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RESUMO. O aumento de reações adversas a medicamentos (RAM) na população pediátrica é fator im-
portante de admissão e prolongamento de permanência hospitalar. Este estudo tem como objetivo a preva-
lência de RAM em pacientes pediátricos internados em unidades gerais de hospital universitário. O méto-
do utilizado é um estudo de coorte, de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, através de busca ativa nos
prontuários de crianças hospitalizadas. Acompanhou-se 3726 pacientes. A média de idade foi de 6,4 anos.
A prevalência de RAM foi de 8%, sendo mais freqüente no sexo masculino (53%). Vancomicina foi o me-
dicamento mais relacionado com as suspeitas de RAM em 16,2%. O sistema dermatológico foi o mais afe-
tado em 35,8%, sendo rash cutâneo (24%) a reação mais relacionada. De acordo com algoritmo de Naran-
jo, 71% foram classificadas como prováveis. Conclui-se que através da farmacovigilância, pode-se detec-
tar precocemente RAM e, com isso, estabelecer medidas preventivas durante utilização dos fármacos.
SUMMARY.  “Adverse Drug Reactions in General Pediatrics Units of a University Hospital”. Increased adverse
drug reactions (ADRs) in the pediatric population are an important factor of admission and extended length of
stay. In the present paper the ADR prevalence in pediatric patients hospitalized in general units of a University
Hospital is described. A Cohort study, from January 2005 to December 2006, by means of an active search in
records of hospitalized children, was carried out; during this period 3,726 patients were assessed. The mean age
was 6.4 years old. The ADR prevalence was 8%, being more frequent in males (53%). Vancomycin was the
medicine most correlated with the ADR suspicions (16.2%). The dermatological system was the most affected,
corresponding to 35.8%, being skin rash (24%) the most correlated reaction. According to Naranjo algorithm,
71% were classified as probable. Pharmacovigilance is intended to detect ADRs early, and then adopt preventive
measures during the utilization of medicines.

INTRODUÇÃO
Sabe-se que ao se administrar um medica-

mento, além dos efeitos terapêuticos desejáveis
que podem ser observados, há certos efeitos não
desejados que, às vezes, ocasionam problemas
mais sérios aos pacientes. As reações adversas a
medicamentos (RAM) se constituem importante
problema na prática dos profissionais da área da
saúde, pois, muitas vezes, além de limitar a es-
colha terapêutica, acaba gerando uma maior per-
manência do paciente no ambiente hospitalar
com maiores gastos para a instituição 1.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) de-

fine RAM como sendo “qualquer efeito prejudi-
cial ou indesejado que se manifeste após a ad-
ministração de doses normalmente utilizadas no
homem para profilaxia, diagnóstico ou trata-
mento de uma doença” 2-4.

Em crianças, a imaturidade fisiológica, em
especial no primeiro ano de vida, faz com que
haja um aumento na incidência de reações ad-
versas nesta população, sendo importantes cau-
sas de admissão e de permanência hospitalares
5,6.

A incidência de RAM encontrada nestes pa-
cientes, durante a hospitalização, está entre 4-16
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% e, entre 0,6-4,1% como causa de admissão
hospitalar 7-10. Também, outros fatores estão re-
lacionados com o desenvolvimento de RAM
nesta população, tais como exposição a múlti-
plas drogas, aumento das doses e freqüência de
administração dos medicamentos, tempo de per-
manência hospitalar, doença ou imaturidade he-
pática e renal, uso de medicamentos off-label,
entre outros 6,8,9,11.

Este estudo teve por objetivo descrever a
prevalência de RAM em pacientes pediátricos
internados em unidades gerais, no período de
2005 a 2006, com base nos dados do programa
de farmacovigilância do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre.

MATERIAIS E MÉTODOS
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre

(HCPA) faz parte da rede de hospitais sentinela
da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária) e vem desenvolvendo desde 2002 ativi-
dades de farmacovigilância, buscando identificar
RAM nos pacientes internados. Este programa
tem como objetivo principal a detecção, a ava-
liação e a prevenção dos riscos de efeitos adver-
sos dos medicamentos durante seu período de
comercialização.

Os dados de RAM foram coletados sistemati-
camente entre as ações de farmacovigilância
através da leitura nos prontuários dos pacientes,
no período de janeiro de 2005 a dezembro de
2006.

