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RESUMO 

 

CARDA, A.P.P. Avaliação de polifarmácia excessiva e interações medicamentosas 

de fármacos de ação central em pacientes de uma unidade de terapia intensiva 

(UTI). 2021. 112 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

A unidade de terapia intensiva (UTI) é um setor hospitalar destinado a prestar 

atendimento a pacientes graves e de risco. Em UTI diversos medicamentos de ação central 

são utilizados. O uso de múltiplos medicamentos se torna um desafio em pacientes em 

UTI. Nesse contexto, o termo polifarmácia é amplamente utilizado para descrever o uso 

simultâneo de cinco ou mais medicamentos e, quando há uso de dez ou mais 

medicamentos, é utilizado o termo polifarmácia excessiva. O risco de efeitos adversos 

aumenta na proporção em que há aumento do número de medicamentos assim como 

elevado risco de interação medicamentosa (IM), ou seja, influência (sinérgica ou 

antagônica) que um fármaco exerce na ação de outro. A função renal de pacientes 

internados em UTI é outro aspecto relevante, já que os rins desempenham papel 

fundamental na eliminação de fármacos. Assim, o conhecimento técnico científico do 

enfermeiro e da equipe multidisciplinar é de extrema importância para garantir a 

segurança do paciente. O objetivo do estudo foi analisar e classificar a polifarmácia 

excessiva, interações medicamentosas potenciais e condição metabólica e de excreção 

(função renal) de pacientes internados em UTI que fazem uso de fármacos de ação central 

e demais fármacos. Trata-se de um estudo descritivo, observacional e transversal. Foi 

utilizado análise descritiva e de regressão logística. Foi identificado polifarmácia 

excessiva em grande parte da prescrição médica no primeiro dia de internação e houve 

associação com o desfecho alta e óbito, assim como com níveis glicêmicos elevados no 

primeiro dia de internação. Os fármacos prescritos que apresentaram maior frequeencia 

de IM foram para o sistema digestivo e agentes anti-infecciosos. Pacientes que utilizaram 

fármacos para o sistema cardiovascular, que interagem com outros fármacos, tiveram 

mais chance de ir a óbito. A via endovenosa foi a mais utilizada para administração dos 

medicamentos no primeiro dia de internação tendo diminuído no último dia. As chances 

de polifarmácia excessiva para o sexo masculino diminuíram quando não houve IM grave 

com medicação por via endovenosa. Houve correlação positiva entre IM com 

polifarmácia excessiva no último dia de internação. IM grave foi a mais encontrada, assim 

como evidência científica regular e tempo de início não especificado, seguido de tardio. 

Houve associação entre IM moderada com aumento dos níveis plasmáticos de ureia, 

creatinina e potássio. A regressão logística mostrou que pacientes entre 40 e 59 anos tem 

mais chance de evoluir à óbito do que pacientes entre 18 a 39 anos, e que os do sexo 

masculino tem menor chance de polifarmácia excessiva.  Concluímos que, em UTI, há 

elevada ocorrência de IM potencial e polifarmácia excessiva em pacientes que fazem uso 

de fármacos de ação central. A correlação de polifarmácia excessiva e hiperglicemia 

indica que a associação de vários fármacos pode causar alterações metabólicas que estão 

associadas à danos ao organismo. A polifarmácia associada com aumento das 

concentrações plasmáticas de ureia e creatinina sugere que ela pode ser causadora da 

disfunção renal ou pode colocar o paciente em risco, visto que a eliminação não adequada 

de fármacos pode elevar suas concentrações plasmáticas sendo potencialmente perigosa.  

Palavras-chave: Enfermagem. Fármaco de ação central. Polifarmácia excessiva. 

Interação medicamentosa. Segurança do paciente. 

 



ABSTRACT 

 

CARDA, A.P.P. Evaluation of excessive polypharmacy and interactions of central-

acting drugs in patients of an intensive care unit (ICU). 2021. 112 f. Dissertation 

(Master) Nursing School from Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 

2021. 

 

Intensive care units (ICU) are the hospital sector intended for the care of patients in a 

critical state and at risk. In ICU, several central-acting pharmaceuticals are administered. 

The use of multiple drugs becomes a challenge to ICU patients. In this context, the term 

polypharmacy is widely used to describe the simultaneous use of five or more drugs. 

When ten or more drugs are used, the term excessive polypharmacy is preferred. The risk 

of side effects increases with the number of drugs administered. The higher the number, 

the higher the risk of drugs interaction (DI), that is, the influence (that could be beneficial 

or harmful) that a drug exerts in the effect of others. The renal function of ICU patients 

is another relevant aspect, given that kidneys play a central role in the elimination of 

drugs. Therefore, it is extremely important that nurses and the multi-disciplinary team 

have the necessary technical-scientific knowledge to safeguard the patient's health. The 

aim of this study was to analyze and classify excessive polypharmacy, potential drugs 

interactions, and the excretion conditions (renal function) of ICU patients who were 

administered central-acting drugs and other pharmaceuticals. It is a descriptive, 

observational, and transversal study. Descriptive and logistic regression analyses were 

carried out. Excessive polypharmacy was identified in a large proportion of the medical 

prescriptions on the first day of ICU stay, and there was an association between the 

outcomes hospital discharge and death, as well as with the glucose levels on the first day. 

The most commonly prescribed drugs were those for the digestive and central nervous 

systems. Patients who were administered drugs for the cardiovascular system, which 

interact with other drugs, had higher chances of death. Intravenous route was the most 

common method of drug administration on the first day of ICU stay; it was less used on 

the last day. The chances of excessive polypharmacy for males decreased when there 

were no severe DI with intravenous medication. There was a positive correlation between 

DI with excessive polypharmacy on the last day of ICU stay. Severe DI was the most 

common form found, as well as regular scientific evidence and unspecified starting time, 

followed by late starting time. There was an association between moderate DI and the 

increase of urea, creatinine, and potassium plasma levels. The logistic regression has 

shown that 40-59 years old patients are more likely to die when compared to patients who 

are 18-39 years old; it has also shown that males are less frequently subject to excessive 

polypharmacy.  We have concluded that there is a high incidence of potential DI and 

excessive polypharmacy in patients that are administered central-acting drugs in the ICU. 

The correlation between excessive polypharmacy and hyperglycemia indicates that the 

association of several pharmaceuticals may cause metabolic changes associated with 

body damage. Polypharmacy associated with the increase of plasmatic concentrations of 

urea and creatinine suggests that it could be the cause of renal dysfunction or that it could 

put the patient at risk, given that the inadequate elimination of pharmaceuticals may raise 

their plasmatic concentration, which is potentially dangerous.  

 

Keywords: Nursing. Central action drug. Excessive polypharmacy. Drug interaction. 

Patient safety. 

 



RESUMEN 

 

CARDA, A.P.P. Evaluación de la polifarmacia excesiva y las interacciones 

farmacológicas de los fármacos de acción central en pacientes de la unidad de 

cuidados intensivos (UCI). 2021. 112 f. Tesis (Doctorado) - Escuela de Enfermería de 

Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

La unidad de cuidados intensivos (UCI) es un sector hospitalario diseñado para brindar 

atención a pacientes críticamente enfermos y en riesgo. En la UCI se utilizan varios 

fármacos de acción central. El uso de múltiples fármacos se convierte en un desafío para 

los pacientes en UCI. En este contexto, el término polifarmacia se usa ampliamente para 

describir el uso simultáneo de cinco o más medicamentos, y cuando se usan diez o más 

medicamentos, se usa el término polifarmacia excesiva. El riesgo de efectos adversos 

aumenta en proporción a un aumento en el número de medicamentos así como a un alto 

riesgo de interacción farmacológica (IM), es decir, influencia (beneficiosa o nociva) que 

ejerce un fármaco sobre la acción de otro. La función hepática y renal de los pacientes 

ingresados en UCI es otro aspecto relevante, ya que estos sistemas juegan un papel 

fundamental en el metabolismo y eliminación de fármacos, respectivamente. El objetivo 

del estudio fue analizar y clasificar la polifarmacia excesiva, las posibles interacciones 

farmacológicas y el estado metabólico y de excreción (función hepática y renal) de los 

pacientes de la UCI que utilizan fármacos de acción central y otros fármacos. Se trata de 

un estudio descriptivo, observacional y transversal. Se utilizó análisis descriptivo y de 

regresión logística. Se identificó polifarmacia excesiva en gran parte de la prescripción 

médica el primer día de hospitalización y hubo asociación con el resultado del alta y 

muerte, así como con niveles elevados de glucosa en sangre el primer día de 

hospitalización. Los medicamentos más recetados fueron para el sistema digestivo y el 

sistema nervioso central. Los pacientes que usaban medicamentos para el sistema 

cardiovascular, que interactúan con otros medicamentos, tenían más probabilidades de 

morir. La vía intravenosa fue la más utilizada para la administración de medicación el 

primer día de hospitalización, habiendo disminuido el último día. Las posibilidades de 

polifarmacia excesiva para los hombres disminuyeron cuando no hubo infarto de 

miocardio grave con medicación intravenosa. Hubo una correlación positiva entre IM con 

polifarmacia excesiva en el último día de hospitalización. El infarto de miocardio grave 

fue el más común, así como la evidencia científica regular y el tiempo de inicio no 

especificado, seguido del tardío. Hubo una asociación entre el infarto de miocardio 

moderado y el aumento de los niveles plasmáticos de urea, creatinina y potasio. La 

regresión logística mostró que los pacientes entre 40 y 59 años tienen más probabilidades 

de evolucionar a la muerte que los pacientes entre 18 y 39 años, y que los hombres tienen 

una menor frecuencia de polifarmacia excesiva. Concluimos que, en la UCI, existe una 

alta ocurrencia de IM potencial y polifarmacia excesiva en pacientes que usan fármacos 

de acción central. La correlación de polifarmacia excesiva e hiperglucemia indica que la 

asociación de varios fármacos puede provocar cambios metabólicos que se asocian con 

daños al organismo. La polifarmacia asociada al aumento de las concentraciones 

plasmáticas de urea y creatinina sugiere que puede provocar disfunción renal o poner en 

riesgo al paciente, ya que la eliminación inadecuada de los fármacos puede elevar sus 

concentraciones plasmáticas y es potencialmente peligrosa. 

 

Palabras clave: Enfermería. Fármaco de acción central. Polifarmacia excesiva. La 

interacción de drogas. Seguridad del paciente. 
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Introdução 

 

A unidade de terapia intensiva (UTI) é um setor hospitalar destinado a prestar 

atendimento a pacientes graves e de risco, que necessitem vigilante monitorização, 

assistência médica e de enfermagem ininterruptas, além de equipamentos e recursos 

humanos especializados e acesso em tempo real a todos os dados multidisciplinares 

referentes ao paciente (Ministério da Saúde, 1998; Marshall et al., 2017). Florence 

Nightingale, enfermeira britânica pioneira na área da enfermagem foi precursora ao criar 

um ambiente com tais princípios, onde durante a guerra da Criméia no século XIX 

selecionava os pacientes mais graves colocando-os numa situação que favorecesse o 

cuidado imediato e observação constante. Florence utilizava o auxílio de uma lâmpada 

para facilitar a visualização dos feridos durante a noite e assim prover seus cuidados aos 

pacientes mais graves (Lino & Silva, 2001; Costa et al., 2009, Dinu et al., 2020).  

 No Brasil, o surgimento da UTI ocorreu na década de 70 com a proposta de reunir, 

no mesmo ambiente físico, pacientes recuperáveis, tecnologia e recursos humanos 

qualificados ao cuidado (Germano, 1983). Com o avanço tecnológico e científico foi 

possível permitir o prolongamento da vida e a reversão de doenças antes sem prognóstico, 

além de aparelhos sofisticados, medicamentos mais eficazes e equipe de saúde 

especializada (Franco, 1999; Marshall et al., 2017). Pode-se notar aumento crescente do 

número de UTI em hospitais públicos e privados brasileiros, como ilustrado na figura 1, 

referente ao Registro Nacional de Terapia Intensiva. Fenômeno semelhante foi observado 

por Andrew et al. (2013) que identificaram nos Estados Unidos aumento na demanda, 

permanência e necessidades de cuidados intensivos em serviços de emergência na última 

década.  

 Vale ressaltar que houve acentuado aumento no número de leitos de UTI pelo 

Brasil devido o surgimento da COVID-19, detectada pela primeira vez em dezembro de 

2019. A Organização Mundial da Saúde (OMS) refere que 15% dos pacientes que 

contraem a doença necessitam de hospitalização com uso de oxigenoterapia e 5% 

precisam ser atendidos em UTI (World Health Organization, 2020). 
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Figura 1 – Evolução temporal do número de hospitais, UTI e leitos no Brasil 

 

Fonte: Epimed Monitor, 2021. 

 

Em um ambiente desafiador como este é necessária atuação de profissionais 

capacitados, treinados e dispostos a cumprir o objetivo comum da assistência ao paciente 

em tempo hábil (Azevedo et al., 2018). Nesse sentido, é importante ressaltar a relevância 

da equipe de enfermagem como integrantes primordiais no grupo multidisciplinar da UTI. 

O papel do enfermeiro abrange diversas ações, como atuar no controle de infecção 

hospitalar, educação continuada da equipe, manejo com familiares de pacientes, processo 

de enfermagem e também na criação de estratégias que vislumbrem assistência integral e 

holística dentro do cenário da UTI (Mangueira et al., 2012; Maurício et al., 2017). É 

necessário que o profissional esteja capacitado para reconhecer e atuar na instabilidade 

hemodinâmica do paciente, manusear equipamentos focados em tecnologias duras 

(exemplo, recursos materiais como equipamentos e máquinas) em concomitância com as 

tecnologias leves (exemplo, relações como vínculo, acolhimento), e através da 

interpretação e análise dos dados obtidos aperfeiçoar a assistência prestada (Almeida & 

Fófano, 2016; Venturi et al., 2016). Em suma, o enfermeiro deve identificar as 

necessidades de saúde do paciente grave, visando seu bem-estar físico, emocional, social, 

cultural e espiritual (Oliveira, 2012).  

Dentro do plano de cuidados prestados ao paciente, a administração de 

medicamentos é classificada como uma das principais responsabilidades do enfermeiro e 

demais integrantes da equipe de enfermagem. É necessário conhecimento técnico 

científico em relação ao aprazamento, armazenamento, preparo e administração dos 

medicamentos, assim como detectar antecipadamente possíveis eventos adversos e 



Introduçãos 18 

 

proceder com condutas necessárias para reduzir danos (Smeulers et al., 2015; Silva et al., 

2016; Sassaki et al., 2019). Pacientes internados em UTI apresentam diferentes níveis de 

gravidade, complexidade, doenças e são submetidos a diversos procedimentos. Por esse 

motivo recebem ampla variedade de medicamentos pertencentes a diversas classes 

farmacológicas, incluindo imunossupressores, antiinflamatórios, diuréticos, drogas 

vasoativas e fármacos de ação central (Ostini et al., 1998; Swearingen & Keen, 2005). 

Assim, o uso de múltiplos medicamentos se torna um desafio em pacientes internados em 

UTI.  

Nesse contexto o termo polifarmácia é amplamente utilizado e pode ser descrito 

com grande heterogeneidade segundo seu nível (menor, moderado ou excessivo), 

severidade ou apenas definições numéricas. Na literatura a definição para polifarmácia 

mais comumente utilizada é o uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos por dia 

(Masnoon et al., 2017). É mais comum em pacientes com multimorbidade, idosos, sexo 

feminino e está atrelada a pessoas com baixo nível de educação (Haider et al., 2009). 

Devido à alta complexidade dos pacientes em cuidados intensivos e necessidade 

de múltiplos medicamentos no plano terapêutico, o risco de interações medicamentosas 

(IM) relacionadas a polifarmácia é elevado. Estudos mostram que prescrições com pelo 

menos oito medicamentos aumentam em aproximadamente 100% o risco de IM (Melgaço 

et al., 2011; Moreira et al., 2017). Outro importante aspecto a ser levado em consideração 

é a via de administração dos fármacos, pois pode interferir na velocidade e severidade da 

IM (Mazzola et al., 2011).  

A polifarmácia ainda pode acarretar maior probabilidade de delirium em paciente 

idosos, diminuir a adesão ao tratamento em situação extra hospitalar com consequente 

prejuízo na qualidade de vida e desperdício de medicamentos (Kaufman, 2016; Garpestad 

& Devlin, 2017). Por outro lado, a polifarmácia pode também ser classificada como 

adequada em algumas situações, onde foi sugerido adotar o termo “polifarmácia 

apropriada” para diferenciar de polifarmácia inadequada, uma vez que a simples 

contagem numérica tem valor restrito na prática (Cadogan et al., 2016). A polifarmácia 

apropriada aborda a garantia de associações oportunas de medicamentos com base em 

evidências científicas segundo as necessidades clínicas dos pacientes (Rankin et al., 

2018).  

Para distinguir pacientes com uso muito alto de medicamentos foi criado o termo 

polifarmácia excessiva, em que há o uso de dez ou mais medicamentos diários 

(Hovstadius et al., 2010; Díez-Manglano et al., 2015). Alguns autores referem-se a 
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polifarmácia excessiva como o uso de mais medicamentos do que clinicamente indicado, 

não sendo referência apenas a quantidade numérica. Alguns fatores estão diretamente 

ligados ao surgimento da polifarmácia excessiva, como a hospitalização, idade avançada, 

condições clínicas como doenças cardiovasculares, respiratórias, depressão e diabetes 

mellitus (Jyrkkä et al., 2009; Pappa et al., 2011; Hovstadius & Petersson, 2012; Chang et 

al., 2020). 

