que apenas um terço dos estudos possuíam 

tamanho de amostra e tempo de acompanhamento adequados impossibilitando a 

correta identificação de EAs para futura investigação. Os autores concluíram que 

ainda há grande necessidade de implementação de metodologias aperfeiçoadas nos 

estudos observacionais para identificar estes tipos de evento, principalmente no que 
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tange a vinculação de base de dados ou “associação” das bases de dados. A 

técnica de vinculação ou “linkage” de base de dados baseia-se na “associação” dos 

bancos de dados obtidos a partir das informações coincidentes (21, 22).  As 

vinculações de bases de dados ainda são pouco ou mal utilizada na identificação 

deste tipo de eventos clínicos na literatura. Em um protocolo submetido para registro 

de estudo, a segurança pós-comercialização da molécula de saxagliptina, um 

inibidor oral da dipeptidil peptidase-4 para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 foi 

avaliada a partir de um estudo retrospectivo de coorte conduzido por duas bases de 

dados de prontuários médicos do Reino Unido (General Practice Research Database 

e The Health Improvement Network) e duas norte-americanas (Medicare, HealthCore 

Integrated Research Database (SM)) (21). Os autores padronizaram e validaram 

uma codificação para a identificação de eventos nas duas bases de dados. O estudo 

centrou-se em EAs moderados a severos como (i) hospitalização com insuficiência 

hepática aguda, (ii) hospitalização por lesão renal aguda, (iii) hospitalização por 

reações graves de hipersensibilidade, (iv) hospitalização por infecções graves, (v) 

hospitalização por infecções associadas a Disfunção de linfócitos T (isto é, herpes 

zoster, tuberculose ou micobactéria não tuberculosa) e (vi) eventos cardiovasculares 

importantes. O uso projetado e as taxas estimadas de incidência de resultados de 

interesse sugerem que haverá pelo menos 80% de poder estatístico para detectar 

uma taxa de risco mínima de 1,5 para eventos cardiovasculares importantes, 2,0 

para lesão renal aguda e infecções graves, 2,4 para insuficiência hepática aguda e 

4,0 para reações graves de hipersensibilidade (21). 

Em geral, as bases hospitalares são as formas mais exploradas de se utilizar 

bases de dados administrativas para investigação de EAs relacionados a 

internações. No estudo observacional conduzido em uma base hospitalar (16), a 

incidência e as características das hospitalizações relacionadas a EAs relacionados 

ao uso de medicamentos foram durante o ano de 2001. A partir dos dados sobre as 

internações, foram selecionadas todas as hospitalizações codificadas como 

relacionadas a medicamentos, excluídas as informadas como overdose, erros de 

administração e falhas terapêuticas. Os autores concluíram que em durante o 

período de análise, cerca de 1,83% de todas hospitalizações foram codificadas 

como eventos adversos relacionados a medicamentos (IC 95% 1,80, 1,86). Os 

resultados apontaram também que a proporção era relacionada com o aumento da 
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idade de 0,8% (IC 95% 0,75, 0,85) no grupo <18 anos para 3,2% no grupo> / = 80 

anos (IC 95% 3,08, 3,32). Os diagnósticos de hospitalizações relacionados aoss EAs 

mais frequentes foram sangramento (n = 1048), 'efeito não intencional do 

medicamento' não especificado (n = 438), hipoglicemia (n = 375) e febre (n = 347). 

Os medicamentos mais comumente associados às hospitalizações relacionadas aos 

EAs foram anticoagulantes (n = 2185), citotóxicos e imunossupressores (n = 1809) e 

diuréticos (n = 979). Seis por cento das hospitalizações relacionadas a EAs tiveram 

um resultado fatal (n = 734). Os autores pontuaram que apenas 1% dos EAs 

codificados que causam hospitalização foram relatados ao centro nacional para 

notificação espontânea de EAs. O estudo concluiu que a proporção de 

hospitalizações relacionadas aos EAs é substancial, principalmente considerando o 

fato de que nem todas as ocorrências podem ser reconhecidas ou mencionadas nos 

relatórios de alta.  

Os bancos de dados nacionais foram explorados em um estudo observacional 

em Taiwan que avaliou o risco de internação por insuficiência cardíaca durante a 

exposição à molécula de sitagliptina em pacientes diabéticos (23). O estudo utilizou 

o banco de dados de pesquisa do Seguro Nacional de Saúde de Taiwan para 

selecionar pacientes diabéticos ≥45 anos tratados com ou sem sitagliptina entre 

março de 2009 e julho de 2011. Os pacientes tratados com sitagliptina foram 

comparados aos pacientes nunca expostos a um inibidor da dipeptidil peptidase-4 

(DPP-4). Ao todo foram analisados 8288 pacientes durante 1,5 anos, o primeiro 

evento de internação por insuficiência cardíaca ocorreu em 339 pacientes com 

sitagliptina e 275 pacientes nunca expostos a um inibidor de DPP-4 (taxa de risco: 

1,21, intervalo de confiança de 95%: 1,04-1,42, P = 0,017); a mortalidade por todas 

as causas foi semelhante (taxa de risco: 0,87, intervalo de confiança de 95%: 0,74-

1,03, P = 0,109). O risco de internação por insuficiência cardíaca foi proporcional à 

exposição ao medicamento (taxa de risco: 1,09, intervalo de confiança de 95%: 1,06-