Foram incluídos pacientes com idade até 16
anos, internados nas unidades de internação pe-
diátrica geral, sendo excluídas as áreas de onco-
logia e terapia intensiva pediátricas por apresen-
tarem perfis medicamentosos diferenciados. As
unidades de internação pediátrica geral são
compostas por 71 leitos, com média de 150 in-
ternações por mês.

Neste estudo, os pacientes foram acompa-
nhados através de busca ativa de reações adver-
sas a medicamentos descritas nos prontuários
pelas equipes médicas. O seguimento dos pron-
tuários dos pacientes foi realizado em dias de-
terminados pela rotina do serviço de farmácia,
três vezes na semana. Para isso, estagiários de
farmácia foram treinados para detectar e notifi-
car suspeitas de RAM descritas nos prontuários
sob supervisão de farmacêuticos.

Através da suspeita de RAM descrita no
prontuário do paciente, preencheu-se ficha pa-
drão do programa de farmacovigilância, onde
constavam dados referentes à reação descrita,
ao medicamento suspeito, evolução do paciente
e conduta adotada pela equipe. 

Realizou-se classificação quanto à previsibili-
dade da RAM em A (previsíveis) ou B (imprevi-
síveis) 12,13. A prescrição, do medicamento sus-
peito de causar RAM, foi analisada quanto a ou-
tros possíveis causadores do efeito relacionado
como, por exemplo, interações medicamento-
sas.

Também, quanto à causalidade, as RAM fo-
ram classificadas segundo o algoritmo de Naran-
jo em definida, provável, possível ou duvidosa
14. Para o preenchimento do algoritmo foram
utilizadas, ao menos, três fontes terciárias.

O banco de dados, contendo as informações
das fichas de busca ativa, foi armazenado em
Excel e os dados processados no SPSS e, a par-
tir deles, verificou-se medidas estatísticas de ten-
dência central e dispersão.

Este estudo para sua realização foi submeti-
do ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
de Clínicas de Porto Alegre, tendo em vista a
utilização dos dados somente com o intuito de
pesquisa.

RESULTADOS
Com base nos dados, verificou-se um total

de 1764 pacientes acompanhados em 2005, des-
tes 178 (10%) apresentaram alguma RAM no pe-
ríodo de internação. Em 2006, dos 1962 pacien-
tes acompanhados, 124 (6,3%) apresentaram
RAM, num total de 302 notificações de pacientes
que apresentaram suspeita de RAM. A prevalên-
cia de RAM encontrada foi 8%.

O sexo masculino foi o mais freqüente em
160 (53%) dos pacientes com reação adversa. A
média de idade destes pacientes foi 6,4 anos
(mediana de 6 anos), sendo as doenças respira-
tórias o diagnóstico mais relacionado com os
pacientes que apresentaram as reações em
39,4%. A média de itens por prescrição foi 10. 

Dentre os medicamentos suspeitos de efeitos
adversos, os antibacterianos foram os maiores
causadores de RAM em 122 (40,4%) das crianças
e dentre eles, destacam-se vancomicina, cipro-
floxacino e ampicilina com, respectivamente, 49
(16,2 %), 10 (3,3 %) e 8 (2,6%) das suspeitas
(Tabela 1).

Também, quanto à descrição das reações de-
sencadeadas pelos medicamentos suspeitos,
tem-se rash cutâneo em 72 (24%) dos casos,
náuseas e vômitos em 54 (18%), prurido e erite-
ma em 40 (13,2%) (Tabela 2). Desta forma, em
108 (35,8%) notificações o sistema dermatológi-
co esteve relacionado com RAM, seguido do
gastrintestinal com 69 (22,8%).

A via endovenosa foi a mais relacionada no
momento da reação em 156 (51,7%), seguida da
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via oral com 120 (39,7%), da via entérica 12
(4,0%), da inalatória 5 (1,7%) e outras.

Após o paciente apresentar o efeito indeseja-
do ao medicamento, a conduta adotada pela
equipe médica foi de continuar com o medica-
mento em 85 (28%) dos casos, em 82 (27%) de
suspender medicamento com melhora do qua-
dro do paciente, em 72(24%) dos casos, os pa-
cientes necessitaram de tratamento específico
para a reação, mas continuaram com o medica-
mento e em 54 (18%), a posologia foi alterada.
O tempo médio de duração da reação foi de 2
dias em 91 (30%) dos pacientes e de 1 dia em
125 (41,4%). Com isso, foi possível verificar que
em 242 (80%) das notificações de RAM, o pa-
ciente se recuperou sem seqüelas.