 Sabe-se que o risco de efeitos adversos e possíveis danos aumentam na proporção 

em que há aumento do número de medicamentos prescritos e que a polifarmácia excessiva 

é mais frequente em pacientes com maior tempo de internação hospitalar (Nobili et al., 

2011). Na Suécia, a polifarmácia excessiva aumentou 15,7% entre os anos de 2005 a 

2008, e foi constatado que quanto maior a idade do paciente mais frequente é a 

polifarmácia (Hovstadius et al., 2010). Outro estudo mostra que a prevalência da 

polifarmácia e polifarmácia excessiva aumentou entre 2011 e 2015, estando esse aumento 

associado ao sexo feminino, maior número de doenças crônicas e número de consultas 

médicas (Hellemans et al., 2020). Em suma, a polifarmácia excessiva está associada ao 

aumento dos riscos de efeitos indesejáveis, risco de quedas e erros de prescrição, o que 

pode afetar a qualidade de vida dos pacientes e comprometer um desfecho favorável 

associado à sua saúde (Harugeri et al., 2010; Maher et al., 2014).  

Como descrito acima, a polifarmácia pode acarretar diversos danos, muitas vezes 

evitáveis em adultos, como efeitos colaterais indesejáveis, aumento nos dias de 

hospitalização, readmissão ao hospital logo após a alta e elevar o risco de interação 

medicamentosa (Gnjidic et al., 2012; Kratz & Diefenbacher, 2019). Este último se agrava 

ainda mais quando relacionado a toxicidade cumulativa, diminuição da eficácia 

terapêutica, reações adversas a medicamentos (RAM) e, consequentemente, aumento da 

morbimortalidade, principalmente relacionada a pacientes idosos (Secoli, 2010). O 

número de medicamentos é importante como parte inicial da avaliação da polifarmácia, 

porém é necessário vincular sua avaliação a outros aspectos relacionados ao paciente, 

como eficácia, indicação e potenciais prejuízos segundo interações farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas (Scott et al., 2015; Steinman 2016). 

No contexto da polifarmácia, sabe-se que diversos grupos de medicamentos são 

utilizados em UTI e, dentre eles, uma classe muito explorada e com fundamental uso em 

terapia intensiva é a dos fármacos de ação central. Os mecanismos de ação dos fármacos 

no sistema nervoso central (SNC) são funcionalmente mais complexos quando 
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comparado a outros sistemas, o que torna a compreensão dos efeitos dos fármacos mais 

difícil (Baranano et al., 2001).  

Dentre o grupo de fármacos mais comumente utilizados em UTI destacam-se os 

benzodiazepínicos, classe que atua nos receptores GABA, facilitando seu efeito inibitório 

e intensificando assim suas propriedades ansiolíticas, sedativas, anticonvulsivantes e com 

certo grau de relaxamento muscular. Os benzodiazepínicos, além de seus efeitos sedativos 

auxiliam na redução do fluxo sanguíneo cerebral, importante para pacientes com risco de 

hipertensão intracraniana (Sessler & Pedram, 2009). Howie (1997) destaca a 

característica dos benziodiazepínicos em diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio 

devido à redução da pré e pós-carga, porém ressalta o risco na indução da depressão do 

mesmo quando associado a doses elevadas de opióides, principalmente em pacientes com 

má função ventricular.  

Os barbitúricos também promovem sua ação farmacológica via ativação dos 

receptores GABA, porém ligando-se a um sítio diferente dos benzodiazepínicos. Essa 

classe de fármacos é usada em UTI quando há necessidade de proteção cerebral sendo o 

tiopental o representante dessa classe que é mais utilizada (Negrão Filho, 2002).  

Neurolépticos, como o haloperidol tem sido indicados como alternativa para 

sedação devido à sua ação bloqueadora pós-sináptica em vias dopaminérgicas centrais, 

para melhora do estado de agitação e com ausência de depressão respiratória, vantagem 

essa não observada com o uso de outros sedativos (Huf et al., 2009). 

Na intenção de potencializar o efeito sedativo de outros agentes, ainda que usados 

primariamente como analgésicos, os opióides são os escolhidos e agem principalmente 

nos receptores μ, como a morfina e o fentanil (Kraychete et al., 2014). Vale ressaltar que 

a ativação do receptor μ também está envolvida com a depressão respiratória induzida 

por esses fármacos (Slullitel & Sousa, 1998).  

Já os derivados fenólicos como o propofol, também com ação no receptor GABA, 

são utilizados em situações nas quais o despertar rápido seja necessário ou para realização 

de procedimentos (Marinella, 1997). O propofol é uma droga anestésica também utilizada 

em UTI, capaz de produzir desde a sedação até hipnose profunda. Possui meia-vida de 

eliminação curta, porém pode causar, entre outros efeitos, depressão respiratória e 

hipotensão arterial (Devlin & Roberts, 2009). Muellejans et al. (2006) evidenciaram em 

seu estudo que o propofol é o melhor sedativo do ponto de vista farmacológico, uma vez 

que o tempo de despertar é mais curto quando comparado a outros sedativos, aumentando 

assim a chance de alta precoce da UTI.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929707633783#bib12
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 Dessa forma, barbitúricos, opióides, benzodiazepínicos e derivados fenólicos são 

as principais classes de fármacos utilizados em UTI com o propósito de indução de 

sedação. Destaca-se o conceito de sedativos ideais os que apresentam efeito depressor do 

sistema respiratório e cardiovascular mínimos, vias de eliminação independentes do 

sistema renal, hepático ou pulmonar, com meia vida de eliminação curta, sem metabólitos 

ativos e que não influenciam no metabolismo de outras drogas (Terzi & Amaral, 1996). 

Terzi & Amaral (1996) descreveram que o uso de sedativos em UTI tem como objetivos 

principais reduzir a resistência à ventilação mecânica, restaurar a temperatura corpórea, 

tratar distúrbios psiquiátricos ou relacionados à abstinência, facilitar o sono e reduzir o 

metabolismo. 

Para avaliar o grau de sedação são utilizadas diversas escalas, sendo a mais 

comum a escala proposta por Ramsay, que se baseia fundamentalmente na observação 

clínica e ajuda a evitar sedação excessiva (Aissaoui et al., 2005; Ahlers et al., 2010).  

Uma vez que fármacos de ação central são amplamente utilizados em UTI, o 

conhecimento técnico científico do enfermeiro é de extrema importância. Outros 

conceitos relacionados à terapia medicamentosa também são necessários para o 

profissional que executa suas atividades em UTI, como vias de administração, dose 

máxima, toxicidade, interação medicamentosa, eventos adversos, entre outros aspectos 

relacionados à segurança do paciente. Essa última tem adquirido em todo o mundo 

relevância cada vez maior para gestores, profissionais de saúde, pacientes e suas famílias 

no sentido de oferecer uma assistência segura (Raduenz et al., 2010). Os incidentes 

relacionados ao cuidado de saúde, em especial os eventos adversos, ou seja, incidentes 

com danos ao paciente, representam elevada morbidade e mortalidade nos sistemas de 

saúde em todo o mundo (Oliveira et al., 2014). 

Dessa forma a equipe de enfermagem deve agir prontamente no sentido de evitar 

as IM, como também saber reconhecer e intervir em casos de reações ou eventos adversos 

relacionados à terapia medicamentosa. A relevância no conhecimento sobre a ação 

farmacológica dos medicamentos vinculados a situação clínica do paciente é de extrema 

importância (Faria, 2011). Nesse sentido, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

outros órgãos lançam estratégias voltadas à redução de riscos e de danos no cuidado à 

saúde. 

 A Portaria GM/MS nº 1.377, de 9 de julho de 2013 e a Portaria nº 2.095, de 24 de 

setembro de 2013 aprovam os protocolos básicos de segurança do paciente, abordando: 

identificação do paciente, prevenção de úlcera por pressão, cirurgia segura, prática de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1377_09_07_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2095_24_09_2013.html
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higiene das mãos, prevenção de quedas e protocolo de medicamentos. Esse último se 

refere à segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Nesse contexto 

é importante ressaltar que diversos problemas associados a medicamentos podem ser 

causados pela ação de um único fármaco ou pelas IM (Hussar 2000; Fokter et al., 2010).  

As IM são caracterizadas pela influência que um fármaco exerce na ação de outro, 

assim como pelo uso concomitante com alimentos, bebidas ou fator químico ambiental. 

Destaca-se que existem interações medicamentosas desejáveis ou benéficas e aquelas que 

trazem prejuízos ao paciente (Lisboa, 2000; Gagne et al., 2008; Pirmohamed, 2010). A 

administração antecipada ou em conjunto de um fármaco com outro favorece as IM e suas 

consequências, que estão associadas à toxicidade, gravidade clínica, características dos 

fármacos e quantidade de medicamentos (Secoli 2010; Cuentro et al., 2014). Nesse 

contexto, é importante ressaltar as interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, onde 

a primeira é referente a efeitos na absorção, distribuição, metabolismo e excreção de outro 

fármaco alterando a biodisponibilidade quer diretamente [indução ou inibição das 

enzimas da família do citocromo P450 (CYP)] ou diretamente (Mutschler et al., 2012). 

Já as IM farmacodinâmicas representam a modificação da atividade de um medicamento 

em seu alvo farmacológico celular, resultando em antagonismo ou sinergia (Fuchs & 

Wannmacher, 2010; Shi & Klotz, 2011). Foi evidenciado que a farmacocinética e 

farmacodinâmica alteradas em pacientes idosos elevam o risco de IM, efeitos colaterais 

e multimorbidade (Kratz & Diefenbacher, 2019). 

Ainda sobre a classificação das IM, são consideradas como IM potenciais aquelas 

com capacidade de alterar a intensidade dos efeitos de um fármaco sobre outro, e as 

adversas são interligadas a toxicidade e baixo índice terapêutico (Freitas et al., 2008). Já 

as IM físico-químicas são referentes ao momento que antecede a administração, tendo 

relação com a estabilidade e com o material a ser utilizado, podendo alterar assim a 

biodisponibilidade do medicamento. Por exemplo Silva & Lisboa (2011) evidenciaram 

que há consequências entre IM com administração via sonda enteral, como obstrução da 

mesma e redução na biodisponibilidade. 

 Em UTI, um dos principais agravantes para situações que podem prejudicar a 

condição de saúde do paciente, como descrito acima, são os numerosos agentes 

farmacológicos que estes recebem associados a seu desequilíbrio fisiológico, destacando 

as IM causadas devido a polifarmácia. Sabe-se que a prevalência de IM em pacientes de 

terapia intensiva é de 46 a 80% (Smithburger et al., 2012; Uijtendaal et al., 2014), e a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fokter%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20213374
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gravidade clínica contribue para diminuição da capacidade de eliminar fármacos, o que 

aumenta possíveis prejuízos das IM (Smithburger et al., 2010; Farzanegan et al., 2015). 

Cruciol-Souza & Thomson (2006) apontaram que as IM são mais frequentes em 

pacientes de UTI em relação às outras unidades. Lima & Cassiani (2007) mostraram que 

em pacientes hospitalizados em UTI de um hospital universitário, as IM mais frequentes 

ocorrem entre os medicamentos de ação central destacando-se o midazolam e o fentanil. 

A via de administração mais frequente foi intravenosa e quase metade apresentaram perfil 

farmacocinético de início demorado e moderada gravidade. Salienta-se que 80% das 

ações para minimizar as IM ou evitar seus efeitos indesejados podem ser realizadas pelo 

enfermeiro. Ainda sobre a segurança do paciente, vale ressaltar que a prática da 

enfermagem na execução da terapia medicamentosa requer conhecimento especializado 

e desenvolvimento de práticas continuamente aprimoradas, visando oferecer cuidados de 

enfermagem eficazes e seguros (Coimbra & Cassiano, 2001). 

 Os fármacos são eliminados pelos rins por três processos fundamentais, 

denominados filtração glomerular, secreção tubular e difusão através do túbulo renal. 

Durante a filtração glomerular, as fenestrações dos capilares glomerulares permitem a 

passagem de todas as moléculas de drogas que não estão ligadas a proteínas plasmáticas, 

portanto a maioria dos fármacos e de seus metabólitos é filtrada livremente. A secreção 

tubular é o mecanismo onde as moléculas são movidas por transportadores contra o 

gradiente eletroquímico, reduzindo a concentração plasmática à praticamente zero. Na 

eliminação através do túbulo renal, a eliminação dos fármacos lipossolúveis é mínima, 

enquanto fármacos polares (ou hidrossolúveis), cuja permeabilidade tubular é baixa, 

permanecem na luz do túbulo, tornando-se progressivamente mais concentrados 

(Humphrey, 1996; Keppler & Koning, 2000; Pereira, 2007). 

Como descrito na literatura, alterações no sistema renal podem afetar a eliminação 

dos fármacos, assim como sua potência terapêutica. Assim, a presença dessa disfunção 

orgânica em pacientes criticamente enfermos é um fator agravante deste processo. 

Estudos mostram que a incidência de lesão renal aguda varia até 19% em pacientes 

criticamente doentes, e a disfunção hepática varia entre 11% a 54% (Warner et al., 2011; 

Nadim et al., 2015). Essas alterações funcionais impactam diretamente na 

biodisponibilidade dos fármacos. Assim, Kirwan et al. (2012) evidenciaram que as 

concentrações plasmáticas de midazolam aumentaram em pacientes com doença renal 

aguda, sendo este aumento atribuído à inibição das CYP hepáticas causados pela doença 

renal. Para reduzir o risco de efeitos adversos, agentes farmacológicos devem ser 
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selecionados cuidadosamente e todas as funções orgânicas do paciente monitoradas, já 

que a disfunção orgânica apresentada por pacientes em UTI é um fator agravante (Barr et 

al., 2013). 

Portanto, a hipótese do presente estudo é que pode haver ocorrência de IM entre 

fármacos de ação central de diferentes classes e entre fármacos de ação central com 

fármacos de uso corriqueiro em pacientes internados em UTI. Além disso, a presença de 

polifarmácia e polifarmácia excessiva pode ser um fator contribuinte para maior número 

de IM. Ademais, a presença de disfunção ou renal poderia alterar a ação de fármacos de 

ação central potencializando seus efeitos, o que poderia gerar prejuízos aos pacientes. 
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2.1. Objetivo Geral 

  

Analisar e classificar a polifarmácia e polifarmácia excessiva, IM potenciais e 

condição de excreção (função renal) de pacientes internados em UTI que fazem uso de 

fármacos de ação central e demais fármacos. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar a ocorrência de polifarmácia e polifarmácia excessiva em pacientes 

internados em UTI no primeiro e último dia de internação; 

 Investigar IM potenciais entre diferentes fármacos de ação central no primeiro e 

último dia de internação; 

 Investigar IM entre fármacos de ação central e demais fármacos no primeiro e 

último dia de internação; 

 Categorizar as IM em relação a gravidade e tempo de início dos medicamentos no 

primeiro e último dia de internação; 

 Verificar se há correlação entre polifarmácia excessiva e IM potenciais com as 

variáveis sociodemográficas, desfecho do paciente e função renal. 

 Aperfeiçoar a temática segurança do paciente e qualidade da assistência de 

enfermagem ao paciente. 

 Oferecer para a equipe multidisciplinar do hospital de estudo um manual contendo 

as interações medicamentosas potenciais identificadas com a gravidade, efeito 

clínico e tempo de início. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologia 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 



Metodologia 28 

 

3.1. Tipo de estudo 

A abordagem do presente estudo é quantitativa, observacional, transversal e 

descritiva.  

Nos estudos observacionais, os pesquisadores não inserem intervenções nas 

variáveis da pesquisa, coletando as informações sem manipulação. É transversal pois as 

variáveis foram coletadas em um ponto fixo do tempo e as ligações entre elas foram 

estabelecidas (Hartung & Tochette, 2009; Polit & Beck, 2011). 

Trata-se de estudo descritivo, pois tem como objetivo observar, descrever e 

classificar aspectos de uma ocorrência, delineando as manifestações entre as variáveis 

sem interferência de manifestações causais subjacentes (Polit & Beck, 2011). 

Esse tipo de estudo coleta descrições detalhadas de variáveis existentes e usa os 

dados para avaliar e justificar condições e práticas correntes ou fazer planos para melhorar 

as práticas de atenção à saúde. O desenho foi utilizado para buscar informações precisas 

sobre as características dos sujeitos da pesquisa e também sobre a frequência de 

ocorrência de um fenômeno (Lo Biondo-Wood e Haber, 2001).  

 

 

3.2. Caracterização do local do estudo 

O estudo foi realizado em um hospital do interior de do Estado de São Paulo, 

localizado na cidade de Piracicaba - SP. Se trata de um hospital filantrópico, de médio 

porte, que atende tanto o Sistema Único de Saúde (SUS) como classes conveniadas. O 

hospital está inserido em uma região de aproximadamente 1.500.000 habitantes, sendo 

referência para mais de 20 municípios, contando com capacidade instalada de 

aproximadamente 270 leitos. Conta com serviços especializados de UTI cardiológica, 

UTI geral e UTI destinada a pacientes com COVID-19. Apresenta três setores de 

internação, agência transfusional, sala de emergência e ortopedia, centro de oncologia, 

serviços de diagnóstico e imagem, pediatria, alojamento conjunto, banco de leite humano, 

UTI neonatal e unidade de cuidados intermediários. O hospital é referência em serviços 

de nefrologia, cirurgia cardíaca, transplantes cardíacos, renais e de medula, conta com 

atendimento cardiológico 24 h e serviços próprios de laboratório de patologias clínicas. 
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3.3. Sujeitos 

Pacientes internados na UTI geral no período de novembro de 2017 a abril de 

2018, com idade superior a 18 anos (idade mínima para internação na UTI do hospital 

onde foi realizada a coleta), de ambos os sexos, tempo de internação igual ou superior a 

três dias, diagnósticos variados, que fizeram uso de fármacos de ação central, com 

resultados de exames laboratoriais para análise da função renal e hepática. Os dados de 

110 pacientes foram coletados utilizando o prontuário eletrônico pelo software para a 

gestão em saúde Philips Tasy. 