1,11, P <0,001 para cada aumento de 10% na adesão à sitagliptina). No geral, 

houve 935 eventos de internação por insuficiência cardíaca, nos quais a associação 

entre o número de internações por insuficiência cardíaca e a adesão à sitagliptina foi 

linear. O estudo concluiu que o uso de sitagliptina foi associado a um maior risco de 

internação por insuficiência cardíaca, mas nenhum risco excessivo de mortalidade 

foi observado. A investigação de eventos adversos em ambiente hospitalar também 

foi avaliada em um trabalho desenvolvido com o banco nacional português (17). O 
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estudo utilizou um banco de dados administrativo hospitalar que inclui todas as 

hospitalizações públicas de cuidados agudos em Portugal, de 2000 a 2009, com 

objetivo detectar e caracterizar as reações não esperadas associadas ao uso de 

medicamentos, ocorridas durante a hospitalização, no período de análise. O estudo 

também comparou os resultados dessa metodologia com relatos espontâneos. Para 

a detecção de possíveis EAs relacionados à medicação, o estudo utilizou os dados 

de codificação da Classificação Internacional de Doenças – CID 9. Os códigos 

pesquisados incluíam códigos E "(E930 a E949.9, códigos que excluem 

envenenamentos e erros de medicação) e cinco grupos de códigos de diagnóstico 

associados à alta prevalência de EAs: hipoglicemia, neutropenia induzida por 

drogas, hepatite não especificada, choque anafilático. A análise da base de dados 

identificou 116.720 EAs em 9.271.122 hospitalizações durante o período de análise, 

representando 1,26% de todas as internações, sendo que 97,3% ocorreram durante 

a internação. Em comparação, durante o mesmo período o estudo apontou apenas 

13.562 relatos espontâneos, número 8,6 vezes menor. Os autores concluíram que 

embora vários métodos tenham sido utilizados para a detecção de EAs relacionados 

a medicações, existe a dificuldade de aplicação em nível nacional. A metodologia do 

banco de dados apresentou ser útil para estimar a frequência e executar uma 

caracterização simples de EAs.  

A avaliação do potencial de sinalização de um evento adverso em relação ao 

método tradicional feito por relatos espontâneos foi objeto de estudo de um estudo 

observacional em base de faturamento (24) que comparou o tempo de detecção de 

um potencial evento adverso e o tempo de sinalização do mesmo tipo de evento em  

um banco de dados de relatos espontâneos para infarto do miocárdio induzido pelas 

moléculas de rofecoxibe e rosiglitazona. Este estudo demonstrou que todos os 

métodos de sinalização detectaram sinais de segurança dentro de um a três anos 

após a entrada no mercado e, em ambos os casos, os sinais foram detectados antes 

dos resultados dos ensaios clínicos pós-comercialização. Os autores também 

concluíram que a utilização de bases de dados administrativas pode ser uma 

ferramenta complementar aos métodos quantitativos tradicionais empregados em 

relatos espontâneos de segurança(24). Outro ponto de debate em relação as bases 

administrativas, principalmente as hospitalares ou prontuários eletrônicos é em 

relação a importância da padronização de dados. Em estudo de coorte retrospectivo, 

foram avaliados todos os eventos relacionados à medicamentos antifúngicos e 
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diabetes selecionados de um banco de dados de prontuários médicos nos Estados 

Unidos avaliando simultaneamente grupos de diagnósticos sobrepostos em 

diferentes níveis de detalhamento ou granularidade (25). As contagens de eventos 

adversos esperados e observados foram ajustadas por idade, sexo e plano de 

saúde. A técnica também conhecida como “mineração de dados” ou data mining 

permite examinar as relações de similaridade entre as informações de uma amostra 

de dados(26). No casos das bases de dados em saúde, a técnica de linkage permite 

relacionar dados de um mesmo paciente de diferentes bancos (eg. prontuários 

médicos e bases de farmacovigilância como neste estudo). Desta forma, os autores 

investigaram a possibilidade de obter a completariedade de informações sem 

grandes mudanças estruturais no banco. Dos 732 grupos de doenças avaliados, 24 

foram estatisticamente significativos, divididos em 10 categorias de doenças não 

sobrepostas. Cinco dos 10 sinais são efeitos adversos conhecidos, quatro 

provavelmente devido a confusão por indicação, enquanto um pode justificar uma 

investigação mais aprofundada. O estudo concluiu que a mineração de dados pode 

ser utilizada como ferramenta de análise de dados em bancos padronizados na 

vigilância de segurança de medicamentos usando dados observacionais.  

Bases administrativas também foram aplicadas como ferramentas de 

farmacovigilância em outros contextos, como o monitoramento de campanhas e 

respostas a notificações. Em estudo um de coorte retrospectivo investigou o impacto 

de notificações sobre o risco cardiovascular e restrições de formulários públicos de 

medicamentos no uso de tiazolidinedionas (TZDs): rosiglitazona e pioglitazona (27). 

A análise foi realizada em séries temporais entre mais de 1,6 milhão de pacientes 

idosos do Canadá, usando bancos de dados administrativos de assistência médica 

durante o período de janeiro de 2000 a setembro de 2010. O estudo concluiu que a 

prescrição de rosiglitazona diminuiu significativamente de 5,32 para 0,44 prescrições 

por 1.000 pacientes no trimestre seguinte à publicação de uma meta-análise, 

sugerindo preocupações relacionadas à segurança com a rosiglitazona (p <0,01). Da 

mesma forma, a prescrição incidente de pioglitazona continuou a diminuir de 1,89 

imediatamente antes da publicação da metanálise para 0,53 prescrições por 1.000 

pacientes imediatamente antes da implementação da política (p <0,01). Após a 

implementação das restrições de formulários para TZDs no segundo trimestre de 

2009, a taxa de prescrições de incidentes para rosiglitazona caiu ainda mais, de 0,20 

prescrições por 1.000 pacientes no trimestre anterior para 0,03 prescrições por 1.000 
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pacientes no trimestre subsequente (terceiro trimestre de 2009; p < 0,01). A taxa de 

prescrições dispensadas para pioglitazona também diminuiu de 0,53 no primeiro 

trimestre de 2009 para 0,11 prescrições por 1.000 pacientes no terceiro trimestre de 

2009 (p <0,01).  

Grande parte da revisão resultou em trabalhos que utilizaram bases 

administrativas especialmente designadas para fins de farmacovigilância(18, 23, 28-

34). Especificamente para eventos relacionados à hipoglicemia, foram incluídos dois 

estudos que utilizaram bancos de farmacovigilância para levantamento e análise da 

notificação destas ocorrências (18, 19). Em um estudo japonês o risco de 

hipoglicemia foi avaliado em relação ao uso de anti-hiperglicemiantes usando o 

banco de dados japonês Japan Adverse Drug Event Report (JADER) (18). Para esse 

fim, o estudo analisou os relatórios de eventos de hipoglicemia incluídos no banco 

de dados JADER entre 2004 e 2012. A identificação e classificação de eventos foi 

feita utilizando o Dicionário Médico para Termos Preferenciais de Atividades 

Regulatórias para identificar hipoglicemia. Foram encontrados 254392 relatórios no 

banco de dados JADER, dos quais 13269 foram excluídos porque a idade e o sexo 

do paciente não foram relatados. Entre os anti-hiperglicemiantes, as sulfonilureias 

apresentaram a maior associação com possibilidade de ocorrência de um EA 

relacionado à hipoglicemia.  O estudo concluiu que a mineração de dados do banco 

de dados JADER foi útil para analisar eventos de hipoglicemia associados à agentes 

anti-hiperglicemiantes.  