Quanto à classificação das RAM em relação à
previsibilidade A e B, encontrou-se, após análi-
se, que 274 (90,7%) das reações foram do tipo
A, 24 (7,9%) do tipo B e 4 (1,3%) não foram
possíveis de classificação.

Segundo o algoritmo de Naranjo, somente 18
(6,0%) foram classificadas como definida (≥9),
70 (23%) como possível (escore 1-4) e 214
(71%) como provável (escore 5-8).

DISCUSSÃO 
As reações adversas são parte importante

dos riscos aos quais estão expostos os usuários
de medicamentos, particularmente crianças. O
número de medicamentos prescritos e adminis-
trados, idade, entre outros fatores, são desenca-
deantes de RAM.

A prevalência de RAM encontrada nas notifi-
cações por busca ativa foi de 8%, abaixo do en-
contrado em outros estudos relacionados, de
aproximadamente 15% 9. Estudos que incluem
unidades de terapia intensiva e oncologia pediá-

Medicamentos n %

Vancomicina 49 16,2
Carbamazepina 14 4,6
Ibuprofeno 13 4,3
Ácido Valpróico 12 4
Ciprofloxacino, Oxacilina 10 3,3
Risperidona 9 3,0
Ampicilina 8 2,6
Morfina 8 2,6
Hidrato de Cloral 7 2,3
Paracetamol 7 2,3
Outros 165 54,6

Total 302 100

Tabela 1. Medicamentos suspeitos de RAM.

RAM n %

Rash cutâneo 72 23,8
Náuseas / vômitos 54 17,9
Prurido / eritema / vermelhidão 40 13,2
Sonolência 31 10,3
Tremores / febre 22 7,3
Agitação 14 4,6
Dor local 10 3,3
Diarréia 9 3,0
Bradicardia 8 2,6
Parestesia / Sintomas extrapiramidais 3 1,0
Outros 39 12,9

Total 302 100

Tabela 2. RAM mais relatadas.

trica apresentam prevalência de RAM aumenta-
da, devido ao perfil medicamentoso e do pa-
ciente 15-17.

Em relação ao sexo, há um maior número de
notificações de RAM para o sexo masculino com
idade até 5 anos e para o feminino após os 5
anos de idade 18. Estudos indicam que, em adul-
tos, o sexo feminino é mais suscetível ao apareci-
mento de reações adversas devido à presença de
hormônios que acabam interferindo no metabolis-
mo de vários fármacos 4,9,18. Não foram encontra-
dos dados, em pediatria, relacionando sexo com
a possibilidade de desencadeamento de RAM.

Também, RAM relacionam-se com o número
de medicamentos que o paciente recebe, pois
quanto maior o número de medicamentos pres-
critos e administrados, maior é a probabilidade
de haver um aumento correspondente na inci-
dência das reações adversas 1,5,11. Quando o pa-
ciente recebe mais que 6 medicamentos diferen-
tes durante a hospitalização, a probabilidade de
ocorrer reações adversas é de cerca de 5%, au-
mentando-se para 40% se mais de 15 medica-
mentos forem administrados 11. Diante disso,
encontrou-se média de 10 medicamentos pres-
critos, justificando-se as freqüências de RAM no-
tificadas ao programa. Essa média de medica-
mentos é justificável no meio hospitalar.

Alguns grupos de fármacos são responsáveis
por até 90% das RAM, entre eles estão os hipo-
glicemiantes orais, antineoplásicos, antibacteria-
nos, anticoagulantes, diuréticos e analgésicos
9,11,19. Os antibacterianos se destacaram como
sendo a classe terapêutica mais envolvida em
reações alérgicas em crianças em 40,4% 1,9,19.
Vancomicina foi o antibacteriano mais envolvi-
do em RAM, causando, principalmente, reações
no sistema dermatológico, como rash cutâneo
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(24%). Esta reação relacionada à vancomicina é
chamada de Síndrome do Homem Vermelho
(red man syndrome) ou do Pescoço Vermelho
(red neck syndrome) e ocorre em mais de 10%
dos pacientes que recebem este medicamento, é
ocasionada por infusões muito rápidas 20.