 

3.4. Coleta de dados e procedimentos 

A coleta de dados foi realizada utilizando o sistema de gestão em saúde 

Philips Tasy, onde se concentra o prontuário eletrônico. Foram coletados dados 

pertinentes ao perfil dos pacientes: idade, sexo, estado civil, trabalho, desfecho (óbito, 

alta ou transferência para outro serviço), polifarmácia, polifarmácia excessiva e exames 

laboratoriais [glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, pH, TAP (Tempo de Atividade 

da Protrombina) e TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada)]. Assim como 

medicações prescritas e via de administração endovenosa. Foi realizada a coleta no 

primeiro dia de internação e último dia de internação de cada paciente.  

 

 

3.5. Descrição do instrumento de coleta de dados 

O instrumento empregado (ANEXO 1) foi utilizado para coleta de dados no período 

de novembro de 2017 a abril de 2018, referente ao primeiro e último dia de internação 

dos indivíduos participantes do estudo. Vale ressaltar que o último dia de internação varia 

de acordo com cada paciente. Neste estudo foi abordado a caracterização com: 

 Variável categórica: sexo, estado civil, desfecho (alta, óbito, transferência); 

 Variáveis quantitativas: idade e tempo de internação; 

 Caracterização clínica composta pela variável categórica: prescrição de 

medicamentos e exames laboratoriais [glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, 

pH, TAP (Tempo de Atividade da Protrombina) e TTPA (Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativada)], presença de polifarmácia excessiva. 

 Variáveis comuns: medicamento prescrito e via de administração; 
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 Prescrição de medicamentos: admissão e último dia de internação. Os fármacos 

foram classificados de acordo com o sistema de classificação ATC (Anatomical 

Therapeutic Chemical Classification), adotado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que distingue os fármacos em diferentes grupos, conforme o órgão 

ou o sistema no qual exercem ação ou tratamento (World Health Organization, 

2015);  

 IM: dispõe sobre o registro da interação fármaco-fármaco. Para análise das IM foi 

empregado o software Micromedex® (MICROMEDEX, Greenwood Village, 

Colorado, EUA), que é um sistema interativo de informações sobre 

medicamentos, interações medicamentosas, toxicologia, doenças e educação ao 

paciente. O Micromedex® apresenta capacidade de detectar as interações e seu 

acesso está disponível no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A gravidade da IM, de 

acordo com o Micromedex®, foi classificada em contraindicada, grave, 

moderada, leve e não especificada. O tempo de início da IM foi classificado em 

imediato, tardio e não especificado e a evidência científica em excelente, boa, 

razoável e desconhecida. 

 

3.6. Variáveis envolvidas no estudo 

 As variáveis envolvidas no estudo são aquelas que podem estar relacionadas à 

interação medicamentosa e polifarmácia excessiva em pacientes hospitalizados, segundo 

a literatura disponível (Smithburger et al., 2012; Uijtendaal et al., 2014; Díez-Manglano 

et al., 2015; Moreira et al., 2017; Chang et al., 2020). 

 

3.7. Variáveis dependentes (resposta ou desfecho) 

Para atingir os objetivos propostos, foram consideradas como variáveis 

dependentes a presença de polifarmácia excessiva e IM potencial (grave e moderada). 

 

 

3.8. Variáveis independentes (explanatórias ou explicativas) 

 São variáveis relacionadas ao perfil sociodemográfico, clínico e 

farmacoterapêutico. Na análise dos resultados referentes à IM potencial, a variável 

polifarmácia excessiva foi considerada independente. 
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3.9. Aspectos Éticos 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (CEP-EERP/USP), ofício nº 112/2017 (ANEXO B), 

e autorizado pelo hospital (ANEXO C).  Tal procedimento visa atender os dispositivos 

da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2013), os quais regulamentam a realização de pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

 

3.10. Análise de dados 

Para análise dos dados foi utilizada abordagem quantitativa. Após a codificação 

de cada uma das variáveis, foi elaborado um dicionário de dados para construção de uma 

planilha no programa EXCEL (Excel 2016). Após digitação e impressão da primeira lista 

de frequência simples, foram verificados e corrigidos os erros de codificação ou de 

digitação dos dados.   

Na análise de interações medicamentosas, utilizou-se o programa Drug-Reax® 

System da Thompson Heatlhcare (Truven Health Analytics, 2016), que se constitui em 

um software com um sistema interativo de informações sobre medicamentos e interações 

medicamentosas onde é possível testar factíveis interações entre fármacos. O Drug-

Reax® System apresenta capacidade de detectar as interações, com adequada 

aplicabilidade na assistência e em investigações científicas (Vonbach, 2008).  

O acesso ao Drug-Reax® está disponível no portal de periódicos da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os fármacos presentes na 

prescrição dos pacientes foram digitados, em inglês, na planilha “Interact” da tela 

principal do Micromedex Healthcare Series. As interações apresentadas pelo software são 

compostas por evidência científica, manejo clínico, tempo de início, gravidade, 

mecanismo de ação, processo e reação adversa induzida pela interação. Foram avaliadas, 

nesta pesquisa as variáveis: gravidade, tempo de início e documentação/evidência 

científica.  

A gravidade da IM, de acordo com o Drug-Reax, é classificada em contraindicada, 

grave, moderada, leve e não especificado. O tempo de início da IM é classificado em 

rápido, tardio e não especificado e a evidência científica em excelente, boa, regular e não 

especificado. Após aplicação do instrumento e identificação das IM potenciais, os dados 

foram digitados em um banco de dados estruturado no programa Microsoft Excel.  
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Posteriormente, os dados foram transportados para serem analisados no programa 

Statistical Package for the Social Science (SPSS, versão 17.0). Foram investigadas 

associações estatísticas entre as variáveis categóricas usando o teste Qui-quadrado (χ2), 

sendo a hipótese de associação aceita quando o valor de p encontrado for menor ou igual 

a 0,05. Análise de correlação dos dados foi realizada utilizando-se o teste de correlação 

de Pearson. Foram correlacionados os seguintes itens: valores de glicemia, creatinina, 

ureia, pH, TAP, TTPA, e efeito adverso do fármaco de ação central. Foi considerado a 

mediana para análise da IM. 

Após a utilização do programa MICROMEDEX/Drug-Reax e o resultado final 

obtido em relação a IM, os mesmos foram utilizados para a regressão logística. Para cada 

uma das variáveis (quantidade de IM grave, IM moderada, e assim por diante) foi criada 

uma coluna com os correspondentes quantitativos. Posteriormente optou-se por efetuar 

uma divisão das quantidades pela mediana (acima da mediana/ menor ou igual a mediana) 

para utilização como variável dependente do estudo. 

 

 

3.11. Análise de Regressão Logística   

 Para avaliação do impacto das variáveis independentes sobre a variável 

dependente, foi utilizado modelos de regressão logística. Como variáveis desfechos do 

presente estudo foram consideradas: ocorrência de polifarmacia excessiva (<=9, >9), 

número de interações medicamentosas graves (<=3, >=4) e número de interações 

medicamentosas graves (<=1, >=2). 

 As variáveis independentes utilizadas no modelo foram: idade (19 a 39, 40 a 59, 

60+), sexo (masculino ou feminino), estado civil (casado, solteiro, viúvo, divorciado, não 

declarado), trabalha (sim, não), interação medicamentosa grave por via endovenosa 

(sim/não). Também foram utilizadas as variáveis dos exames: glicemia, ureia, creatinina, 

sódio, potássio, pH, TAP (Tempo de Atividade da Protrombina) e TTPA (Tempo de 

Tromboplastina Parcial Ativada). Também foram consideradas as variáveis número de 

interações medicamentosas com documentação excelente (<=1, >=2), número de 

interações medicamentosas com documentação boa (<=1, >=2), número de interações 

medicamentosas com documentação regular (<=1, >=2), número de interações 

medicamentosas com tempo de início rápido (<=1, >=2) e número de interações 

medicamentosas com tempo de início tardio (<=1, >=2).   
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 A partir dos testes de associação e da avaliação do comportamento dos dados 

faltantes foi definido, para cada desfecho, as variáveis a serem utilizadas para o ajuste do 

modelo. A análise de dados faltantes foi realizada para todas as variáveis de interesse da 

análise de regressão a fim de avaliar o padrão de comportamento dos dados faltantes. Essa 

análise consiste em uma tabela de frequências que indica o número de linhas em cada 

situação, e também uma análise de correlação tetraclórica entre as variáveis indicadoras 

de dados faltantes. 

 Um dos procedimentos mais utilizados para lidar com o problema de dados 

faltantes é o procedimento de imputação de dados. O procedimento de Imputações 

Múltiplas consiste em criar m > 1 bancos de dados completos, para os quais são efetuados 

os respectivos procedimentos de estimação dos parâmetros e ao final são ponderados para 

criar as estimativas finais mais os correspondentes Erros Padrões das estimativas (Van 

Buuren, 2018) A Figura x ilustra os 3 principais passos no procedimento de imputação 

de dados: Imputação, Análise e Ponderação (Rubin, 1987a). 

 Como vantagens do procedimento de imputação múltipla Rubin (1987a, 1996) 

cita o problema de “Erro Padrão Pequeno” (Quando se usa métodos mais simples de 

imputação como média, mediana, moda). Ou seja, a imputação é única no sentido de 

prover um mecanismo para lidar com a incerteza inerente ao próprio processo de 

imputação. Outra razão citada por van Buuren (2018) é a separação dos problemas de 

dados faltantes e dos dados completos em dois problemas distintos. 
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Figura 2: Ilustração dos principais passos em Imputação de dados. Os círculos são 

referentes aos passos do procedimento de imputação. O primeiro círculo corresponde aos 

dados reais do estudo. O segundo (conjunto de) círculo corresponde as sequências geradas 

para as variáveis faltantes, sendo realizado o procedimento de imputação de dados até 

que todas as variáveis fossem preenchidas e completadas de formas diferentes e 

aleatórias. O terceiro (conjunto de) círculo corresponde aos ajustes do modelo de 

regressão logística. Ressalta-se que esse procedimento foi feito em cada situação das 

variáveis independentes. O quarto círculo corresponde ao ajuste do modelo final, pela 

ponderação das estimativas do terceiro conjunto de círculos. 

  
 

O procedimento de imputação é realizado através do algoritmo MICE (Multiple 

Imputation Chained Equation) descrito em Van Buuren and Groothuis-Oudshoorn 

(2011). Neste algoritmo é efetuado um procedimento de imputação para cada variável do 

conjunto de dados, o qual depende do respectivo formato da variável: se numérica 

(preditive mean mathing, normal), binária (regressão logística), politomica nominal 

(logística multinomial) ou ordinal (modelo odds proporcionais). 

Para cada um dos modelos imputados, foi realizado um procedimento usual de 

ajuste de regressão logística. A seleção das variáveis independentes foi realizada através 

do critério de Informação de Akaike (AIC). Visto que os valores iniciais para os 

procedimentos podem ser distintos, podem ocorrer eventuais diferenças entre as variáveis 
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selecionadas em cada procedimento de imputação. O critério para definir as variáveis que 

vão para o ajuste final consiste em avaliar se a variável apareceu como estatisticamente 

significante em mais de 50% dos modelos imputados (Van Buuren, 2018). 

No ajuste final, é novamente realizado um procedimento de imputação com as 

variáveis selecionadas na etapa anterior, visto que as variáveis selecionadas ainda podem 

conter dados faltantes. Nesta etapa todas as variáveis são mantidas em todas as 

imputações realizadas. A comparação entre modelos adjacentes, decorrentes do modelo 

final obtido após realizadas todos as imputações, foi realizada através da estatística D1 

(Li, Raghunathan e Rubin; 1991). 

Também foram calculadas para os modelos finais as respectivas razões de chances 

(OR) com o respectivo Intervalo de Confiança (IC) de 95%. Em todas as análises o nível 

de significância adotado foi de 5% (alfa = 0.05). O programa utilizado foi o R (R Core 

Team, 2020) versão 4.0.1.  
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4. RESULTADOS 
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A amostra do estudo foi composta por 110 pacientes internados em UTI. 

Verificou-se predominância de pacientes do sexo masculino (60%) em relação ao sexo 

feminino (40%). Foi observado maior frequência de pacientes com idade igual ou maior 

que 60 anos (47,3%), era casado (46,4%) e não trabalhava (68,2%). O principal desfecho 

dos pacientes internados foi alta (62,7%). Destaca-se a média da idade 55,6, com desvio 

padrão de 18,3. (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Caracterização demográfica e clínica dos pacientes internados em UTI de 

um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro 

de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis Frequência 

Sexo N % 

Masculino 66 60,0 

Feminino 44 40,0 

Idade   

19 a 39 anos 19 17,3 

40 a 59 anos 39 35,5 

60 anos ou mais 52 47,3 

Estado Civil   

Solteiro 27 24,5 

Casado 51 46,4 

Viúvo 13 11,8 

Divorciado 12 10,9 

Não declarado 7 6,4 

Trabalha   

Sim 35 31,8 

Não 75 68,2 

Desfecho   

Alta 69 62,7 

Óbito 40 36,4 

Transferência 1 0,9 

 

Foram analisadas as prescrições onde houve detecção de uso de fármacos de ação 

central. Em relação a esses fármacos foram identificadas prescrições para uso, segundo 

os nomes químicos, de alprazolam, amitriptilina, baclofeno, biperideno, carbamazepina, 

citalopram, clonazepam, clorpromazina, dexmedetomidina, diazepam, fenitoína, 

fenobarbital, fentanila, haloperidol, levopromazina, lorazepam, metadona, midazolam, 

propofol, quetiapina, risperidona, sertralina e tramadol.   

Evidenciou-se que todos os pacientes receberam mais do que 5 fármacos de 

diferentes classes durante o tempo de internação, e foi adotado a polifarmácia excessiva 

(uso de dez ou mais medicamentos por dia) para realizar as análises estatísticas. 

Identificou-se 132 tipos de IM considerando os dois momentos da coleta de dados 
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(primeiro dia de internação e último dia de internação). Vale ressaltar que o último dia de 

internação varia de acordo com cada paciente durante o momento de permanência na UTI.  

Em relação aos fármacos prescritos, segundo a classificação Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC) (World Health Organization, 2015), verificou-se que 103 

(93,6%) pacientes apresentaram em sua prescrição médica IM entre fármacos de ação 

central, 101 (91,8%) IM entre fármacos de ação central com fármacos do sistema 

digestivo e metabolismo, 24 (21,8%) IM entre fármacos de ação central com fármacos 

anti-infecciosos gerais para uso sistêmico. Encontram-se listados na Tabela 2 os fármacos 

identificados nas prescrições que possuem interação com fármacos de ação central.   

  

Tabela 2 – Categorias de fármacos que interagem com fármacos de ação central em 

pacientes internados em UTI de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, 

Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. Categorização segundo 

ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification). 

 

Categorias por sistema N % 

A- Sistema digestivo e metabolismo 101 91,8 

B- Sangue e órgãos hematopoiéticos 4 3,6 

C- Sistema Cardiovascular 23 20,9 

H - Preparações Hormonais Sistêmicas 9 8,2 

J - Anti-infecciosos gerais para uso sistêmico 24 21,8 

M - Sistema músculo esquelético 2 1,8 

N - Sistema nervoso 103 93,6 

R - Sistema respiratório 2 1,8 

 

  

 

Considerando a via de administração dos fármacos prescritos para pacientes com 

IM grave, foi observado uso da via endovenosa em 95% das prescrições no primeiro dia 

de internação e 47,3% no último dia de internação. Em contrapartida, verificou-se que no 

último dia de internação, independentemente do desfecho, a maioria dos fármacos 

(52,7%) foram prescritos para serem administrados pelas demais vias em comparação 

com a via endovenosa (Figura 1). 
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Figura 3 – Porcentagem (%) de medicamentos prescritos pela via endovenosa (EV) e 

demais vias em pacientes que apresentaram IM grave no primeiro e último dia de 

internação em UTI de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no 

período de novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

 

 

 A Figura 2 mostra que houve aumento da polifarmácia do primeiro dia de 

internação quando comparado com o último, e discreta queda da ocorrência de 

polifarmácia excessiva no primeiro dia de internação em relação ao último dia de 

permanência em UTI. Destaca-se que a média de medicamentos prescritos no primeiro 

dia de internação é de 8,9 medicamentos (desvio-padrão 2,3), e no último dia de 

internação é de 7,8 (desvio-padrão 2,9) medicamentos prescritos. 