Dentre os estudos que utilizaram como fonte de dados a base de relatos 

administrada pelo FDA,  pode-se observar a preocupação com os efeitos adversos 

dos novos agentes moleculares e dispositivos disponíveis no mercado ao paciente 

diabético (28-32). O peptídeo semelhante a glucagon, Glucagon-like peptide-1 (GLP-

1) foi avaliado em relação aos riscos de pancreatite e câncer de pâncreas e tireóide 

em estudo observacional (13). O estudo examinou o banco de dados de eventos 

adversos relatados ao FDA para aqueles associados à sitagliptina inibidora da 

dipeptidil peptidase-4 e ao exenatídeo mimético do peptídeo 1 do tipo glucagon-1, de 

2004 a 2009; dados sobre eventos adversos associados a outros 4 medicamentos 

foram comparados como controles do estudo para avaliação da força dos resultados 

obtidos. As medidas de desfechos primários foram taxas de pancreatite relatada, 

câncer de pâncreas e tireóide e todos os cânceres associados à sitagliptina ou 
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exenatida, em comparação com outras terapias. O uso de sitagliptina ou exenatida 

aumentou em seis vezes a razão de chances da pancreatite relatada em 

comparação com outras terapias (P <2x10 (-16)). O câncer de pâncreas foi mais 

comumente relatado entre os pacientes que tomaram sitagliptina ou exenatido em 

comparação com outras terapias (P <0,008, P <9x10 (-5)). Todos os outros cânceres 

ocorreram de maneira semelhante entre os pacientes que tomaram sitagliptina em 

comparação com outras terapias (P = 0,20) .Estes dados são consistentes com 

relatos de casos e estudos em animais, indicando um risco aumentado de 

pancreatite com terapia à base de peptídeo 1 semelhante ao glucagon. Os 

resultados também alertam sobre as possíveis ações a longo prazo desses 

medicamentos para promover o câncer de pâncreas.  

Os efeitos adversos no pâncreas relacionados com o uso de agentes que 

atuam no sistema de incretina também foram objeto de estudo no trabalho 

desenvolvido utilizando método caso / não caso no banco de dados do FDA durante 

o período de 2004 a 2009. (35). Os autores investigaram o banco de dados do 

Sistema de notificação de eventos adversos da FDA sobre a possível associação 

entre agentes antidiabéticos e pancreatite. Para esse objetivo, Os casos foram 

definidos como relatos de pancreatite, de acordo com a terminologia do Dicionário 

Médico de Atividades Regulatórias (MedDRA). Todos os outros relatórios associados 

aos antidiabéticos foram considerados não casos. Foram recuperados 86.938 relatos 

relacionados a antidiabéticos, correspondendo a 159.226 combinações de relatos de 

medicamentos: 2.625 casos e 156.601 não casos. A análise temporal encontrou 

uma influência marcante de avisos relevantes nos bancos do FDA sobre a 

notificação de pancreatite. Os autores apontaram, ainda assim, a necessidade de 

uma quantificação precisa do risco de pancreatite associada aos antidiabéticos 

através de registros específicos baseados em doenças para o aprimoramento da 

investigação. 

Outro estudo conduzido pelo mesmo autor avaliou a segurança pós-

comercialização de inibidores de co-transportador de sódio-glicose-2 (SGLT2-Is) 

através da análise de eventos adversos (EAs) relatados em bancos de 

farmacovigilância (29). A metodologia deste trabalho compreendia a análise da 

bases de farmacovigilância internacionais Eudravigilance, WHO-Vigibase (em 25 de 

fevereiro de 2017) e o Sistema de Notificação de Eventos Adversos da FDA 

(FAERS, de 2004 a 2016) para extrair os EAs que registrassem medicamentos 
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SGLT2-Is como suspeito. Os relatórios levantados para medicamentos anti-

hiperglicemiantes indicaram que os agentes da classe de SGLT2-Is são associados 

aos níveis de eventos adversos mais altos compreendendo infecções, distúrbios no 

metabolismo, renais e reprodutivos, corroborando evidências de ensaios clínicos. O 

estudo também identificou um sinal inesperado de toxicidade cutânea que justificaria 

a vigilância ativa por médicos e o monitoramento "em tempo real" por especialistas 

em farmacovigilância. 

Em relação a mesma classe de inibidores do cotransporter-2 de sódio-glicose 

(SGLT2i), a notificação de EAs associados a estes agentes foram estudados na 

Espanha (34). O estudou realizou uma análise de todas as notificações registradas 

no Sistema Espanhol de Farmacovigilância de medicamentos para uso humano, 

decorrentes do uso de SGLT2i. O estudo concluiu que a maioria dos EAs notificados 

compreendiam infecções do trato urogenital, cetoacidose e danos nos rins. Embora 

a maioria das ocorrências não tenha sido grave, a cetoacidose e os danos nos rins 

levaram à internação hospitalar com risco de vida em alguns pacientes.  

Em 2008, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA emitiu o Draft 

Guidance sobre a investigação de risco cardiovascular com medicamentos para 

diabéticos orais, incluindo inibidores da dipeptidil peptidase-4 (DPP-4i) que agem no 

sistema das incretinas. Em 2014, análises post hoc de ensaios clínicos com pouca 

potência sugeriram um risco aumentado de insuficiência cardíaca com o uso desses 

produtos. Dessa forma, pode-se avaliar a proporção de eventos cardiovasculares 

adversos maiores (ECAM) nos relatórios para DPP-4i submetidos ao Sistema de 

Notificação de Eventos Adversos (FAERS) da FDA durante o período de 2006 a 

2015 (30). Dos 180,3 milhões de relatos de eventos adversos, 13,4 milhões foram 

para medicamentos diabéticos e cardiovasculares. Os autores concluíram que a 

vigilância pós-comercialização do DPP-4i através do FAERS sugere um aumento na 

notificação do ECAM, apoiando o atual alerta do FDA sobre o risco de insuficiência 

cardíaca. Dependendo do tipo de detalhamento e disponibilidade de informações, 

bancos de dados de farmacovigilância podem fornecer indicativos de como os 

eventos adversos se manifestam em uma população. Em outro estudo retrospectivo 

de coorte características individuais como o sexo e o uso de antidiabéticos orais 

entre pacientes com infarto do miocárdio foram avaliadas pelo Sistema de 

Notificação de Eventos Adversos da Food and Drug Administration dos EUA de 2004 

a 2014 (31). A análise incluiu 55.718 homens e 42 428 mulheres e os dados das 
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interações sexo-droga de cada grupo foi utilizada para estimar o odds ratio (OR). No 

Sistema de Notificação de Eventos Adversos da Food and Drug Administration dos 

EUA, uma proporção maior de pacientes homens do que mulheres usava 

metformina (10,32% nos homens versus 7,82% nas mulheres) e sulfoniluréias 

(4,75% nos homens versus 3,43% nas mulheres); após o ajuste para o escore de 

doença crônica baseada nos dados de utilização de medicação pelos pacientes, os 

homens apresentaram maior risco de associação com metformina (OR = 1,07; 

intervalo de confiança de 99%, 1,00-1,14) e associação com sulfonilureias (OR = 

1,21; intervalo de confiança de 99%, 1,10 -1,33) e infarto do miocárdio do que 

mulheres. Em resumo, os homens apresentaram maior risco de infarto do miocárdio 

associado a metformina e sulfonilureias do que as mulheres. 
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3 PROPOSIÇÃO 

Este trabalho propôs-se avaliar criticamente a aplicação das bases de dados 

administrativas como ferramenta para identificação de erros de medicação utilizando 

as doenças: diabetes, hipoglicemia e intoxicação por hipoglicemiantes como eventos 

traçadores. Os objetivos parciais incluiram verificar a possibilidade de estabelecer 

indicadores potenciais de EAs e EM relacionados à hipoglicemiantes e, a partir dos 

resultados, propor meios de aperfeiçoar a notificação, o acompanhamento ao 

paciente diabético e as formas de correção das possíveis fontes de erros. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e analítico. Este estudo 

utilizou como fonte de dados a base de dados administrativa de contas médicas 

transacionadas pelo sistema de faturamento da Orizon. A empresa Orizon consolida 

informações que são obtidas de diferentes tipos de operadoras de saúde no Brasil. 

As transações gerenciadas pelo sistema Orizon representaram, durante o ano de 

2018, cerca de 18 milhões de vidas, cobrindo cerca de 20% do mercado da Saúde 

Suplementar. Normas de confidencialidade e políticas de privacidade do paciente 

foram estritamente seguidas nesta análise. Este trabalho seguiu as normas da Lei 

Geral de Proteção de Dados – Lei nº13.709/2018 (36). 

4.1 MÉTODOS 

A possibilidade de identificar eventos adversos relacionadas ao uso de 

hipoglicemiantes foi abordada a partir de uma análise crítica dos resultados do 

levantamento de registros de hipoglicemia em uma base de dados de faturamento 

de contas médicas hospitalares do sistema de saúde suplementar. Este estudo 

realizou uma análise descritiva retrospectiva de relatos relacionados a pacientes 

registrados com diabetes, hipoglicemia ou intoxicação por hipoglicemiantes em guias 

médicas de internação ou ambulatório referentes ao período de janeiro de 2010 a 

dezembro de 2016. A análise centrou-se no levantamento dos eventos hospitalares 

e do número de pacientes registrados na base de dados de contas médicas 

associadas com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CIDs) relacionados a hipoglicemia e intoxicação por 

hipoglicemiantes. O processo geral de extração e análise de dados administrativos 

pode ser sumarizado em três etapas: identificação de casos elegíveis, padronização 

e validação de eventos e descrição dos dados. 

● Identificação dos casos elegíveis: levantamento dos eventos

relacionados a pacientes que apresentem os critérios de elegibilidade

como descrito no item 4.1.1.1.
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● Padronização e validação de eventos: revisão das contas médicas

extraídas de acordo com os critérios de elegibilidade.

● Descrição dos dados: consolidação de dados e análise de resultados.

4.1.1 Amostra de estudo 

A seleção de pacientes e respectivos registros no banco de dados foi feita a 

partir dos códigos CID-10 presentes nas guias de internação e admissão 

ambulatorial relacionadas a diabetes, hipoglicemia e intoxicação/eventos adversos 

relacionados à hipoglicemiantes. Segundo a regulamentação indicada pela D-TISS, 

as guias médicas disponibilizam até cinco campos para preenchimento do código 

CID-10. Qualquer conta em que um dos campos para preenchimento do CID foi 

registrado um dos códigos elegíveis, segundo os critérios de inclusão para análise 

deste estudo, foi selecionada e analisada. Após a identificação dos registros do 

pacientes, os eventos relacionados foram organizados de acordo com o grupo CID-

10 de entrada: grupo de pacientes que apresentaram CID-10 de diabetes e 

utilização de glicose, grupo de pacientes que apresentaram códigos CID-10 para 

hipoglicemia e grupo de pacientes que apresentaram códigos CID-10 para 

intoxicação ou eventos adversos relacionados à hipoglicemiantes (Figura 4.1).  A 

relação de 258 códigos CID que atendem aos critérios de inclusão está indicada no 

Apêndice A.  

Figura 4.1 – Divisão de grupos para análise de acordo com o código CID-10 

Fonte: O autor 

DIABETES +
GLICOSE

HIPOGLICEMIA 

INTOXICAÇÃO POR 
HIPOGLICEMIANTES 

Pacientes que apresentarem código CID-10 para 
diabetes que utilizaram glicose.  

(E10 à E14.9)

Pacientes que apresentarem código CID-10 para 
hipoglicemia.