 

 

Figura 4 – Porcentagem (%) da ocorrência de polifarmácia e polifarmácia excessiva no 

primeiro e último dia de internação em UTI de um hospital do interior de do Estado de 

São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. 
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No que se refere às interações entre fármacos de ação central e fármacos de outras 

classes, verificou-se que a maioria é do tipo grave, apresenta documentação regular e tem 

tempo de início não especificado seguido pelo tempo de início tardio nos dois momentos 

estudados. (Tabela 3). 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição das interações medicamentosas potenciais no primeiro e último 

dia de internação segundo a classificação da gravidade, evidência científica e tempo de 

início em pacientes internados em UTI de um hospital do interior de do Estado de São 

Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis 
Primeiro dia de internação   Último dia de internação 

N %   N % 

Gravidade      

Grave 106 52,2  47 54,6 

Moderada 95 46,8  38 44,2 

Contraindicada 2 1  1 1,2 

Total 203 100  86 100 

      

Evidência científica      

Excelente 50 27,3  13 15,9 

Boa 32 17,5  16 19,5 

Regular 101 55,2  53 64,6 

Total 183 100  82 100 

      

Tempo de início      

Rápido 35 16  11 12 

Tardio 82 37,4  35 38 

Não especificado 102 46,6  46 50 

Total 219 100   92 100 
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4.1. Fatores relacionados às interações medicamentosas potenciais e polifarmácia 

excessiva 

A seguir são apresentados os fatores que tem relação com as IM potenciais graves, 

moderadas e polifarmácia excessiva nos dois momentos investigados (primeiro e último 

dia de internação). Importante ressaltar que foi utilizado valores da mediana para IM 

grave e IM moderada, assim como as variáveis relacionadas a evidência científica e tempo 

de início. 

 

4.1.1. Fatores relacionados às interações medicamentosas potenciais graves no 

primeiro dia de internação 

 Observa-se na Tabela 4 maior tendência da ocorrência de IM grave potencial em 

relação a presença de polifarmácia excessiva (p=0,056). A análise também revelou que 

não houve relação entre o desfecho alta, óbito e transferência com a presença de IM grave 

potencial (p=0,189), porém nota-se que a maior parte dos pacientes que tiveram alta 

apresentaram menor ocorrência de IM grave (71,2%). 

 

Tabela 4 - Distribuição das interações medicamentosas graves potenciais segundo as 

variáveis polifarmácia e desfechos alta, óbito e transferência em pacientes internados na 

UTI de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de 

novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis 

  IM Grave 
Total Valor 

de p 
 ≤ 3 ≥ 4 

Mediana N % N % N % 

Polifarmácia 
≤ 9 medicamentos  50 72,5 19 27,5 69 100 

0,056 ≥ 10 medicamentos  20 54,1 17 45,9 37 100 

Total  70 66 36 34 106 100 

         

Alta  47 71,2 19 28,8 66 100 

0,189 Óbito  22 56,4 17 43,6 39 100 

Transferência  1 100 0 0 1 100 

Total   70 66 36 34 106 100   

Valor de p: teste de Pearson (polifarmácia), teste exato de Fisher (desfechos alta, óbito e transferência). 

 

   

Na tabela 5, estão distribuída a análise da IM grave potencial e exames 

laboratoriais. Ressalta-se que a maior parte dos pacientes que apresentaram IM grave 

tiveram resultados de ureia alterados (p=0,083) e maior ocorrência de alcalose que foi 

constatada pela da análise do pH (p=1). 
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Tabela 5 - Distribuição das interações medicamentosas graves potenciais segundo as 

variáveis exames laboratoriais em pacientes internados na UTI de um hospital do 

interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril 

de 2018. 

 

 

Variáveis Referência 
IM Grave 

Total 
Valor 

de p ≤ 3 ≥ 4 

  N % N % N % 

0,653 
Glicemia 

(mg/dL) 

≤ 49 0 0 1 100 1 100 

80 - 99 1 100 0 0 1 100 

100 - 179 43 66,2 22 33,8 65 100 

≥ 180 26 66,7 13 33,3 39 100 

  Total 70 66,0 36 34,0 106 100 

   N % N % N % 

0,083 Ureia 

(mg/dL) 

7 - 40 16 53,3 14 46,7 30 100 

≥ 41 54 71,1 22 28,9 76 100 

 Total 70 66,0 36 34 106 100 

    N % N % N % 

0,359 
Creatinina 

(mg/dL) 

≤ 0,6 13 54,2 11 45,8 24 100 

0,7 - 1,5 32 68,1 15 31,9 47 100 

≥ 1,6 25 71,4 10 28,6 35 100 

 Total 70 66,0 36 34,0 106 100 

    N % N % N % 

0,704 
Sódio 

(mmol/L) 

≤ 136 5 62,5 3 37,5 8 100 

137 - 145 46 63,9 26 36,1 72 100 

≥ 146 19 73,1 7 26,9 26 100 

 Total 70 66,0 36 34,0 106 100 

    N % N % N % 

0,107 
Potássio 
(mmol/L) 

≤ 3,4 18 85,7 3 14,3 21 100 

3,5 - 5,1 44 61,1 28 38,9 72 100 

≥ 5,2 8 61,5 5 38,5 13 100 

 Total 70 66,0 36 34,0 106 100 

    N % N % N % 

1 pH 

≤ 7,34 39 66,1 20 33,9 59 100 

7,35 - 7,45 21 65,6 11 34,4 32 100 

≥ 7,46 10 71,4 4 28,6 14 100 

 Total 70 66,7 35 33,3 105 100 

    N % N % N % 

0,717 
TAP 

(segundos) 

10 - 14 34 70,8 14 29,2 48 100 

≥ 15 16 66,7 8 33,3 24 100 

 Total 50 69,4 22 30,6 72 100 

                                                                                                                             continua... 
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Variáveis Referência 
IM Grave 

Total 
Valor 

de p 
≤ 3 ≥ 4 

    N % N % N % 

0,319 
TTPA 

(segundos) 

≤ 23 0 0 1 100 1 100 

24 - 40 44 68,8 20 31,3 64 100 

≥ 41 5 83,3 1 16,7 6 100 

  Total 49 69,0 22 31,0 71 100 

conclusão 

Valor de p: teste de Pearson (ureia, creatinina, TAP), teste exato de Fisher [glicemia, sódio, potássio, pH, 

TAP (Tempo de Atividade da Protrombina) e TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada)]. 

 

 

 Na amostra estudada, houve diferença significativa entre a variável IM grave e as 

evidências científicas classificadas como boa (p<0,030) e regular (p<0,001). Além disso, 

observa-se que há relação entre IM grave com o tempo de início tardio (p<0,026) e não 

especificado (p<0,001) (Tabela 6). É importante ressaltar que foram utilizados os valores 

da mediana para IM grave (≤ 3 e ≥ 4) e para as demais variáveis. 

 

Tabela 6 - Distribuição das interações medicamentosas graves potenciais segundo a 

classificação da evidência científica e tempo de início em pacientes internados na UTI 

de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de 

novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis 

  IM Grave 
Total Valor 

de p  ≤ 3 ≥ 4 

 Mediana  N % N % N %   

Evidência científica         

 

Excelente 

≤ 1 10 33,0 20 66,7 30 100 

0,239 ≥ 2 10 50,0 10 50,0 20 100 

  Total 20 40,0 30 60,0 50 100 

Boa 
≤ 1 10 43,5 13 56,5 23 100 

<0,030 ≥ 2 0 0 9 100 9 100 

 Total 10 31,3 22 68,8 32 100 

Regular 
≤ 3 46 88,5 6 11,5 52 100 

<0,001 ≥ 4 19 38,8 30 61,2 49 100 

 Total 65 64,4 36 35,6 101 100 

Tempo de início         

Rápido 
≤ 1 14 42,4 19 57,6 33 100 

0,506 ≥ 2 0 0,0 2 100 2 100 

 Total 14 40,0 21 60,0 35 100 

Tardio 
≤ 1 48 68,6 22 31,4 70 100 

<0,026 ≥ 2 4 33,3 8 66,7 12 100 

 Total 52 63,4 30 36,6 82 100 

continua... 
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Variáveis 

  IM Grave 
Total Valor 

de p  ≤ 3 ≥ 4 

  N % N % N %   

Não 

especificado 

≤ 3 61 95,3 3 4,7 64 100 

<0,001 ≥ 4 5 13,2 33 86,8 38 100 

  Total 66 64,7 36 35,3 102 100 

conclusão 

Valor de p: teste de Pearson (evidência científica excelente e regular), teste exato de Fisher (evidência 

científica boa; tempo de início rápido, tardio e não especificado). 

 

 

 

 

4.1.2. Fatores relacionados às interações medicamentosas moderadas potenciais no 

primeiro dia de internação 

 

 Quando comparadas as variáveis IM moderada e polifarmácia, nota-se que a 

quantidade numérica de fármacos prescritos tem tendência a afetar a quantidade da 

ocorrência de IM moderada (74,6%). Não houve correlação entre IM moderada com os 

desfechos alta, óbito e transferência, mas é possível observar que a maioria dos pacientes 

que tiveram alta apresentaram menor ocorrência de IM moderada em sua prescrição 

(75%) (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 - Distribuição das interações medicamentosas moderadas potenciais segundo 

as variáveis polifarmácia e desfechos alta, óbito e transferência em pacientes internados 

na UTI de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de 

novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variável 

  IM Moderada 
Total Valor 

de p 
 ≤ 1 ≥ 2 

Mediana N % N % N % 

Polifarmácia 
≤ 9 medicamentos  44 74,6 15 25,4 59 100 

0,098 ≥ 10 medicamentos  21 58,3 15 41,7 36 100 

Total  65 68,4 30 31,6 95 100 

         

Alta  45 75,0 15 25,0 60 100 

0,097 
Óbito  19 55,9 15 44,1 34 100 

Transferência  1 100 0 0 1 100 

Total   65 68,4 30 31,6 95 100 

Valor de p: teste de Pearson (polifarmácia), teste exato de Fisher (desfechos alta, óbito e transferência). 
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Em relação a ocorrência de IM moderada associada com glicemia e demais 

exames laboratoriais (Tabela 8), observa-se que houve correlação entre os indivíduos que 

apresentaram IM moderada e alteração nos exames de ureia (p<0,001), creatinina 

(p<0,001) e potássio (p=0,011) no momento da admissão em UTI. 

 

 

Tabela 8 - Distribuição das interações medicamentosas moderadas potenciais segundo 

as variáveis exames laboratoriais em pacientes internados na UTI de um hospital do 

interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril 

de 2018. 
 

Variáveis Referência 
IM Moderada 

Total 
Valor 

de p ≤ 1 ≥ 2 

  N % N % N % 

0,363 
Glicemia 

(mg/dL) 

≤ 49 0 0 1 100 1 1 

80 - 99 1 100 0 0 1 1 

100 - 179 39 66,1 20 33,9 59 62,1 

≥ 180 25 73,5 9 26,5 34 35,8 

  Total 65 68,4 30 31,6 95 100 

   N % N % N % 

<0,001 
Ureia 

(mg/dL) 

7 - 40 13 43,3 17 56,7 30 31,6 

≥ 41 52 80,0 13 20,0 65 68,4 

 Total 65 68,4 30 31,6 95 100 

    N % N % N % 

<0,001 
Creatinina 

(mg/dL) 

≤ 0,6 9 40,9 13 59,1 22 23,2 

0,7 - 1,5 30 68,2 14 31,8 44 46,3 

≥ 1,6 26 89,7 3 10,3 29 30,5 

 Total 65 68,4 30 31,6 95 100 

    N % N % N % 

0,775 
Sódio 

(mmol/L) 

≤ 136 5 62,5 3 37,5 8 8,4 

137 - 145 43 67,2 21 32,8 64 68,4 

≥ 146 17 73,9 6 26,1 23 24,2 

 Total 65 68,4 30 31,6 95 100 

    N % N % N % 

0,011 
Potássio 
(mmol/L) 

≤ 3,4 15 93,8 1 6,3 16 16,8 

3,5 - 5,1 40 59,7 27 40,3 67 70,5 

≥ 5,2 10 83,3 2 16,7 12 12,6 

 Total 65 68,4 30 31,6 95 100 

  N % N % N % 

0,131 pH 

≤ 7,34 40 76,9 12 23,1 52 55,3 

7,35 - 7,45 16 55,2 13 44,8 29 30,9 

≥ 7,46 9 69,2 4 30,8 13 13,8 

 Total 65 69,1 29 30,9 94 100 

 continua... 
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Variáveis Referência 
IM Moderada 

Total 
Valor 

de p ≤ 1 ≥ 2 

  N % N % N % 

0,34 
TAP 

(segundos) 

10 - 14 33 73,3 12 26,7 45 100 

≥ 15 11 61,1 7 38,9 18 100 

 Total 44 69,8 19 30,2 63 100 

    N % N % N % 

0,282 
TTPA 

(segundos) 

≤ 23 0 0 1 100 1 100 

24 - 40 41 73,2 15 26,8 56 100 

≥ 41 3 60,0 2 40,0 5 100 

  Total 44 71,0 18 29,0 62 100 

conclusão 

Valor de p: teste de Pearson [uréia, TAP (Tempo de Atividade da Protrombina)], teste exato de Fisher 

[glicemia, creatinina, sódio, potássio, pH, TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada)]. 

 

  

 No que se refere a documentação e tempo de início da IM, por meio da 

comparação das medianas de cada variável, foi detectada diferença significativa em 

relação a IM moderada na documentação classificada como excelente (p=0,03) e regular 

(p<0,001). O mesmo ocorre com o tempo de início tardio (p<0,001) e não especificado 

(p<0,001) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Distribuição das interações medicamentosas moderadas potenciais segundo a 

classificação da evidência científica e tempo de início em pacientes internados na UTI 

de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de 

novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis 

  IM Moderada 
Total Valor 

de p  ≤ 1 ≥ 2 

 Mediana   N % N % N %   

Evidência científica         

Excelente 
≤ 1 11 36,7 19 63,3 30 100 

0,030 ≥ 2 13 68,4 6 31,6 19 100 

  Total 24 49,0 25 51,0 49 100 

Boa 
≤ 1 6 30,0 14 70,0 20 100 

0,137 ≥ 2 0 0 9 100 9 100 

  Total 6 20,7 23 79,3 29 100 

Regular 
≤ 3 37 86,0 6 14,0 43 100 

<0,001 ≥ 4 26 53,1 23 46,9 49 53,3 

  Total 63 68,5 29 31,5 92 100 

Tempo de início         

Rápido 
≤ 1 10 33,3 20 66,7 30 100 

1 ≥ 2 1 50,0 1 50,0 2 100 

 Total 11 34,4 21 65,6 32 100 

continua... 
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Variáveis 

  IM Moderada 
Total Valor 

de p  ≤ 1 ≥ 2 

  Mediana  N % N % N %   

Tardio 
≤ 1 57 82,6 12 17,4 69 100 

<0,001 ≥ 2 1 8,3 11 91,7 12 100 

  Total 58 71,6 23 28,4 81 100 

Não 

especificado 

≤ 3 52 92,9 4 7,1 56 100 

<0,001 ≥ 4 11 29,7 26 70,3 37 100 

  Total 63 67,7 30 32,3 93 100 

conclusão 

 

Valor de p: teste de Pearson (evidência científica excelente e regular), teste exato de Fisher (evidência 

científica boa; tempo de início rápido, tardio e não especificado). 

 

 

 

4.1.3 Fatores relacionados à polifarmácia excessiva no primeiro dia de internação 

  

A polifarmácia excessiva não teve correlação com os desfechos alta, óbito e 

transferência, porém é importante ressaltar que a maior parte dos pacientes teve como 

desfecho alta e, desses, 69,6% não apresentaram polifarmácia excessiva. Da mesma 

maneira esse evento ocorreu com os pacientes que foram a óbito (60%), não apresentando 

diferença estatística (Tabela 10). 

  

 

Tabela 10 - Distribuição da polifarmácia excessiva segundo as variáveis alta, óbito e 

transferência em pacientes internados na UTI de um hospital do interior de do Estado de 

São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis 

Polifarmácia 
Total Valor 

de p ≤ 9 ≥ 10 

N % N % N %   

Alta 48 69,6 21 30,4 69 100 

0,602 
Óbito 24 60,0 16 40,0 40 100 

Transferência 1 100 0 0 1 100 

Total 73 66,4 37 33,6 110 100 

Valor de p: teste exato de Fisher. 
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Na Tabela 11 estão distribuídas a polifarmácia excessiva em correlação com as 

variáveis glicemia e demais exames laboratoriais. Observa-se que há diferença estatística 

quando a polifarmácia é relacionada aos níveis de glicemia sanguínea (p=0,027) e 

tendência nos exames de sódio (p=0,056). Essa diferença, porém, mostra que os pacientes 

com hiperglicemia apresentaram polifarmácia, mas não polifarmácia excessiva. O mesmo 

ocorre com os pacientes que apresentaram sódio alterado, nesse caso relacionado a 

avaliação da função renal.  

 

 

Tabela 11 - Distribuição da polifarmácia excessiva segundo as variáveis exames 

laboratoriais em pacientes internados na UTI de um hospital do interior de do Estado de 

São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. 
 