(E16.0 à E 16.2)

Pacientes que apresentarem código CID-10 para 
intoxicação ou eventos adversos relacionados a 

hipoglicemiantes. 
(T383 e Y42.3)
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4.1.1.1 Critérios de Inclusão 

Foram selecionados os pacientes que tiveram registros de admissão hospitalar 

(internação ou ambulatório) pelo menos uma vez durante o período de análise 

(Jan/10 a Dez/16) e que cumpriram um dos critérios indicados abaixo:  

✓ Pacientes registrados na base de dados com CIDs relacionados a

hipoglicemia durante o período de janeiro/2010 a dezembro/2016.

✓ Pacientes registrados na base de dados com CIDs relacionados a intoxicação

por hipoglicemiantes durante o período de janeiro/2010 a dezembro/2016.

✓ Pacientes diagnosticados com CIDs relacionados a diabetes e que receberam

terapia medicamentosa com glicose durante o período de admissão hospitalar

na base de dados durante o período de janeiro/2010 a dezembro/2016.

4.1.1.2 Critérios de exclusão 

Todos os pacientes que apresentarem registros de contas relacionadas aos 

CIDs de diabetes insipidus, ou outros tipos de diabetes que não possam ser 

indicativos de eventos adversos ou erros no uso de medicação hipoglicemiante; 

4.1.2 Variáveis 

● Características Demográficas:

o Faixa Etária (quando disponível na base de dados)

o Sexo (quando disponível na base de dados)

● Características Clínicas:

o Grupo CID registrado no banco de dados durante o evento hospitalar:

diabetes, hipoglicemia, diabetes e hipoglicemia (eventos que

apresentarem códigos CID-10 relacionados às duas condições). A

relação detalhada de códigos CID-10 utilizados neste trabalho está no

Anexo I;
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o Tipo de atendimento dispensado ao paciente durante sua entrada em

ambiente clínico-hospitalar: Internação ou ambulatório. Os eventos que

apresentam admissões ambulatoriais precedentes de uma internação

são considerados, para os fins desse estudo, como internações.

Nenhuma característica individual ou específica de pacientes, excetuando-se 

a idade e sexo (quando disponíveis na base de dados), podem ser discutidas, em 

concordância com as regulamentações locais e normas da empresa (compliance). 

Este trabalho foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia e 

aprovado com o número de protocolo 96137218.0.0000.0075 (Anexo A). 

4.1.3 Desfechos estudados 

● Número total de pacientes por grupo: diabetes + glicose, hipoglicemia e

intoxicação por hipoglicemiantes;

● Número total de eventos por grupo: diabetes + glicose, hipoglicemia e

intoxicação por hipoglicemiantes;

● Número de pacientes/eventos por tipo de admissão hospitalar (internação e

ambulatório);

● Número de pacientes/eventos que utilizaram hipoglicemiantes orais por

grupo: diabetes + glicose, hipoglicemia e intoxicação por hipoglicemiantes;

● Número de pacientes/eventos que utilizaram insulina por grupo: diabetes +

glicose, hipoglicemia e intoxicação por hipoglicemiantes.

4.1.4 Limitações 

O tamanho da amostra foi condicionado às características da base de dados 

de faturamento de contas médicas e consequentemente às regras específicas da 

Saúde Suplementar. É importante enfatizar que a Agência Nacional de Saúde 
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Suplementar – ANS não obriga os prestadores de serviços em saúde a notificar 

algumas informações nas guias médicas, como CID, sexo e idade.  
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5 RESULTADOS 

A análise inicial (bruta) da base de dados revelou 245.596 pacientes 

registrados com qualquer um dos 258 CIDs relacionados à diabetes, hipoglicemia 

e/ou intoxicação por hipoglicemiantes. No grupo de pacientes que apresentaram 

CIDs relacionados à diabetes, o levantamento identificou 10.197 pacientes que 

utilizaram glicose em 10.313 admissões hospitalares e ambulatoriais (Tabela 5.1). 

Os resultados encontrados para os pacientes do grupo de hipoglicemia foram 

respectivamente 14.332 pacientes distribuídos em 14.506 eventos (Tabela 5.1). A 

mesma proporção de pacientes/eventos foi encontrada para o grupo de 

intoxicação ou eventos adversos relacionados à hipoglicemiantes 88 pacientes 

relacionados à 89 eventos (Tabela 5.1). O levantamento de eventos durante o 

período analisado não identificou nenhum registro com o CID Y42.3 - Efeitos 

adversos de insulina e hipoglicemiantes orais (antidiabéticos).  

O estudo também comparou a distribuição de pacientes e eventos de 

acordo com o tipo de admissão hospitalar. A proporção de eventos relacionados a 

internação em comparação com a admissão ambulatorial foi semelhante entre os 

grupos de hipoglicemia e intoxicação por hipoglicemiantes, 1:3 (Tabela 5.2). 

Enquanto que no grupo de diabetes com utilização de glicose, a proporção foi 

inversa: três internações para cada admissão ambulatorial. Os registros de CID-

10 para o grupo de hipoglicemia sozinho não permitem inferir a causa etiológica 

do evento, por isso o estudo avaliou a possível combinação de CIDs presentes no 

momento da admissão hospitalar. Quando presente, a análise identificou o 

preenchimento de dois dos cinco campos disponíveis para código CID-10, 

totalizando 4.849 eventos ou 19,47% do total de ocorrências identificadas neste 

estudo. A presença da combinação dos CIDs de hipoglicemia e diabetes ocorreu 

em apenas um evento do montante total. O levantamento não identificou 

ocorrências com a combinação dos CIDs de intoxicação por hipoglicemiantes com 

CIDs de diabetes ou hipoglicemia. A fim de estabelecer a possível influência do 

tipo de internação no preenchimento de guias, o estudo levantou a quantidade de 

eventos com o preenchimento de dois campos de CID em unidades de terapia 

intensiva (UTI). O estudo identificou apenas 177 ocorrências (3,65% dos eventos 

com preenchimento de dois campos) com o preenchimento de campos CID1 e 
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CID2 em UTI’s. Adicionalmente, o grupo de diabetes com uso de glicose 

apresentou este tipo de evento em 1109 admissões relacionadas à 832 pacientes, 

representando 10,75% de todos os eventos relacionados a este grupo de 

pacientes. A busca também analisou as contas que apresentavam 

hipoglicemiantes orais, o uso de hipoglicemiantes orais durante a admissão 

hospitalar, ambulatório ou internação, foi presente em 60,95% dos eventos no 

grupo de pacientes diabéticos que utilizaram glicose. Nos outros dois grupos, a 

proporção foi inferior, contabilizando 5,19% dos eventos no grupo de hipoglicemia 

e 7,87% no grupo de intoxicação por hipoglicemiantes orais. Todos os grupos 

apresentaram maior quantidade de eventos em internações do que em 

ambulatório: 92,34 % das admissões no grupo de diabetes com utilização de 

glicose, 70,14% no grupo de hipoglicemia e todos os eventos do grupo com 

intoxicação por hipoglicemiantes (7 eventos) que utilizaram hipoglicemiantes orais 

foram em internação (Tabelas 5.3 e 5.4).  

Tabela 5.1 – Distribuição de pacientes e eventos por grupo. 

Grupo Qtd. Pacientes Qtd. Eventos 

DIABETES + GLICOSE 
10.197 10.313 

HIPOGLICEMIA 14.332 14.506 

INTOXICAÇÃO POR 
HIPOGLICEMIANTES 88 89 

Fonte: O autor 

Tabela 5.2 – Distribuição de eventos por tipo de admissão hospitalar nos grupos de pacientes. 

Grupo 
Tipo de admissão 

hospitalar 
Qtd. 

Pacientes 
Qtd. 

Eventos 
(%) 

DIABETES + 
GLICOSE 

Internação 7.648 7.735 75 

Ambulatório 2.549 2.578 25 

HIPOGLICEMIA 
Internação 3.546 3.589 24,74 

Ambulatório 10.785 10.916 75,25 

INTOXICAÇÃO 
POR 

HIPOGLICEMIANTES 

Internação 23 23 25,86 

Ambulatório 65 66 74,14 

Fonte: O autor 
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Além dos hipoglicemiantes orais, o estudo também analisou os registros de 

utilização de insulina, durante o período analisado, pelos três grupos de pacientes 

estudados. Cerca de 59,17% dos pacientes registrados durante a admissão com 

códigos relacionados à diabetes e que utilizaram glicose, também foram 

administrados insulina. Em proporção inferior, os eventos identificados com CID 

de hipoglicemia e em que houve a administração de insulina contabilizaram 

7,23% da amostra total. Em nenhum evento do grupo de intoxicação por 

hipoglicemiantes foi identificada a administração de insulina (Tabela 5.5).  

Quadro 5.3 – Distribuição de pacientes por grupo que apresentaram registros de administração de 
hipoglicemiantes orais. 

Grupos Qtd. de pacientes 

Diabetes + Glicose 4.691 

Hipoglicemia 632 

Intoxicação por hipoglicemiantes 7 

Fonte: O autor 

Tabela 5.4 – Distribuição de eventos por tipo de admissão hospitalar nos grupos de pacientes que 
apresentaram registros de administração de hipoglicemiantes orais. 

Grupo 
Tipo de admissão 

hospitalar 
Qtd. 

Pacientes 
Qtd. 

Eventos 
(%) 

DIABETES + 
GLICOSE 

Internação 4332 5912 92,34 

Ambulatório 359 374 7,65 

HIPOGLICEMIA 
Internação 443 562 70,14 

Ambulatório 189 191 29,86 

INTOXICAÇÃO 
POR 

HIPOGLICEMIANTES 

Internação 7 7 100 

Ambulatório 0 0 0 

Fonte: O autor 
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Tabela 5.5 – Distribuição de pacientes por grupo que utilizaram insulina. 
 

Grupo Qtd. Pacientes Qtd. Eventos 

 
DIABETES + GLICOSE 

6.035 8.626 

 
HIPOGLICEMIA 

 
1.036 1.217 

INTOXICAÇÃO POR 
HIPOGLICEMIANTES 

 
- - 

 
Fonte: O autor 
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6 DISCUSSÃO 

O potencial da aplicação de bases de dados de faturamento para fins de 

farmacovigilância foi abordado a partir da análise dos eventos relacionados à 

hipoglicemia no Sistema de Saúde Suplementar brasileiro.  A publicação da Portaria 

no 529, de 1o de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP), visa fortalecer a sistematização do cuidado com os pacientes em 

todos os estabelecimentos de saúde (2). Nesse sentido, a prática de notificação, que 

está contemplada entre as competências para a formação de profissionais voltados 

à segurança do paciente, deve ser encorajada. A capacidade de analisar, 

sistematizar e aprender com as experiências relaciona-se com a cultura de 

segurança que deve permear as instituições de saúde, em especial as que 

trabalham diretamente com a prática de formação de novos profissionais dessa área. 

Porém, verifica-se que a investigação sobre a segurança do paciente ainda não 

possui o benefício de ter suas abordagens bem estabelecidas. Por isso, múltiplas 

barreiras e desafios precisam ser enfrentados na concepção de delineamentos de 

estudos e na utilização de técnicas de pesquisa. 

A aplicação de bases de dados específicas para farmacovigilância é 

amplamente reconhecida e representada na literatura (18, 19, 28, 29, 31, 34, 35). O 

direcionamento da base de dados para fins de farmacovigilância e o detalhamento 

preciso dos desfechos facilita tanto a identificação de casos quanto o 

estabelecimento de potenciais associações de EAs com a utilização de 

medicamentos. Por depender essencialmente de notificação voluntária, a principal 

limitação do uso de bases de farmacovigilância que foi identificada no levantamento 

bibliográfico deste estudo é a subnotificação de casos, principalmente os 

relacionados a EAs leves a moderados. Existe atualmente grande apelo por 

sistemas de notificação de EAs mais práticos que não dependam da motivação da 

equipe e/ou paciente para identificação destes eventos. Segundo a literatura 

utilizada neste trabalho, a vigilância de segurança pós-comercialização de 

medicamentos pode ser facilitada pela utilização de bases administrativas 

associadas a mineração de dados, na identificação de eventos adversos raros ou 

subnotificados (7, 23, 25). Tanto as bases de prontuários hospitalares, quanto as de 
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faturamento, contam com a possibilidade de identificar eventos, independente da 

ação da equipe de atendimento ou paciente.  