Variáveis Referência 
Polifarmácia 

Total 
Valor 

de p ≤ 9 ≥ 10 

    N % N % N % 

0,027 
Glicemia 

(mg/dL) 

≤ 49 0 0 1 100 1 100 

80 - 99 1 100 0 0 1 100 

100 - 179 50 74,6 17 25,4 67 100 

≥ 180 22 53,7 19 46,3 41 100 

  Total 73 66,4 37 33,6 110 100 

  N % N % N % 

0,522 
Uréia 

(mg/dL) 

jul/40 22 71 9 29 31 100 

≥ 41 51 64,6 28 35,4 79 100 

  Total 73 66,4 37 33,6 110 100 

    N % N % N % 

0,139 
Creatinina 

(mg/dL) 

≤ 0,6 13 52 12 48 25 100 

0,7 - 1,5 36 75 12 25 48 100 

≥ 1,6 24 64,9 13 35,1 37 100 

  Total 73 66,4 37 33,6 110 100 

    N % N % N % 

0,056 
Sódio 

(mmol/L) 

≤ 136 9 100 0 0 9 100 

137 - 145 45 61,6 28 38,4 73 100 

≥ 146 19 67,9 9 32,1 28 100 

  Total 73 66,4 37 33,6 110 100 

  N % N % N % 

0,428 
Potássio 
(mmol/L) 

≤ 3,4 17 77,3 5 22,7 22 100 

3,5 - 5,1 45 62,5 27 37,5 72 100 

≥ 5,2 11 68,8 5 31,3 16 100 

 Total 73 66,4 37 33,6 110 100 

 continua... 
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Variáveis Referência 
Polifarmácia 

Total 
Valor 

de p ≤ 9 ≥ 10 

    N % N % N % 

0,294 pH 

≤ 7,34 37 61,7 23 38,3 60 100 

7,35 - 7,45 27 77,1 8 22,9 35 100 

≥ 7,46 9 64,3 5 35,7 14 100 

  Total 73 67 36 33 100 109 

  N % N % N % 

0,435 
TAP 

(segundos) 

out/14 32 65,3 17 34,7 49 100 

≥ 15 14 56 11 44 25 100 

  Total 46 62,2 28 37,8 74 100 

  N % N % N % 

0,150 
TTPA 

(segundos) 

≤ 23 0 0 1 100 1 100 

24 - 40 43 66,2 22 33,8 65 100 

≥ 41 3 42,9 4 57,1 7 100 

  Total 46 63 27 37 73 100 

 conclusão 

Valor de p: teste de Pearson [uréia, creatinina, TAP (Tempo de Atividade da Protrombina), potássio, pH], 

teste exato de Fisher [glicemia, sódio TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada)] 

  

 

 

 A tabela 12 mostra que a polifarmácia excessiva e a classificação de evidência 

científica e tempo de início da IM não exercem influência entre si. Cabe ressaltar que 

foram utilizados os valores da mediana da documentação e evidência científica. 

 

 

Tabela 12 - Distribuição da polifarmácia excessiva segundo a classificação da 

evidência científica e tempo de início em pacientes internados na UTI de um hospital do 

interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril 

de 2018. 
 

Variáveis 
  Polifarmácia 

Total Valor 

de p  ≤ 9 ≥ 10 

  Mediana  N % N % N %   

Evidência científica         

Excelente 
≤ 1 19 63,3 11 36,7 30 60 

0,812 ≥ 2 12 60,0 8 40,0 20 40 

  Total 31 62,0 19 38,0 50 100 

Boa 
≤ 1 15 65,2 8 34,8 23 71,9 

0,427 ≥ 2 4 44,4 5 55,6 9 28,1 

  Total 19 59,4 13 40,6 32 100 

Regular 
≤ 3 37 71,2 15 28,8 52 51,5 

0,206 ≥ 4 29 59,2 20 40,8 49 48,5 

 Total 66 65,3 35 34,7 101 100 

 continua... 
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Variáveis 

  Polifarmácia 
Total Valor 

de p  ≤ 9 ≥ 10 

  Mediana  N % N % N %   

Tempo de início         

Rápido 
≤ 1 19 57,6 14 42,4 33 94,3 

1 ≥ 2 1 50,0 1 50,0 2 5,7 

  Total 20 57,1 15 42,9 35 100 

Tardio 
≤ 1 45 64,3 25 35,7 70 85,4 

0,692 ≥ 2 7 58,3 5 41,7 12 14,6 

  Total 52 63,4 30 36,6 82 100 

Não 

especificado 

≤ 3 45 70,3 19 29,7 64 62,7 

0,073 ≥ 4 20 52,6 18 47,4 38 37,3 

  Total 65 63,7 37 36,3 102 100 

 conclusão 

 
Valor de p: teste de Pearson (evidência científica excelente e regular; tempo de início tardio e não 

especificado), teste exato de Fisher (evidência científica boa; tempo de início rápido). 

 

 

 

  

 

4.1.4. Fatores relacionados às interações medicamentosas potenciais graves no 

último dia de internação 

   

Para as análises a seguir, foi utilizado valores da mediana para a variável IM grave 

e para as variáveis documentação e tempo de início de ação da IM. 

 

 

 De maneira similar ao primeiro dia de internação, a análise da mediana da IM 

grave indica correlação com a polifarmácia excessiva (p=0,013), em que na presença 

apenas de polifarmácia houve menor ocorrência de IM grave potencial (66,7%). O inverso 

também ocorre, quando há presença da polifarmácia excessiva e maior quantidade de IM 

grave potencial (69,3%). Não houve correlação entre as variáveis alta e óbito (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Distribuição das interações medicamentosas graves potenciais segundo as 

variáveis polifarmácia e desfechos alta e óbito em pacientes internados na UTI de um 

hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 

2017 a abril de 2018. 

 

Variável 

  IM Grave 
Total Valor 

de p 
 ≤ 2 ≥ 3 

Mediana N % N % N % 

Polifarmácia 
≤ 9 medicamentos  16 66,7 8 33,3 24 100 

0,013 ≥ 10 medicamentos  7 30,4 16 69,6 23 100 

Total  23 48,9 24 51,1 47 100 

         

Alta  10 52,6 9 47,4 19 100 

0,859 Óbito  14 50,0 14 50,0 28 100 

Total   24 51,1 23 48,9 47 100 

Valor de p: teste de Pearson. 

 

 

 

 

 Quanto à associação entre IM grave potencial com glicemia e outros exames 

laboratoriais, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (Tabela 

14). 

 

 

 

Tabela 14 - Distribuição das interações medicamentosas graves potenciais segundo as 

variáveis exames laboratoriais em pacientes internados na UTI de um hospital do 

interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril 

de 2018. 

 

Variáveis Referência 
IM Grave 

Total 
Valor 

de p ≤ 2 ≥ 3 

  N % N % N  

0,491 Glicemia 

(mg/dL) 

80 - 99 1 25,0 3 75,0 4 100 

100 - 179 17 56,7 13 43,3 30 100 

≥ 180 6 46,2 7 53,8 13 100 

Total 24 51,1 23 48,9 47 100 

   N % N % N  

0,701 
Ureia 

(mg/dL) 

7 - 40 3 42,9 4 57,1 7 100 

≥ 41 21 52,5 19 47,5 40 100 

 Total 24 51,1 23 48,9 47 100 

continua... 
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Variáveis Referência 
IM Grave 

Total 
Valor 

de p ≤ 2 ≥ 3 

    N % N % N   

0,516 
Creatinina 

(mg/dL) 

≤ 0,6 8 61,5 5 38,5 13 100 

0,7 - 1,5 10 52,6 9 47,4 19 100 

≥ 1,6 6 40,0 9 60,0 15 100 

 Total 24 51,1 23 48,9 47 100 

    N % N % N   

0,252 
Sódio 

(mmol/L) 

≤ 136 4 30,8 9 69,2 13 100 

137 - 145 13 59,1 9 40,9 22 100 

≥ 146 7 58,3 5 41,7 12 100 

 Total 24 51,1 23 48,9 47 100 

    N % N % N   

0,089 
Potássio 
(mmol/L) 

≤ 3,4 4 100 0 0 4 100 

3,5 - 5,1 15 42,9 20 57,1 35 100 

≥ 5,2 5 62,5 3 37,5 8 100 

 Total 24 51,1 23 48,9 47 100 

    N % N % N   

0,077 pH 

≤ 7,34 7 41,2 10 58,8 17 100 

7,35 - 7,45 9 75,0 3 25,0 12 100 

≥ 7,46 3 30,0 7 70,0 10 100 

 Total 19 48,7 20 51,3 39 100 

    N % N % N   

0,305 
TAP 

(segundos) 

10 - 14 2 40,0 3 60,0 5 100 

≥ 15 10 71,4 4 28,6 14 100 

 Total 12 63,2 7 36,8 19 100 

    N % N % N   

1 
TTPA 

(segundos) 

24 - 40 7 58,3 5 41,7 12 100 

≥ 41 4 66,7 2 33,3 6 100 

  Total 11 61,1 7 38,9 18 100 

conclusão 

 
Valor de p: teste de Pearson (creatinina), teste exato de Fisher [glicemia, uréia, sódio, potássio, pH, TAP 

(Tempo de Atividade da Protrombina) e TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada)]. 
 

 

 

 

Há diferença significativa entre a variável IM grave quando correlacionada com a 

evidência científica regular (p<0,001), assim como observa-se relação entre IM grave 

com o tempo de início e não especificado (p<0,001) (Tabela 15).  
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Tabela 15 - Distribuição das interações medicamentosas graves potenciais segundo a 

classificação da evidência científica e tempo de início em pacientes internados na UTI 

de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de 

novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis 

  IM Grave 
Total Valor 

de p  ≤ 2 ≥ 3 

  Mediana  N % N % N %   

Evidência científica         

Excelente 
≤ 1 2 25,0 6 75,0 8 100 

0,487 ≥ 2 0 0,0 5 100,0 5 100 

  Total 2 15,4 11 84,6 13 100 

Boa 
≤ 1 4 66,7 2 33,3 6 100 

0,061 ≥ 2 0 0 5 100 5 100 

  Total 4 36,4 7 63,6 11 100 

Regular 
≤ 3 20 95,2 1 4,8 21 100 

<0,001 ≥ 4 3 12,0 22 88,0 25 100 

  Total 23 50,0 23 50,0 46 100 

Tempo de início         

Rápido 
≤ 1 1 12,5 7 87,5 8 100 

1 ≥ 2 0 0,0 1 100 1 100 

  Total 1 11,1 8 88,9 9 100 

Tardio 
≤ 1 11 47,8 12 52,2 23 100 

0,354 ≥ 2 1 16,7 5 83,3 6 100 

  Total 12 41,4 17 58,6 29 100 

Não especificado 
≤ 2 21 87,5 3 12,5 24 100 

<0,001 ≥ 3 2 9,1 20 90,9 22 100 

  Total 23 50,0 23 50,0 46 100 
 Valor de p: teste exato de Fisher. 

  

 

 

 

4.1.5. Fatores relacionados às interações medicamentosas moderadas potenciais no 

último dia de internação 

 

 

 

 Assim como observada diferença estatística quando comparada IM grave 

potencial com polifarmácia excessiva no último dia de internação, o mesmo ocorre com 

IM moderada potencial (p=0,042), na qual quanto maior é o número de medicamentos 

prescritos, maior é a chance de ocorrência de IM moderada (Tabela 16). 

 

 



Resultados 54 

 

Tabela 16 - Distribuição das interações medicamentosas moderadas potenciais segundo 

as variáveis polifarmácia e desfechos alta e óbito em pacientes internados na UTI de um 

hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 

2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis 

  IM Moderada 
Total Valor 

de p 
 ≤ 1 ≥ 2 

Mediana N % N % N % 

Polifarmácia 
≤ 9 medicamentos  16 66,7 4 28,6 20 100 

0,042 ≥ 10 medicamentos  8 33,3 10 71,4 18 100 

Total  65 68,4 30 31,6 95 100 

         

Alta  7 50,0 7 50,0 14 36,8 

0,199 Óbito  17 70,8 7 29,2 24 63,2 

Total   24 63,2 14 36,8 38 100 

Valor de p: teste de Pearson (desfecho alta e óbito), teste exato de Fisher (polifarmácia excessiva). 

 

 

 

 

 Quanto aos exames laboratoriais, quando associados com a variável IM moderada, 

não foram observadas diferenças significativas (Tabela 17). 

 

 

Tabela 17 - Distribuição das interações medicamentosas moderadas potenciais segundo 

as variáveis exames laboratoriais em pacientes internados na UTI de um hospital do 

interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril 

de 2018. 

 

Variáveis Referência 
IM Moderada 

Total 
Valor 

de p ≤ 1 ≥ 2 

  N % N % N % 

0,866 
Glicemia 

(mg/dL) 

80 - 99 2 66,7 1 33,3 3 100 

100 - 179 15 60,0 10 40,0 25 100 

≥ 180 7 70,0 3 30,0 10 100 

  Total 24 63,2 14 36,8 38 100 

   N % N % N % 

0,117 
Ureia 

(mg/dL) 

7 - 40 3 37,5 5 62,5 8 100 

≥ 41 21 70,0 9 30,0 30 100 

 Total 24 63,2 14 36,8 38 100 

    N % N % N % 

0,684 
Creatinina 

(mg/dL) 

≤ 0,6 5 50,0 5 50,0 10 100 

0,7 - 1,5 12 66,7 6 33,3 18 100 

≥ 1,6 7 70,0 3 30,0 10 100 

 Total 24 63,2 14 36,8 38 100 

continua... 
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Variáveis Referência 
IM Moderada 

Total 
Valor 

de p ≤ 1 ≥ 2 

   N % N % N % 

0,185 
Sódio 

(mmol/L) 

≤ 136 10 83,3 2 16,7 12 100 

137 - 145 10 58,8 7 41,2 17 100 

≥ 146 4 44,4 5 55,6 9 100 

 Total 24 63,2 14 36,8 38 100 

    N % N % N % 

0,524 
Potássio 
(mmol/L) 

≤ 3,4 3 100 0 0 3 100 

3,5 - 5,1 17 58,6 12 41,4 29 100 

≥ 5,2 4 66,7 2 33,3 6 100 

 Total 24 63,2 14 36,8 38 100 

    N % N % N % 

0,342 pH 

≤ 7,34 8 61,5 5 38,5 13 100 

7,35 - 7,45 7 87,5 1 12,5 8 100 

≥ 7,46 7 53,8 6 46,2 13 100 

 Total 22 64,7 12 35,3 34 100 

    N % N % N % 

1 
TAP 

(segundos) 

10 - 14 5 83,3 1 16,7 6 100 

≥ 15 9 81,8 2 18,2 11 100 

 Total 14 82,4 3 17,6 17 100 

    N % N % N % 

0,509 
TTPA 

(segundos) 

24 - 40 8 72,7 3 27,3 11 100 

≥ 41 5 100 0 0 5 100 

  Total 13 81,3 3 18,8 16 100 

conclusão 

Valor de p: teste exato de Fisher. 
 

 

 

 

 

 

 Na tabela 18, estão distribuídas as variáveis classificação da evidência científica 

e o tempo de início da IM moderada, na qual se pode notar diferença significativa em 

relação ao tempo de início tardio (p<0,001) e não especificado (p=0,024). Importante 

ressaltar que esse evento também ocorreu nas análises do primeiro dia de internação. 
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Tabela 18 - Distribuição das interações medicamentosas moderadas potenciais segundo 

a classificação da evidência científica e tempo de início em pacientes internados na UTI 

de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de 

novembro de 2017 a abril de 2018. 
 

Variáveis 
  IM Moderada 

Total 
Valor 

de p  ≤ 1 ≥ 2 

 Mediana   N % N % N %   

Evidência científica         

Excelente 
≤ 1 4 50 4 50 8 100 

1 ≥ 2 2 50 2 50 4 100 

  Total 6 50 6 50 12 100 

Boa 
≤ 1,5 3 50 3 50 6 100 

0,07 ≥ 2 0 0 7 100 7 100 

  Total 3 23,1 10 76,9 13 100 

Regular 
≤ 2 13 72,2 5 27,8 18 100 

0,219 ≥ 3 10 52,6 9 47,4 19 100 

  Total 23 62,2 14 37,8 37 100 

Tempo de início         

Rápido 
≤ 1 4 57,1 3 42,9 7 100 

0,444 ≥ 2 0 0 2 100 2 100 

  Total 4 44,4 5 55,6 9 100 

Tardio 
≤ 1 20 80 5 20 25 100 

<0,001 ≥ 2 0 0 8 100 8 100 

  Total 20 60,6 13 39,4 33 100 

Não especificado 
≤ 2 11 91,7 1 8,3 12 100 

0,024 ≥ 3 9 50 9 50 18 100 

  Total 20 66,7 10 33,3 30 100 

 Valor de p: teste de Pearson (evidência científica regular), teste exato de Fisher (demais variáveis). 

 

 

 

4.1.6. Fatores relacionados à polifarmácia excessiva no último dia de internação 

 

 

Foi observada correlação entre a polifarmácia excessiva quando comparada com 

os desfechos alta, óbito e transferência (p<0,019), em que a maior parte dos pacientes que 

tiveram alta (81,2%) não apresentaram polifarmácia excessiva (Tabela 19). 
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Tabela 19 - Distribuição da polifarmácia excessiva segundo as variáveis alta e óbito em 

pacientes internados na UTI de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, 

Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis 

Polifarmácia 
Total Valor 

de p ≤ 9 ≥ 10 

N % N % N %   

Alta 56 81,2 13 18,8 69 100 

0,019 
Óbito 23 57,5 17 42,5 40 100 

Transferência 1 100,0 0 0,0 1 100 

Total 80 72,7 30 27,3 110 100 

 Valor de p: teste exato de Fisher. 

 

 

Quando correlacionada polifarmácia excessiva e demais exames laboratoriais, não 

foram encontradas diferenças estatísticas significativas (Tabela 20). 

 

 

 

Tabela 20 - Distribuição da polifarmácia excessiva segundo as variáveis exames 

laboratoriais em pacientes internados na UTI de um hospital do interior de do Estado de 

São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. 
 

Variáveis Referência 
Polifarmácia 

Total 
Valor 

de p ≤ 9 ≥ 10 

    N % N % N % 

0,535 
Glicemia 

(mg/dL) 

80 - 99 6 75 2 25 8 100 

100 - 179 53 75,7 17 24,3 70 100 

≥ 180 21 65,6 11 34,4 32 100 

  Total 80 72,7 30 27,3 110 100 

    N % N % N % 

0,138 
Ureia 

(mg/dL) 

jul/40 22 84,6 4 15,4 26 100 

≥ 41 58 69 26 31 84 100 

 Total 80 72,7 30 27,3 110 100 

    N % N % N % 

0,933 
Creatinina 

(mg/dL) 

≤ 0,6 24 75 8 25 32 100 

0,7 - 1,5 29 72,5 11 27,5 40 100 

≥ 1,6 27 71,1 11 28,9 38 100 

 Total 80 72,7 30 27,3 110 100 

 continua... 
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Variáveis Referência 
Polifarmácia 

Total 
Valor 

de p ≤ 9 ≥ 10 

    N % N % N % 

0,094 

Sódio 
(mmol/L) 

≤ 136 13 56,5 10 43,5 23 100 

137 - 145 48 80 12 20 60 100 

≥ 146 19 70,4 8 29,6 27 100 

 Total 80 72,7 30 27,3 110 100 

    N % N % N % 

0,429 
Potássio 
(mmol/L) 

≤ 3,4 13 81,3 3 18,8 16 100 

3,5 - 5,1 60 73,2 22 26,8 82 100 

≥ 5,2 7 58,3 5 41,7 12 100 

  Total 80 72,7 30 27,3 110 100 

    N % N % N % 

0,204 pH 

≤ 7,34 15 60 10 40 25 100 

7,35 - 7,45 27 79,4 7 20,6 34 100 

≥ 7,46 27 77,1 8 22,9 35 100 

  Total 69 73,4 25 26,6 94 100 

    N % N % N % 

0,126 
TAP 

(segundos) 

≤14 17 73,9 6 26,1 23 100 

≥ 15 8 50 8 50 16 100 

  Total 25 64,1 14 35,9 39 100 

  N % N % N % 

0,831 
TTPA 

(segundos) 

≤ 23 1 50 1 50 2 100 

24 - 40 11 52,4 10 46,7 21 100 

≥ 41 6 66,7 3 33,3 9 100 

  Total 18 56,3 14 43,8 32 100 

 conclusão 

Valor de p: teste de Pearson [creatinina, sódio, pH, TAP (Tempo de Atividade da Protrombina)], teste exato 

de Fisher (glicemia, ureia, potássio, TTPA (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada)].  

 

 

 

Na tabela 21 é possível notar que a polifarmácia excessiva tem correlação com a 

documentação classificada como regular (p<0,001), assim como no tempo de início não 

especificado (p=0,008). 
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Tabela 21 - Distribuição da polifarmácia excessiva segundo a classificação da 

evidência científica e tempo de início em pacientes internados na UTI de um hospital do 

interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril 

de 2018. 
 

Variáveis 

  Polifarmácia 
Total 

Valor 

de p  ≤ 9 ≥ 10 

 Mediana   N % N % N %   

Evidência científica         

Excelente 
≤ 1 1 12,5 7 87,5 8 100 

0,51 ≥ 2 2 40 3 60 5 100 

  Total 3 23,1 10 76,9 13 100 

Boa 
≤ 1,5 4 50 4 50 8 100 

1 ≥ 2 3 37,5 5 62,5 8 100 

  Total 7 43,8 9 56,3 16 100 

Regular 
≤ 2 22 78,6 6 21,4 28 100 

<0,001 ≥ 3 7 28 18 72 25 100 

  Total 29 54,7 24 45,3 53 100 

Tempo de início         

Rápido 
≤ 1 4 44,4 5 55,6 9 100 

1 ≥ 2 1 50 1 50 2 100 

  Total 5 45,5 6 54,5 11 100 

Tardio 
≤ 1 15 57,7 11 42,3 26 100 

0,264 ≥ 2 3 33,3 6 66,7 9 100 

  Total 18 51,4 17 48,6 35 100 

Não especificado 
≤ 2 16 66,7 8 33,3 24 100 

0,008 ≥ 3 6 27,3 16 72,7 22 100 

  Total 22 47,8 24 52,2 46 100 

 Valor de p: teste de Pearson (evidência científica regular; tempo de início não especificado), teste exato de 

Fisher (evidência científica excelente, boa; tempo de início rápido e tardio). 

 

 

 

 

 

 4.2. Regressão Logística 

  

Foram incluídas no modelo as variáveis dependentes IM grave e polifarmácia 

excessiva. As variáveis independentes também foram utilizadas: caracterização 

demográfica e clínica dos pacientes (idade, sexo, estado civil, trabalho), IM grave por via 

EV, ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification), exames laboratoriais, 

documentação científica e tempo de início da IM. Para corrigir os dados faltantes, foi 

utilizado a imputação de dados. 
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No modelo de regressão logística, evidencia-se que pacientes com idade entre 40 

e 59 anos tem 7,36 vezes mais chance de ir a óbito do que os pacientes com 18 a 39 anos 

(p<0,01). Também foi demonstrado que pacientes que usam fármacos da categoria C – 

ATC (Sistema Cardiovascular) que interagem com outros fármacos tem 4,41 vezes mais 

chance de ir a óbito (p<0,01) do que pacientes que não utilizam (Tabela 22).  

 

Tabela 22 – Modelo de regressão logística para ocorrência de óbito em pacientes 

internados na UTI de um hospital do interior de do Estado de São Paulo, Piracicaba, no 

período de novembro de 2017 a abril de 2018. 

 

Variáveis β SE(β) Valor de z  Valor de p OR LI_OR LS_OR 

Intercepto -1,7 1,3 -1,3 0,18    

Idade: 40 a 59 1,9 0,8 2,3 0,01 7,36 1,39 38,80 

Idade: 60 ou + 1,3 0,9 1,5 0,12 3,74 0,68 20,44 

Sexo Feminino 0,5 0,5 0,9 0,35 1,59 0,59 4,24 

Solteiro 0,2 0,6 0,2 0,79 1,16 0,35 3,87 

Viúvo -1,4 0,8 -1,7 0,09 0,25 0,05 1,27 

Divorciado -1,6 0,9 -1,8 0,06 0,18 0,03 1,09 

Não declarado -0,6 1,0 -0,6 0,51 0,52 0,07 3,73 

Trabalha: Não 0,5 0,5 0,8 0,39 1,59 0,54 4,60 

ATC A 

Sistema digestivo e metabolismo -0,4 1,0 -0,4 0,66 0,63 0,08 4,88 

ATC C 
Sistema Cardiovascular 1,5 0,5 2,7 0,007 4,41 1,48 13,08 

ATC H 
Preparações Hormonais Sistêmicas -1,2 0,9 -1,2 0,22 0,30 0,04 2,07 

ATC J 
Anti-infecciosos gerais para uso sistêmico 0,1 0,6 0,1 0,85 1,10 0,36 3,34 

ATC N 
Sistema nervoso -0,4 1,1 -0,3 0,73 0,68 0,07 6,10 

Legenda 1: SE: Standard error. 

Legenda 2: OR: Razão de chance (odds ratio). 

Legenda: LI_OR: Limite Inferior do IC95%; LS_OR: Limite Superior do IC95%. 

 

 No que se refere à regressão logística para IM grave, foi observado que os 

pacientes com mediana elevada de documentação regular apresentam chance maior de 

ocorrência de IM grave do que os pacientes com mediana menor (Odds Ratio de 3,54; 

p=0,0145). Em relação ao tempo de início, foi mostrado que quanto maior a ocorrência 

do tempo de início classificado como não especificado, também maior é a chance de IM 

grave, com Odds Ratio de 27,76; p<0,0001 (Tabela 23). 

 Associações significativas foram encontradas entre IM moderada em relação ao 

tempo de início. Para os casos em que o tempo de início não especificado foi ≥ 4, tem-se 
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a chance de ocorrência de IM moderada de 13,13 vezes maior do que nos casos com 

menor início <4 (p<0,001). O mesmo foi observado em relação ao tempo de início tardio, 

em que a chance de IM moderada é 24,85 vezes maior quando se tem maior ocorrência 

de IM de início tardio (p<0,001) (Tabela 23). 

 Estão distribuídos as diferenças estatísticas encontradas quando utilizado 

regressão logística com a variável dependente polifarmácia excessiva. Para os casos em 

que a documentação regular é ≥ 2, a chance de ocorrência de polifarmácia excessiva é 

2,85 vezes maior do que nos casos com menor ocorrência de documentação regular 

(p=0,0044). Pacientes do sexo masculino tem chance de ocorrência de 56,45% menos de 

polifarmácia excessiva do que os pacientes do sexo feminino ((p=0,0092) (Tabela 23). 

 

Tabela 23 – Estimativas das razões de chances (OR) para evidência de polifarmácia 

excessiva em pacientes internados na UTI de um hospital do interior de do Estado de 

São Paulo, Piracicaba, no período de novembro de 2017 a abril de 2018. 
 

Variáveis β SE(β) statistic df p-valor OR LI_OR LS_OR 

IM Grave         

Intercepto -2,4 0,4 -5,8 59,33 0,000    

DocRegulcat>=2 1,2 0,5 2,5 59,57 0,014 3,54 1,32 9,46 

T.inicNEspcat>=4 3,3 0,6 4,9 19,29 0,000 27,76 7,53 102,2 

IM Moderada         

Intercepto -2,6 0,7 -3,6 15,15 0,002    

T.inicNEspcat>=4 2,5 0,7 3,6 18,80 0,001 13,13 3,24 53,17 

T.inicTardcat>=2 3,2 0,7 4,0 17,40 0,000 24,85 5,32 115,9 

Polifarmácia excesiva         

Intercepto -0,5 0,3 -1,8 182,34 0,007    

Doc. Regulcat >=2 1,0 0,3 2,9 122,29 0,004 2,85 1,43 5,69 

Sexo Masculino -0,8 0,3 -2,6 212,34 0,009 0,43 0,23 0,82 
Legenda 1: SE: Standard error. 

Legenda 2: OR: Razão de chance (odds ratio). 

Legenda 3: LI_OR: Limite Inferior do IC95%; LS_OR: Limite Superior do IC95%. 

Legenda 4: Doc. Regulcat >=2: Documentação regular com mediana ≥2; IMG_EV Não: pacientes que não 

apresentaram IM grave por via EV. 
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5. DISCUSSÃO 
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O primeiro aspecto a ser considerado diz respeito a amostra, que tem como 

principal característica ampla faixa etária, com poucos critérios de exclusão, o que torna 

os resultados representativos para a população geral. A população do estudo foi em sua 

maioria do sexo masculino, com idade superior a 60 anos, predominância essa também 

observada em estudos prévios realizados com pacientes internados em UTI (Flaatten et 

al., 2017; Vallet et al., 2017; McWilliams et al., 2018). O desfecho alta foi dominante, 

porém a taxa de mortalidade em UTI no Brasil pode variar de 20,4 a 50%, fato este que 

está associado a diversos aspectos clínicos e sociais, como tempo de internação, eventos 

adversos, índices de infecção, entre outros (Gulini et al., 2018; Vieira et al., 2019; 

Busanello et al., 2021).  

O termo “eventos adversos” abrange uma série de ocorrências que podem ser 

desencadeadas no cenário da UTI, fato que está intimamente relacionado a segurança do 

paciente e administração de medicamentos. Assim, nesses pacientes é comum a 

identificação de polifarmácia ou polifarmácia excessiva que está geralmente associada ao 

uso de fármacos inapropriados seja por falta de eficácia terapêutica, efeitos adversos ou 

modificação na farmacocinética e farmacodinâmica, cujos riscos são maiores que os 

benefícios (Cassoni et al., 2014; Skinner, 2015). Nesse contexto, no presente estudo 

foram identificadas polifarmácia e polifarmácia excessiva em grande parte das 

prescrições médicas no primeiro dia de internação, fato que foi descrito em pacientes 

admitidos em diversos setores hospitalares (Nobili et al., 2011; Wimmer et al., 2016; 

Bourne et al., 2021). Ressalta-se, no entanto, que a literatura referente à polifarmácia 

excessiva, especificamente em UTI, é escassa e, em grande parte dos estudos, foi avaliada 

em população idosa.  

É interessante destacar que no último dia de internação a prevalência de 

polifarmácia excessiva diminuiu em comparação ao primeiro dia de internação. Esse fato 

pode estar relacionado a gravidade do paciente crítico quando admitido em UTI que, 

nesse momento, requer o uso de medicamentos de diferentes classes e que usualmente 

apresenta algum grau de disfunção orgânica, diagnósticos múltiplos, associado ao número 

de dispositivos inferiores ao paciente de enfermaria como, por exemplo, tubo 

endotraqueal associado ao uso de ventilação mecânica, aumentando a necessidade de 

medicamentos para permanência dos mesmos, entre eles o uso de sedativos (Fullerton & 

Perkins, 2011; Ferretti et al., 2019).  

Houve correlação positiva entre polifarmácia excessiva e o desfecho alta e óbito, 

mostrando que que a maior parte dos pacientes que receberam mais de dez medicamentos 
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na prescrição no último dia de internação evolui a óbito. Utilizando modelo de regressão 

logística, identificou-se que pacientes entre 40 e 59 anos de idade tiveram maior chance 

de evoluir à óbito do que pacientes da faixa etária entre 18 e 39 anos. Além disso, no sexo 

masculino há menor chance de ocorrência de polifarmácia excessiva do que nas mulheres. 

Fato que pode ter relação com a expectativa de vida em mulheres ser maior quando 

comparada aos homens, e por esse motivo convivem com doenças crônicas por um 

período considerável de tempo e fazem uso de mais medicamentos na fase anterior da 

internação em UTI. Muitos desses medicamentos são prescritos em UTI para 

continuidade do tratamento. (Loyola et al., 2006; Pereira et al., 2017). As possíveis causas 

da associação entre polifarmácia com o aumento do risco de óbito podem estar ligadas à 

múltiplos fatores, incluindo interações medicamentosas (Maher et al., 2014; Sharifi et al., 

2014), reações adversas a medicamentos (Alhawassi et al., 2014) e prescrição inadequada 

(Hudhra et al., 2016). No ambiente da UTI, em que médicos intensivistas dividem a tarefa 

da prescrição com outros plantonistas e demais especialidades médicas, a existência de 

prescritores múltiplos torna-se um fator de risco para a ocorrência de polifarmácia 

(Carmona-Torres et al., 2018; Hovstadius & Petersson, 2012). Além disso, Díez-

Manglano et al. (2015) evidenciaram a existência de polifarmácia excessiva em pacientes 

polipatológicos, sendo essa, mais frequente em pacientes idosos e associada a menor 

probabilidade de sobrevida.  

Ainda sobre mortalidade em pacientes críticos, sabe-se que existe relação entre 

hiperglicemia e maior risco de morte (Capes et al., 2000). Identificamos uma associação 

positiva entre polifarmácia excessiva e hiperglicemia no primeiro dia de internação. A 

desregulação da glicose em pacientes de UTI é comum visto que a doença ou dano 

fisiológico agudo pode provocar hiperglicemia de maneira transitória (McCowen et al., 

2001; Manzanares & Aramendi, 2009). Ademais, alguns medicamentos podem induzir 

aumento dos níveis glicêmicos por mecanismos variados, incluindo aumento da produção 

de glicose pela gliconeogênese e/ou glicogenólise, efeitos citotóxicos nas células 

pancreáticas produtoras de insulina e alterações na secreção e/ou sensibilidade à insulina 

(Fathallah et al., 2015). A hiperglicemia decorrente de tratamento medicamentoso pode 

ser induzida por diversas classes de fármacos, como antibióticos (Catero, 2007), anti-

hipertensivos (Jandeleit et al., 2005; Barzilay et al., 2006), glicocorticoides (Grommesh 

et al., 2016), diuréticos (Jain et al., 2017) e antipsicóticos (Rajkumar et al., 2017). 

 Segundo a classificação ATC, a prevalência de medicamentos mais prescritos 

nesse estudo foi para o sistema nervoso central (em todas as prescrições), visto que é o 
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foco do trabalho, seguido pelo sistema digestivo e metabolismo, agentes anti-infecciosos 

gerais e sistema cardiovascular. Isso confirma estudos prévios nos quais foi identificada 

ampla variedade de classes farmacológicas no cuidado ao paciente em terapia intensiva 

(Cedraz et al., 2014; Moreira et al., 2017, Veloso et al., 2019). Nesse sentido, Lima & 

Cassiani (2009) verificaram o mesmo perfil de prescrição de medicamentos em UTI, 

enquanto Fitzmaurice et al. (2019) concluíram que pacientes em estado crítico geralmente 

recebem maior quantidade de medicamentos de alto risco. Outro achado importante foi o 

de que pacientes que utilizam fármacos que atuam no sistema cardiovascular e que 

possuem interação com outros fármacos, tem maior chance de ir a óbito. Diversos estudos 

relatam IM com drogas cardiovasculares e seus potenciais efeitos, alguns podendo ser 

fatais e potencializados quando o paciente apresenta doença relacionada ao sistema 

cardiovascular (Opie, 1993; Anderson & Nawarskas, 2001; Aronow et al., 2007). De fato, 

doenças cardiovasculares podem estar diretamente relacionadas à ocorrência de IM em 

função dos fármacos utilizados para seu tratamento (Goldberg et al., 1996; Lima & 

Cassiani, 2009). 