Este estudo utilizou os registros de CID relacionados à diabetes, hipoglicemia e 

intoxicação por hipoglicemiantes para a identificação de pacientes e contas 

relacionadas à hipoglicemia durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 

2016. O levantamento total de contas médicas identificou 245.596 pacientes que 

apresentaram um dos CIDs de inclusão em um dos cinco campos disponíveis para 

preenchimento durante a admissão hospitalar. Ainda assim, a análise constatou que 

na amostra analisada havia preenchimento de no máximo dois campos CID pelos 

prestadores.  O campo CID não é de preenchimento obrigatório em guias 

ambulatoriais sendo registrado somente em 8% das contas registradas nas bases de 

dados da Saúde Suplementar (15). As internações possuem maior completude de 

campo em relação ao atendimento na emergência (92%), porém em ambos os casos 

não é possível afirmar o quão assertivo e específico é o preenchimento do campo 

CID-10(15). A disponibilização de campos, como também a obrigatoriedade de 

preenchimento, poderia ser uma ferramenta útil na descrição de ocorrências e 

interpretação de eventos clínicos. Mesmo uma base de faturamento, mediante a 

correta interpretação de eventos clínicos e garantia da qualidade na transposição 

para o banco de dados, poderia prestar-se a este fim.  

Nesta análise, a correlação do quadro de diabetes com hipoglicemia, 

representada pela presença em uma mesma conta dos dois CIDs, foi identificada em 

apenas um evento durante seis anos de análise. É importante enfatizar que o quadro 

de hipoglicemia conforme identificação por código CID-10 não é necessariamente 

correlacionado com a diabetes não configurando, inequivocamente, um evento 

adverso de medicamentos hipoglicemiantes. O grupo que apresentou a maior 

expressão de registros foi o de pacientes com CIDs relacionados à hipoglicemia 

(14.506 eventos).  A literatura indica que a hipoglicemia em pacientes diabéticos é 

um evento adverso que ocorre de 5 a 20% dos pacientes hospitalizados (37), porém 

contatou-se a completa falta de registros relacionados ao CID Y42.3 - Efeitos 

adversos de insulina e hipoglicemiantes orais (antidiabéticos) e a baixa expressão de 

eventos registrados com o CID – T383 - intoxicação por hipoglicemiantes: 89 

eventos relacionados à 88 pacientes. Na análise de pacientes com registros de CID 

para diabetes com utilização de glicose, o quadro de hipoglicemia é subentendido. 

Outro aspecto relevante deste grupo é que a maioria destas ocorrências foram 
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admissões hospitalares relacionadas em guias de internação (75%). Nos grupos de 

hipoglicemia e intoxicação por hipoglicemiantes a proporção foi exatamente oposta, 

indicando a menor complexidade e duração de atendimento dos casos prontamente 

identificados como hipoglicemia.  A interdependência entre a duração do período de 

internação e a gravidade do caso também foi evidenciada na análise por uso de 

hipoglicemiantes orais: todos os grupos apresentaram maior proporção de eventos 

em internação quando o registro desta classe terapêutica foi identificado nas contas 

destes pacientes. Quanto maior o tempo em ambiente clínico e hospitalar, maior é a 

necessidade da estabilização da glicemia deste paciente e, portanto, a utilização de 

medicamentos metabólicos. No grupo de diabetes com utilização de glicose, a 

grande expressão de eventos em que ocorreu a administração de insulina também é 

um indicativo da monitorização da glicemia do paciente. Neste caso é importante 

interpretar essas ocorrências a partir dos protocolos e práticas clínicas hospitalares 

que recomendam a utilização de insulina e hipoglicemiantes orais em pacientes 

diabéticos. Segundo as recomendações da American Diabetes Association – ADA, o 

controle da glicemia em ambiente hospitalar deve ser preferencialmente conduzido 

com o uso de insulina (38). Ainda que as recomendações da ADA suportem a ideia 

da hipoglicemia como um quadro de especial atenção, esse tipo de ocorrência é 

considerado mais como um desfecho adverso ou um Problema Relacionado ao 

Medicamento – PRM do que um EA por definição (38). A morbimortalidade 

associada à prática clínica adotada aos quadros de instabilidade glicêmica em 

pacientes hospitalizados é, então, interpretada como um risco previsto e as 

possíveis consequências que podem decorrer da aplicação dos protocolos clínicos, 

gerenciadas como perda presumida (39). O risco da absorção de um EA como uma 

consequência inerente à prática clínica pode ser o de inviabilizar a própria 

identificação destes tipos de ocorrências.  

Os resultados encontrados neste trabalho coincidem com os achados da 

literatura principalmente no que tange as dificuldades encontradas para a correta 

identificação do paciente e a necessidade de treinamento dos profissionais de saúde 

para a identificação de eventos adversos. Em um estudo nacional, o nível de 

conhecimento sobre eventos adversos pelos profissionais da saúde foi investigado 

(3). Dentre os resultados obtidos pelo estudo, os médicos demonstraram maior 

conhecimento sobre reações adversas a medicamentos, e os técnicos em 

enfermagem, menor. No entanto, o entendimento sobre farmacovigilância foi maior 
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entre os farmacêuticos. O tempo de formação e atuação na instituição estava 

associado ao maior conhecimento sobre as reações adversas a medicamentos. Os 

resultados deste estudo evidenciaram que a formação do profissional influencia seu 

conhecimento e condutas frente às reações adversas a medicamentos. Além disso, 

deve-se considerar também o paciente como peça essencial na identificação de 

eventos adversos, sobretudo os que ocorrem em domicílio. A intervenção com 

cartilhas e programas de aperfeiçoamento direcionados ao paciente diabético foi 

discutida em projeto desenvolvido na Inglaterra(40). O projeto avaliou os efeitos nos 

pacientes internados em um hospital de grande porte em uma região metropolitana 

da Inglaterra foi avaliada em questionários pré e pós intervenção. O projeto 

conhecido por Diabetes Inpatient Care and Education - Cuidado e Educação ao 

Paciente hospitalizado (tradução livre), conseguiu reduzir efetivamente os riscos ao 

paciente, sendo a queda nos índices de hipoglicemia severa de 15,4 para 9,7%. e a 