 Observamos que a via endovenosa foi a principal via utilizada para administração 

dos medicamentos prescritos. Esse dado é relevante, principalmente quando há presença 

de IM, em que a velocidade e a severidade da IM tem relação direta com a via de 

administração utilizada e possíveis atitudes para reversão (Mazzola et al., 2011). 

Medicamentos administrados por via endovenosa, em sua maioria, requerem diluição por 

parte da equipe de enfermagem, fato este que foi descrito por Wheeler et al. (2008) como 

um elemento que pode dificultar a administração dos medicamentos e incorrer em erros 

relacionados à dose dos mesmos. A taxa de erro de administração de medicamentos é 

maior por via endovenosa quando comparada a outras vias (Keers et al., 2013), assim 

como é descrito aumento dos custos de hospitalização relacionados a eventos adversos 

causados por administração por via endovenosa em UTI (Nuckols et al., 2008). Em 

concordância com esses resultados, a regressão logística mostrou que a ocorrência de 

polifarmácia excessiva foi menor quando não houve IM grave com medicação por via 

endovenosa, porém associada ao sexo masculino. 

Como mencionado anteriormente, as IM figuram como importante consequência 

da polifarmácia. A identificação de IM entre fármacos de ação central, amplamente 

utilizados em UTI, assim como as interações desses fármacos com fármacos de outras 

classes é fundamental para garantir a segurança do paciente em terapia intensiva. Além 

disso, a IM pode interferir no processo de absorção, metabolização e/ou da eliminação do 
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fármaco (Cedraz et al., 2014). No presente estudo, houve correlação positiva entre IM 

grave e moderada com polifarmácia excessiva no último dia de internação, o que 

corrobora os achados de Guthrie et al. (2015). Ademais, Reis & Cassiani (2011) 

constataram que as principais IM detectadas foram graves e moderadas. De fato, alguns 

autores fazem um elo entre tempo de internação prolongado em UTI, aumento do número 

de prescrição de medicamentos e, consequentemente aumento de IM potenciais (Moura 

et al., 2009; Jankovic et al., 2018). 

Inicialmente, verificamos as interações entre fármacos de ação central e fármacos 

das demais classes. Encontramos IM potenciais classificadas, em sua maioria, como 

graves. Dentre as interações consideradas graves destacamos as seguintes: 

fentanil/amiodarona, fentanil/dramin, quetiapina/ciprofloxacino, tramal/amiodarona e 

tramal/ranitidina. Em relação a primeira interação (fentanil/amiodarona), os pacientes que 

recebem amiodarona podem estar em risco de desenvolver complicações 

cardiovasculares após o uso de fentanil. Complicações perioperatórias, como defeitos na 

condução cardíaca, baixo débito cardíaco e resistência vascular sistêmica reduzida, foram 

mais frequentemente encontradas em um grupo de pacientes cirúrgicos mantidos em 

tratamento com amiodarona (Gallagher et al., 1981; MacKinnon et al., 1983; Liberman e 

Teasdale, 1985). O fentanil é metabolizado principalmente pelo sistema isoenzimático do 

citocromo P450 (CYP), em específico pela enzima CY3A4. A coadministração de 

inibidores da CYP3A4, como a amiodarona, pode resultar em aumento da concentração 

plasmática de fentanil e subsequentes efeitos adversos aumentados, prolongados e 

possivelmente fatais do fentanilo (Prod Info DURAGESIC® sistemas transdérmicos, 

2008). 

A interação fentanil/dramin também é potencialmente perigosa, pois pode causar 

depressão respiratória. Nesse caso, se o uso concomitante dos fármacos for necessário, é 

interessante que se use a menor dose possível e a menor duração necessária para alcançar 

os objetivos do tratamento. É importante considerar o uso de uma dose menor de fentanil 

ou do depressor do SNC e monitorar retenção urinária, constipação grave, sedação e 

depressão respiratória (Stanley, 2014; Ehieli et al., 2017). 

O uso concomitante de quetiapina (um substrato da enzima CYP3A4) e inibidores 

potentes da CYP3A4 como o ciprofloxacino, que prolongam o intervalo QT pode 

aumentar a exposição à quetiapina e resultar em efeitos aditivos no prolongamento do 

intervalo QT. Em estudos de interação medicamentosa, a coadministração de cetoconazol 

e quetiapina resultou em diminuição de 84% na depuração da quetiapina e aumento de 
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6,2 vezes na área sob a curva da quetiapina (Grimm et al., 2006). Se a coadministração 

não puder ser evitada, a dose de quetiapina pode precisar ser reduzida a um sexto da dose 

original (Schulz-Du Bois et al., 2008) 

O uso concomitante de tramal e inibidores da CYP3A4, como a amiodarona ou 

ranitidina pode aumentar as concentrações plasmáticas do tramal levando a efeitos 

opióides aumentados, como por exemplo, a depressão respiratória, que é potencialmente 

fatal (Melgaço et al., 2011). Se o uso de um inibidor do CYP3A4 for necessário em um 

paciente que esteja recebendo tramal é importante considerar a redução de dose do 

opióide e monitorar a ventilação do paciente.  

As interações entre fármacos de ação central detectadas no presente estudo 

também se mostraram potencialmente perigosas, onde de maneira geral as consequências 

principais dessas interações são a depressão do SNC e a depressão respiratória. Dentre as 

interações potencialmente graves destacamos a do midazolam com o fentanil. A principal 

consequência da administração concomitante desses dois fármacos é a depressão 

respiratória, no entanto, o uso concomitante desses fármacos é comumente utilizado com 

base no sinergismo farmacológico. Nesse contexto, o uso concomitante tem com o 

objetivo fornecer conforto e alívio da ansiedade em pacientes em ventilação mecânica 

(Faria & Cassiani, 2011). De fato, algumas IM, como a descrita, são intencionais sendo 

descritas como benéficas ou desejadas. Entretanto, mesmo a interação medicamentosa 

desejada precisa de observação e monitoramento dos efeitos clínicos. Apesar de seu uso 

comum, a documentação em relação a essa interação é apenas regular.  

De fato, identificamos que para a maioria das interações de fármacos de ação 

central a evidência científica é majoritariamente regular, seguida da classificação boa e 

excelente. Houve associação entre evidência científica regular com IM grave e moderada 

no primeiro dia de internação, assim como com polifarmácia excessiva e IM grave no 

último dia de internação. Esse achado merece destaque, pois nosso estudo evidencia que 

quando a documentação regular ocorre com maior frequência, existe maior ocorrência de 

polifarmácia excessiva e ocorrência de IM grave. O significado clínico da IM é 

determinado pela gravidade, perfil do medicamento e quadro clínico (Fuhr, 2008), daí a 

importância do conhecimento em relação às evidências disponíveis para interação.  

Houve correlação no primeiro e último dia de internação entre tempo de início não 

especificado e tardio com IM grave e moderada, assim como com polifarmácia excessiva. 

Dados semelhantes foram descritos em estudos anteriores, nos quais foi descrito que IM 

potenciais em pacientes criticamente enfermos são moderadas e tardias (Rafiei et al., 
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2013; Mehralian et al., 2019). A medida que aumenta a ocorrência do tempo de início 

não especificado, aumenta também a chance de ocorrência de IM grave e moderada. Tal 

achado demonstra que o conhecimento acerca do tempo de início da IM potencial é 

extremamente relevante, pois permite identificação precoce e realização de intervenção 

imediata pela equipe de saúde.  

 Exames bioquímicos são realizados rotineiramente em pacientes em UTI com o 

intuído de verificar a evolução dos mesmos. Verificamos relação positiva entre IM 

moderada com exames de ureia, creatinina e potássio no primeiro dia de internação, 

evidenciando-se assim a existência de uma relação entre IM e a função renal. Cerca de 

50% dos pacientes em estado crítico desenvolvem lesão renal aguda, fator esse agravado 

quando associado a fatores como idade avançada, sepse, uso de antibióticos nefrotóxicos, 

antiinflamatórios não esteroidais e comorbidades como diabetes mellitus e hipertensão 

arterial (Chertow et al., 2005; Ponce et al., 2011; Joannidis et al., 2017). Além disso, 

pacientes idosos tem maior risco de efeitos adversos devido à diminuição das funções 

renal e hepática (Bushardt et al., 2008). A função renal preservada é fundamental para a 

excreção de fármacos, e sua disfunção pode ser um elemento que aumenta a possibilidade 

de IM, toxicidade medicamentosa e risco de terapia inadequada (Pereira & Paiva 2013; 

Philips et al., 2014). Sabe-se, por exemplo, que hipercalemia pode ser induzida por IM, 

como por exemplo, pelo uso concomitante de diuréticos poupadores de potássio e 

inibidores da enzima conversora de angiotensina, com risco de desfechos desfavoráveis, 

como arritmias (American Geriatrics Society, 2015). Outro aspecto importante é que 

quando há insuficiência renal evidencia-se maior concentração de metabólitos ativos de 

fármacos, bem como de sedativos e analgésicos que seriam eliminados pelos rins. Em 

quadros de choque, como no choque séptico, a eliminação dos fármacos se torna mais 

prolongada. Dessa forma, conclui-se que a disfunção renal causa modificação no processo 

de eliminação de fármacos e de seus metabólitos (Bodenham et al., 1998; Riker & Fraser, 

2009; Sakata, 2010), podendo interferir diretamente no processo de despertar diário do 

paciente, aumento do número de dias de internação e custos de internação. Destaca-se 

que para os demais exames avaliados, não foi identificada correlação positiva.  

Na prática diária, as atividades relacionadas à administração de fármacos são parte 

do trabalho e da responsabilidade da equipe de enfermagem. Uma vez que a equipe de 

enfermagem desempenha papel importante nas diferentes fases da terapia farmacológica, 

faz-se necessário o entendimento de todas as etapas que constituem esse processo para 

garantia do cuidado adequado e da segurança do paciente (Harkanen, 2014). Uma vez que 
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integra equipe multidisciplinar, o enfermeiro pode auxiliar na resolução de possíveis 

problemas associados à polifarmácia, como por exemplo, a presença de polifarmácia 

excessiva e potenciais IM na prescrição. Para tanto, o enfermeiro deve conhecer as 

características e indicação de uso dos fármacos, assim como as vulnerabilidades de seus 

pacientes (Mion & Sandhu, 2016). A equipe de enfermagem necessita estar atenta às 

informações sobre IM potenciais estando capacitada para classificar e descrever a 

potencial IM e apta a sugerir alternativas apropriadas (Formiga et al., 2014).  

Outro aspecto importante para as equipes de saúde é a reconciliação 

medicamentosa, descrita como um importante recurso de listagem de todos os 

medicamentos utilizados por cada paciente com demais informações importantes, como 

via de administração, dosagem e frequência (Hellstrom et al., 2011; Santos et al., 2019). 

O objetivo desta atividade é a prevenção de eventos adversos relacionado à segurança do 

paciente, como potenciais IM, a fim de melhorar a comunicação e reduzir erros de 

medicação através da análise criteriosa das prescrições e reformulação quando necessário 

por farmacêuticos, médicos e enfermeiros (Marques & Romano-Lieber, 2014; Al-Hashar 

et al., 2018).  

Nesse sentido, foi elaborado um manual de potenciais interações medicamentosas, 

segundo os resultados obtidos no estudo, para contribuição positiva no exercício 

profissional da equipe multidisciplinar, de maneira competente e segura (Apêndice).  

É importante destacar que o estudo apresenta como limitações a coleta retroativa 

de dados, podendo causar viés na análise devido ausência dos mesmos. A análise por 

meio do software indica potenciais IM, porém não determina que os possíveis eventos 

adversos ocorram em todos os pacientes. 
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O presente estudo alcançou os objetivos propostos, ou seja, analisar e classificar 

a polifarmácia e polifarmácia excessiva, IM potenciais e condição metabólica e de 

excreção (função renal) de pacientes internados em UTI que fazem uso de fármacos de 

ação central e demais fármacos. Os resultados evidenciam que:  

 

 Há elevada ocorrência de IM potencial e polifarmácia excessiva em pacientes 

internados em UTI que fazem uso de fármacos de ação central; 

 Houve aumento da polifarmácia do primeiro dia de internação quando comparado 

com o último; 

 Os fármacos de ação central são amplamente utilizados em pacientes de UTI e 

essa utilização gera IM potenciais entre fármacos dessa classe que são na sua 

maioria classificadas como grave e não possuem tempo de início especificado no 

primeiro e último dia de internação; 

 A correlação de polifarmácia excessiva e hiperglicemia indica que a associação 

de vários fármacos pode causar alterações metabólicas que estão associadas à 

danos ao organismo; 

 A polifarmácia associada com aumento das concentrações plasmáticas de ureia e 

creatinina sugere que: 1) ela pode ser causadora da disfunção renal ou; 2) ela pode 

colocar o paciente em risco, visto que a eliminação não adequada de fármacos 

pode elevar suas concentrações plasmáticas sendo potencialmente perigosa; 

 Os achados do estudo apontam para a necessidade da implementação de 

estratégias direcionadas à segurança do paciente em terapia intensiva quanto à 

ocorrência de polifarmácia excessiva e IM potenciais. 

 

Fica evidente que o enfermeiro tem papel fundamental na prevenção e 

polifarmácia excessiva, IM potencial, aplicando seu conhecimento às vulnerabilidades do 

paciente crítico e utilizando suas habilidades em estratégias educacionais, de 

planejamento e segurança do paciente. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PACIENTE 

IDADE SEXO ESTADO CIVIL PROFISSÃO PRESCRIÇÃO MÉDICA 

        MEDICAMENTO DOSE VIA TEMPO 

D1 UDI   

D1 

        

GLICEMIA                     

URÉIA                     

CREAT                     

SODIO                     

POTASSIO           

UDI 

          

PH                     

TAP                     

TTPA                     

 

Legenda: 

D1: primeiro dia de internação. 

UDI: último dia de internação. 

CREAT: creatinina 

TAP: Tempo de Atividade da Protrombina. 

TTPA: Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada. 
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APÊNDICE B – Manual de interações medicamentosas potenciais 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 O manual apresentado é um guia para a equipe multidisciplinar, sendo resultado 

da pesquisa de doutorado da aluna do curso de Pós-graduação em Enfermagem 

Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ana Paula Possebon Carda. A pesquisa foi realizada na UTI de um hospital do interior 

de São Paulo, com o objetivo de investigar e classificar as interações medicamentosas 

(IM) potenciais do tipo fármaco-fármaco presente nas prescrições médicas, no período de 

novembro de 2017 a abril de 2018. Ressalta-se que a relevância no conhecimento sobre 

a ação farmacológica dos medicamentos vinculados a situação clínica do paciente é de 

extrema importância (Faria, 2011). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 As IM são caracterizadas pela influência que um fármaco exerce na ação de outro, 

onde destaca-se que existem as desejáveis ou benéficas e aquelas que trazem prejuízos ao 

paciente (Lisboa, 2000; Gagne et al., 2008; Pirmohamed, 2010). A administração 

antecipada ou em conjunto de um fármaco com outro favorece as IM e suas 

consequências, que estão associadas à toxicidade, gravidade clínica, características dos 

fármacos e quantidade de medicamentos (Secoli 2010; Cuentro et al., 2014).  

As interações são classificadas como farmacocinéticas e farmacodinâmicas, onde 

a primeira é referente a efeitos na absorção, distribuição, metabolismo e excreção de outro 

fármaco alterando a biodisponibilidade quer diretamente ou diretamente (Mutschler et 

al., 2012). Já as IM farmacodinâmicas representam a modificação da atividade de um 

medicamento em seu alvo farmacológico celular, resultando em antagonismo ou sinergia 

(Fuchs & Wannmacher, 2010; Shi & Klotz, 2011).  

 A detecção e classificação da IM de acordo com a gravidade foi realizada com o 

auxílio de um software chamado Drug-Reax® System da Thompson Heatlhcare). Abaixo, 

encontra-se a tabela com todas as IM potenciais classificadas como contraindicasas, 

graves e moderadas, assim como o tempo de início e efeito clínico.  
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Tabela - Principais interações medicamentosas contraindicadas, graves e moderadas, efeito clínico, documentação e tempo de início. 

 

FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Alprazolam Omeprazol Moderada 
O uso concomitante pode resultar em toxicidade por 

benzodiazepina (depressão do SNC, ataxia, letargia). 
Regular Tardio 

Alprazolam Tramal Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão respiratória e do SNC. 
Regular Não esp. 

Amitriptilina Amiodarona Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de prolongamento do interval QT. 
Regular Não esp. 

Baclofeno Fentanil Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 

Baclofeno Metadona Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão respiratória e do SNC. 
Regular Não esp. 

Baclofeno Midazolam Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de hipoventilação, dessaturação ou apnéia. 
Regular Não esp. 

Carbamazepina Ciprofloxacino Moderada 
O uso concomitante pode resultar em aumento da 

exposição da carbamazepina (CYP3A4). 
Regular Não esp. 

Carbamazepina Fenobarbital Moderada 

O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

exposição à carbamazepine e potencial perda da 

eficácia. 
Boa Tardio 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Carbamazepina Haldol Moderada 
O uso concomitante pode resultar em siminuição das 

concentrações de Haldol (CYP3A4). 
Boa Não esp. 