redução no Erro de Uso de Medicamentos de 56,9% para 21,1%. Grande parte do 

sucesso da medida interventiva veio do treinamento sobre a identificação e 

notificação do paciente diabético em situações complexas. Muitos profissionais 

relataram a pouca confiança que tinham ao lidar com um paciente diabético pela 

falta de preparação na formação curricular, principalmente porque na vasta maioria 

dos casos (>90%) de hospitalização a diabetes não é notificada como a causa 

principal da admissão hospitalar. Como contribuição deste trabalho, um folder 

informativo sobre eventos adversos foi elaborado como produto educacional para ser 

distribuído entre os funcionários de uma empresa como projeto piloto de uma 

estratégia educacional voltada para a redução de EAs. Futuramente, espera-se que 

este material seja utilizado por equipes de saúde como modelo para correta 

notificação de eventos tanto voluntariamente, quanto a partir do uso profissional das 

bases de dados com quem eles trabalham. 
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7 CONCLUSÃO 

Este trabalho avaliou a aplicação de uma base de dados de faturamento 

como ferramenta para identificação de EAs utilizando as doenças: diabetes, 

hipoglicemia e intoxicação por hipoglicemiantes como evento traçador. Embora a 

utilização da base de dados de faturamento seja uma alternativa possível para a 

identificação de EAs, a subnotificação e a divergência de interpretações do que seria 

um EA foi evidenciada pelos resultados encontrados neste estudo, que indicam a 

necessidade de ações no sentido de sensibilização de profissionais da saúde e 

pacientes.  
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8 PRODUTO EDUCACIONAL 

  Como parte do programa de mestrado profissional e visando atender a 

necessidade da melhoria na notificação de EAs, este trabalho desenvolveu um 

produto educacional além do material teórico (dissertação). A partir dos resultados 

encontrados na literatura e pela análise do banco de dados, optou-se por 

desenvolver um material educativo sobre EAs e particularmente erros de medicação. 

O objetivo do material é sensibilizar diferentes audiências sobre os riscos que podem 

estar associados a medicamentos e que pudesse ser transmitido tanto ao público 

leigo, quanto à profissionais de saúde. Dentre os conteúdos a serem abordados 

estão: a definição sobre erros de medicação, a utilização de medicamentos e o 

formulário de notificação.  Para isso, optou-se por desenvolver um folder, ou 

prospecto a ser divulgado tanto por via impressa quanto digital (Apêndice B). A 

opção pelo material deve-se a facilidade na divulgação e implementação em 

ambientes variados. O folder serve adequadamente como material educativo no 

sentido de abranger perspectivas preliminares e oferecer informações gerais sobre 

dado assunto. O produto deste trabalho também poderá servir como material 

educativo complementar ou de apoio às atividades desenvolvidas em empresas e 

clínicas. 
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APÊNDICE A – Relação de CID’s elegidos para identificação dos pacientes da amostra analisada, 

na base de dados estudada 

CID-10 Descrição do CID 

E10 Diabetes mellitus insulino-dependente 
E100 Diabetes mellitus insulino-dependente - com coma 
E101 Diabetes mellitus insulino-dependente - com cetoacidose 
E102 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações renais 
E103 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas 
E104 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas 
E105 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias 

periféricas 
E106 Diabetes mellitus insulino-dependente - com outras complicações 

especificadas 
E107 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas 
E108 Diabetes mellitus insulino-dependente - com complicações não 

especificadas 
E109 Diabetes mellitus insulino-dependente - sem complicações 
E11 Diabetes mellitus não-insulino-dependente 
E11  Diabetes mellitus não-insulino-dependente 
E110 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com coma 
E111 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com cetoacidose 
E112 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais 
E113 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações 

oftálmicas 
E114 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações 

neurológicas 
E115 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações 

circulatórias periféricas 
E116 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações 

especificadas 
E117 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações 

múltiplas 
E118 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações não 

especificadas 
E119 Diabetes mellitus não-insulino-dependente - sem complicações 
E12 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição 
E120 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com coma 
E121 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com cetoacidose 
E122 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações 

renais 
E123 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações 

oftálmicas 
E124 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações 

neurológicas 
E125 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações 

circulatórias periféricas 
E126 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com outras 

complicações especificadas 



60 
 

CID-10 Descrição do CID 

E127 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações 
múltiplas 

E128 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - com complicações 
não especificadas 

E129 Diabetes mellitus relacionado com a desnutrição - sem complicações 
E13 Outros tipos especificados de diabetes mellitus 
E130 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com coma 
E131 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com cetoacidose 
E132 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações 

renais 
E133 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações 

oftálmicas 
E134 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações 

neurológicas 
E135 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações 

circulatórias periféricas 
E136 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com outras 

complicações especificadas 
E137 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações 

múltiplas 
E138 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - com complicações não 

especificadas 
E139 Outros tipos especificados de diabetes mellitus - sem complicações 
E14 Diabetes mellitus não especificado 
E140 Diabetes mellitus não especificado - com coma 
E141 Diabetes mellitus não especificado - com cetoacidose 
E142 Diabetes mellitus não especificado - com complicações renais 
E143 Diabetes mellitus não especificado - com complicações oftálmicas 
E144 Diabetes mellitus não especificado - com complicações neurológicas 
E145 Diabetes mellitus não especificado - com complicações circulatórias 

periféricas 
E146 Diabetes mellitus não especificado - com outras complicações 

especificadas 
E147 Diabetes mellitus não especificado - com complicações múltiplas 

E148 Diabetes mellitus não especificado - com complicações não 
especificadas 

E149 Diabetes mellitus não especificado - sem complicações 
E160 Hipoglicemia induzida por droga sem coma 
E161 Outra hipoglicemia 
E162 Hipoglicemia não especificada 
O24 Diabetes mellitus pré-existente 
O240 Diabetes mellitus pré-existente, insulino-dependente 
O241 Diabetes mellitus pré-existente, não-insulino-dependente 
O242 Diabetes mellitus pré-existente, relacionado com a desnutrição 
O243 Diabetes mellitus pré-existente, não especificado 
O249 Diabetes mellitus na gravidez, não especificado 
T383 Intoxicação por insulina e drogas hipoglicemiantes orais  
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