Carbamazepina Hidrocortisona Moderada 
O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

eficácea da hidrocortisona. 
Regular Tardio 

Carbamazepina  Omeprazol Moderada 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de toxicidade por carbamazepina. 
Boa Tardio 

Citalopram AAS Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de sangramento (depleção da serotonina plaquetária). 
Excelente Não esp. 

Citalopram Amiodarona Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

do prolongamento do intervalo QT. 
Boa Não esp. 

Citalopram Omeprazol Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco de 

exposição do citalopram (CYP3A4) e risco do prolongamento 

do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Clorpromazina Ciprofloxacino Grave 
O uso concomitante pode resultar em risco aumentado de 

prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Clorpromazina Claritromicina Grave 
O uso concomitante pode resultar em risco aumentado 

de prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Clorpromazina Domperidona Grave 
O uso concomitante pode resultar em risco aumentado 

de prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Clorpromazina Fluconazol Grave 

O uso concomitante pode resultar em risco aumentado de 

cardiotoxicidade (prolongamento do intervalo QT, parada 

cardíaca). 
Regular Não esp. 

Clorpromazina Metronidazol Grave 
O uso concomitante pode resultar em risco aumentado de 

prolongamento do interval QT e arritmias. Regular Não esp. 

Clorpromazina Sulfametoxazol Grave 

O uso concomitante pode resultar em risco aumentado de 

cardiotoxicidade (prolongamento do intervalo QT, parada 

cardíaca). 
Regular Não esp. 

Dexmedetom. Escopolamina Grave 
O uso concomitante pode causar aumento do risco de 

sonolência, tontura e desorientação. Regular Não esp. 

Diazepam Bromoprida Grave 
O uso concomitante pode resultar na potencialização de 

efeitos sedativos. 
Regular Não esp. 

Diazepam Fenitoína Grave 
O uso concomitante pode resultar em alterações nas 

concentrações séricas de fenitoína. 
Boa Não esp. 

Diazepam Fenobarbital Grave 
O uso concomitante pode resultar em depressão 

respiratória aditiva. 
Boa Não esp. 

Diazepam Fentanil Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 

Diazepam Metadona Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão respiratória e do SNC. 
Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Diazepam Midazolam Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de hipoventilação, obstrução das vias aéreas, 

dessaturação ou apneia. 

Regular Não esp. 

Diazepam Propofol Grave 
O uso concomitante pode resultar em efeitos 

cardiorrespiratórios aditivos. 
Regular Não esp. 

 

 

Fenitoína 

 

 

 

Ciprofloxacino 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

O uso concomitante pode resultar em aumento ou 

diminuição dos níveis séricos de fenitoína. 

 

 

Boa 

 

 

Não esp. 

Fenitoína Cisatracurio Grave 

O uso concomitante pode resultar em curta duração do 

bloqueio neuromuscular (aumento da resistência 

neuromuscular devido a ação do cisatracurio). 
Boa Rápido  

Fenitoína Clopidogrel Moderada 

O uso concomitante pode resultar em risco aumentado 

de toxicidade da fenitoína (ataxia, nistagmo, tremor), 

pela inibição do metabolismo da fenitoína mediada pelo 

CYP2C9 pelo clopidogrel. 

Boa Tardio 

Fenitoína Dexametasona Grave 
O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

concentração de dexametasona (CYP3A4). 
Regular Não esp. 

Fenitoína Hidrocorstison. Moderada 

O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

eficácia da hidrocortisona (aumento do metabolismo da 

hidrocortisona). 

Regular Tardio 

Fenitoína Levodopa Moderada 
O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

eficácia da levodopa (antagonismo farmacológico). 
Boa Tardio 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Fenitoína Levotiroxina Moderada 

O uso concomitante pode resultar em aumento do 

metabolismo da levotiroxina pela estimulação da 

fenitoína na atividade enzimática hepática (ligação 

reduzida de levotiroxina às proteínas séricas). 

Boa Tardio 

Fenitoína Metadona Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de sintomas de abstinência de metadona. 
Regular Não esp. 

 

 

 

 

Fenitoína 

 

 

 

 

Metilpred. 

 

 

 

 

 

Moderada 

 

 

 

 

O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

eficácia do metilprednisolona (aumento do metabolismo 

da metilprednisolona). 

 

 

 

 

 

Regular 

 

 

 

 

Tardio 

Fenitoína Metronidazol Moderada 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de toxicidade por fenitoína ou diminuição dos níveis 

plasmáticos de metronidazol. 

Regular Tardio 

Fenitoína Midazolam Moderada 
O uso concomitante pode resultar na diminuição da eficácia 

do midazolam. Boa Rápido 

Fenitoína Nimodipino Grave 

O uso concomitante pode esultar em concentrações 

plasmáticas e eficácia reduzidas de nimodipino (indução 

do metabolismo pela fenitoína – CYP2A4). 
Boa Rápido 

Fenitoína Omeprazol Moderada 

O uso concomitante pode resultar em risco aumentado 

de toxicidade por fenitoína (ataxia, hiperreflexia, 

nistagmo, tremor). 

Regular Tardio 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Fenitoína Pancuron Moderada 

O uso concomitante pode resultar em diminuição ou 

aumento da eficácia do pancuron (mecanismo 

desconhecido). Monitorar bloqueio respiratório. 
Boa Rápido 

Fenitoína Prednisona Moderada 
O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

eficácia da prednisona. 
Boa Tardio 

Fenitoína Quetiapina Grave 
O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

exposição à quetiapina. 
Regular Não esp. 

Fenitoína Risperidona Moderada 
O uso concomitante pode resultat em concentrações 

plasmáticas diminuídas de risperidona (CYP3A4). 
Boa Tardio 

Fenitoína Sinvastatina Moderada 
O uso concomitante pode resultar em perda da eficácia 

da sinvastatina (CYP3A4). 
Boa Tardio 

Fenitoína Tramal Grave 
O uso concomitante pode resultar em menor exposição 

do tramal (Fenitoína indutora da CYP3A4). 
Regular Não esp. 

 

Fenobarbital 

 

Clonazepam Grave 

 

O uso concomitante pode resultar em depressão 

respiratória aditiva. 
Boa Não esp. 

Fenobarbital Hidrocortisona Moderada 
O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

eficácia do corticosteroide. 
Regular Tardio 

Fenobarbital Metilpred. Moderada 

O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

eficácia da metilprednisolona (indução do metabolismo 

hepático). 
Boa Tardio 

Fenobarbital Prednisona Moderada 

O uso concomitante pode resultar em diminuição do 

efeito terapêutico da prednisona (indução do 

metabolismo). 
Boa Rápido 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Fenobarbital Risperidona Moderada 

O uso concomitante pode resultar em concentrações 

plasmáticas diminuídas de risperidona e do metabólito 

ativo 9-hidroxirisperidona. 
Boa Rápido 

Fentanil Amiodarona Grave 

O uso concomitante pode resultar em toxicidade 

cardíaca (baixo débito cardíaco) e um risco aumentado 

de toxicidade por fentanil (depressão do SNC, depressão 

respiratória). 

Boa Rápido 

Fentanil Bromoprida Grave 
O uso concomitante pode resultar na potencialização dos 

efeitos sedativos. 
Regular Não esp. 

Fentanil Carbamazepina Grave 

O uso concomitante pode resultar em concentrações 

plasmáticas diminuídas de fentanil e risco aumentado de 

síndrome da serotonina. 

Regular Não esp. 

Fentanil Ciprofloxacino  Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de toxicidade por fentanil. 
Excelente Não esp. 

Fentanil Citalopram Grave 

O uso concomitante pode resultar em risco aumentado 

de síndrome da serotonina (efeito serotoninérgico 

aditivo). 

Regular Tardio 

Fentanil Claritromicina Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco de 

depressão do SNC. Excelente Não esp. 

Fentanil Clonazepam Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 

Fentanil  Clopidogrel Grave 
O uso concomitante pode resultar em redução da 

eficácea do clopidogrel. 
Boa Rápido 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Fentanil Clorpromazina Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco de 

íleo paralítico e depressão respiratória e do SNC. Regular Não esp. 

Fentanil  Desmopressina Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de hiponatremia. 
Regular Não esp. 

Fentanil Dexametasona Grave 
O uso concomitante pode resultar em concentrações 

plasmáticas diminuídas de fentanil. 
Excelente Não esp. 

Fentanil  Dexmedetom. Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 

Fentanil  Dramin Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de íleo paralítico, aumento do risco de depressão 

respiratória e do SNC. 

Regular Não esp. 

Fentanil Escopolamina Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de sonolência, tontura e desorientação. 
Regular Não esp. 

Fentanil Fenitoína Grave 
O uso concomitante pode resultar em concentrações 

plasmáticas diminuídas de fentanil. 
Excelente Não esp. 

Fentanil Fenobarbital Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC e diminuição das concentrações 

plasmáticas de fentanil. 

Regular Não esp. 

Fentanil Fluconazol Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de toxicidade do fentanil (pela CYP3A4). 
Excelente Não esp. 

Fentanil Haldol Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Fentanil Lorazepam Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 

Fentanil Metadona  Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão respiratória e do SNC; aumento do risco de 

síndrome serotoninérgica. 

Regular Não esp. 

Fentanil Metoclopram. Grave 

O uso concomitante de metoclopramida com 

depressores do SNC pode aumentar o risco de depressão 

do SNC. 

Regular Não esp. 

Fentanil Midazolam Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 

Fentanil Ondansetrona Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de síndrome da serotonina (efeito serotoninérgico 

aditivo). 

Regular Tardio 

Fentanil Prednisona Grave 
O uso concomitante pode resultar em concentrações 

plasmáticas diminuídas de fentanil. 
Excelente Não esp. 

Fentanil Prometazina Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de íleo paralítico e depressão do SNC (efeitos aditivos 

na motilidade gástrica). 

Regular Não esp. 

Fentanil Propofol Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 

Fentanil Quetiapina Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Fentanil Ranitidina Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de toxicidade por fentanil. 
Excelente Não esp. 

Fentanil Rifampicina Grave 
O uso concomitante pode resultar em diminuição das 

concentrações plasmáticas de fentanil (indução da CYP3A4). Excelente Não esp. 

Fentanil Tramal Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão respiratória e do SNC; aumento do risco de 

síndrome serotoninérgica. 

Regular Não esp. 

Fentanil Voriconazol Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de toxicidade do fentanil (inibição do metabolismo do 

fentanil pelo CYP3A4). 
Excelente Não esp. 

Haldol Clonidina Moderada 

O uso concomitante pode resultar em indução ou 

exacerbação de distúrbios da regulação ortostática e 

aumento do potencial arritmogênico. 

Regular Não esp. 

Metadona Bromoprida Grave 
O uso concomitante pode resultar na potencialização de 

efeitos sedativos. 
Regular Não esp. 

Metadona Quetiapina Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Midazolam Bromoprida Grave 
O uso concomitante pode resultar na potencialização de 

efeitos sedativos. 
Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Midazolam Carbamazepina Moderada 
O uso concomitante pode resultar em menor eficácia do 

midazolam (CYP3A4). 
Boa Rápido 

Midazolam Claritromicina Grave 

O uso concomitante pode resultar no aumento da 

exposição a triazolobenzodiazepina, resultando em 

aumento e prolongamento da sedação. 
Excelente Rápido 

Midazolam Clonazepam Grave 

O uso concomitante pode resultar em maior risco de 

hipoventilação, obstrução das vias aéreas, dessaturação 

ou apnéia. 

Regular Não esp. 

 

 

Midazolam 

 

 

Clorpromazina 

 

 

 

Grave 

 

 

O uso concomitante pode resultar em maior risco de 

hipoventilação, obstrução das vias aéreas, dessaturação 

ou apnéia. 

 

 

Regular 

 

 

Não esp. 

Midazolam Dexmedetom. Grave 

O uso concomitante pode resultar em maior risco de 

hipoventilação, obstrução das vias aéreas, dessaturação 

ou apnéia. 

Regular Não esp. 

Midazolam Dramin Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de hipoventilação, obstrução das vias aéreas, 

dessaturação ou apneia. 

Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Midazolam Fenobarbital Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de hipoventilação, obstrução de vias aéreas, 

dessaturação ou apnéia. 

Regular Não esp. 

Midazolam Fluconazol Grave 

O uso concomitante pode resoltar em aumento das 

concentrações de midazolam e sua potencial toxicidade 

(sedação excessiva e efeitos hipnóticos prolongados). 

Inibição do metabolismo pela P450. 

Excelente Rápido 

Midazolam Lorazepam Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de dessaturação, obstrução de vias aéreas ou apnéia. 
Regular Não esp. 

Midazolam Metadona Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão respiratória e do SNC. 
Regular Não esp. 

Midazolam Metoclopram. Grave 

O uso concomitante de metoclopramida com 

depressores do SNC pode aumentar o risdo de depressão 

do SNC. 

Regular Não esp. 

Midazolam Omeprazol Moderada 
O uso concomitante pode resultar em toxicidade por 

benzodiazepínicos (depressão do SNC, ataxia, letargia). 
Regular Tardio 

Midazolam Propofol Grave 
O uso concomitante pode resultar em efeitos 

cardiorrespiratórios aditivos. 
Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Midazolam Ranitidina Moderada 
O uso concomitante pode resultar em aumento da 

biodisponibilidade do midazolam. 
Regular Não esp. 

Midazolam Rifampicina Moderada 
O uso concomitante pode resultar em diminuição da 

concentração plasmática de midazolam (CYP3A4). 
Regular Não esp. 

Midazolam Tramal Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão respiratória e do SNC. 
Regular Não esp. 

Midazolam Voriconazol Moderada 

O uso concomitante pode resultar em aumento das 

concentrações plasmáticas de  midazolam e potencial 

toxicidade. 
Excelente Rápido 

Propofol Bromoprida Grave 
O uso concomitante pode resultar na potencialização de 

efeitos sedativos. 
Regular Não esp. 

Propofol Lorazepam Grave 
O uso concomitante pode resultar em efeitos 

cardiorrespiratórios aditivos 
Regular Não esp. 

Propofol Metoclopram. Grave 

O uso concomitante de metoclopramida com 

depressores do SNC pode aumentar o risco de depressão 

do SNC. 

Regular Não esp. 

Propofol Tramal Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão respiratória e do SNC. 
Regular Não esp. 

Quetiapina Amiodarona Grave 
O uso concomitante pode resultar em maior risco do 

intervalo QT. 
Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Quetiapina Amitriptilina Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Quetiapina Bromoprida 
Contraindicad

o 

O uso concomitante pode reultar em aumento do risco 

de reações extrapiramidais. 
Regular Não esp. 

Quetiapina Carbamazepina Grave 
O uso concomitante pode resultar em menor eficácia da 

quetiapina (CYP3A4). 
Excelente Tardio 

Quetiapina Ciprofloxacino Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Quetiapina Citalopram Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Quetiapina Claritromicina Grave 

O uso concomitante pode resultar no aumento da 

exposição à quetiapina; aumento do risco de 

prolongamento do intervalo QT. 

Regular Não esp. 

Quetiapina Clorpromazina Grave 
O uso concomintate pode resultar em aumento do risco de 

prolongamento do intervalo QT. Regular Não esp. 

Quetiapina Domperidona Grave 
O uso concomintate pode resultar em aumento do risco de 

prolongamento do intervalo QT. Regular Não esp. 

Quetiapina Fluconazol Contraindicad O uso concomitante pode resultar em concentrações Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

o aumentadas de quetiapina (CYP3A4) e risco aumentado 

de prolongamento do intervalo QT. 

Quetiapina Haldol Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Quetiapina Levofloxacino Grave 
O uso concomitante pode resultar em maior risco do 

prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Quetiapina Metronidazol Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Quetiapina Rifampicina Grave 
O uso concomitante pode resultar em menor exposição 

da quetiapina (indução da CYP3A4). 
Regular Não esp. 

Quetiapina Risperidona Grave 
O uso concomitante pode resultar em risco elevado do 

prolongamento do intervalo QT. 
Regular Não esp. 

Quetiapina  Tramal Grave 

 

O uso concomitante pode resultar na redução da 

exposição ao tramal. 

Regular Não esp. 

Tramal Amiodarona Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento da 

exposição ao tramal e aumento do risco de depressão 

respiratória. 

Regular Não esp. 

Tramal Bromoprida Grave 
O uso concomitante pode resultar na potencialização de 

efeitos sedativos. 
Regular Não esp. 
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FÁRMACO FÁRMACO GRAVIDADE EFEITO CLÍNICO 
DOCUMENTAÇÂ

O 

TEMPO DE 

INÍCIO 

Tramal Carbamazepina Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

da síndrome da serotonina e redução das concentrações 

plasmáticas de tramal. 

Regular Não esp. 

Tramal Clonazepam Grave 
O uso concomitante pode resultar em maior risco de 

depressão respiratória e no SNC. 
Regular Não esp. 

Tramal Dexmedetom. Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco 

de depressão do SNC. 
Regular Não esp. 

Tramal Haldol Grave 
O uso concomitante pode resultar em maior risco de 

depressão respiratória e do SNC. 
Regular Não esp. 

Tramal Lorazepam Grave 
O uso concomitante pode resultar em aumento do risco de 

depressão respiratória e do SNC. Regular Não esp. 

Tramal Ranitidina Grave 

O uso concomitante pode resultar em aumento da 

exposição ao tramal e aumento do risco de depressão 

respiratória. 

Regular Não esp. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA (CEP-EERP/USP) 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NO HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 