Em crianças hospitalizadas, os sistemas mais
acometidos são o sistema nervoso central, o
gastrintestinal e o dermatológico 7,9. Geralmente
estes sistemas são os mais afetados pelo fato de
que estes pacientes, quando internados, acabam
utilizando vários medicamentos para tratamento
das mais variadas doenças 15. As reações derma-
tológicas, em crianças, são, freqüentemente rela-
cionadas ao uso de antibióticos, estimando-se
que 12% das que fazem uso dessa classe de me-
dicamento possam desencadear prurido, verme-
lhidão ou rash cutâneo 17,21 .

Verificou-se a evolução dos pacientes que
apresentaram RAM. Em 28% das notificações, os
pacientes continuaram recebendo os medica-
mentos prescritos e o tempo de duração da
RAM foi, em torno, de 2 dias, isto porque nestes
pacientes houveram ajustes de tempo de admi-
nistração (infusão lenta), diluição menos con-
centrada do medicamento a ser administrado
por via parenteral e orientação para adequar a
administração dos medicamentos orais com as
refeições. Nos outros 27%, as orientações não
beneficiaram os pacientes, sendo necessário
suspendê-los. Em 24%, a equipe precisou pres-
crever antihistamínicos para serem administra-
dos de 15 a 30 minutos antes dos medicamentos
principais, com melhora da reação.

Quanto a previsibilidade, as tipo A, que são
previsíveis e resultam de uma ação ou de um
efeito farmacológico exagerado após a adminis-
tração de um medicamento em dose terapêutica
habitual, e do tipo B, que são reações imprevisí-
veis, incomuns e inesperadas, considerando-se
as propriedades farmacológicas dos medicamen-
tos administrados 1,4,13. As reações do tipo A, ge-
ralmente dependem da dose, têm alta incidência
e morbidade, baixa mortalidade e podem ser
tratadas ajustando-se as doses; isto é, são rea-
ções produzidas por mecanismos de superdosa-
gem relativa, efeito colateral, interações medica-
mentosas e alterações na forma farmacêutica 18.
As do tipo B, não são dose-dependentes, têm
incidência e morbidade baixas e sua mortalida-
de pode ser alta e devem ser tratadas com a
suspensão do medicamento; são resultantes de
mecanismos de hipersensibilidade, idiossincrasia
e intolerância 1,21. Com isso, 90,7% das notifica-

ções, quanto à previsibilidade, foram do tipo A,
salientando a importância do planejamento de
ações específicas para prevenção das RAM 22.

Quanto à causalidade entre o fármaco e a
suspeita de reação adversa, isto é, a relação cau-
sa-efeito para o medicamento suspeito, Naranjo
e colaboradores classificam as RAM, segundo al-
goritmo, em definidas, prováveis, possíveis ou
duvidosas 4,8,18. As definidas aparecem após a
administração do medicamento, desaparecem
após a suspensão e voltam a aparecer quando
se administra novamente o medicamento. As
prováveis aparecem após a administração do
medicamento e desaparecem após a suspensão
e não reaparecem com nova administração. As
possíveis, além da administração do medica-
mento, existem outras circunstâncias que po-
dem explicar o aparecimento da reação. Nas
duvidosas, existem outras circunstâncias mais
prováveis para o desencadeamento da reação
do que a administração do medicamento 9,18.
Desta forma, 71% das notificações foram classifi-
cadas como prováveis.

Ainda, muitos estudos que relacionam causa-
lidade e RAM apresentam muitas variações nas
classificações de RAM definidas, prováveis ou
duvidosas, isto por que, depende da população
em estudo, local de estudo, validação do pro-
cesso de notificação e análise, justificando-se
encontrar freqüências de causalidades diferen-
ciadas nos mais diversos estudos 16.

O estudo apresenta limitações quanto à aferi-
ção do algoritmo de Naranjo, por considerar
que em algumas situações o seu preenchimento
foi realizado de maneira subjetiva. Também, em
relação aos dados estatísticos, não se realizaram
medidas de associação de risco com o número
de fármacos e o desenvolvimento de RAM e as
poucas notificações de RAM podem ser prove-
nientes da subnotificação médica.

CONCLUSÃO
É fundamental que as instituições hospitala-

res estruturem um programa de farmacovigilân-
cia para garantir o processo de sensibilização,
capacitação, acompanhamento, detecção e se-
guimentos das reações adversas e problemas re-
lacionados com a administração dos medica-
mentos. Mudanças de atitude e iniciativas edu-
cativas como o aperfeiçoamento das equipes
médicas para uma prescrição adequada e desen-
volvimento de protocolos para prevenir o de-
sencadeamento de reações mais graves ou para
diminuir os riscos durante a internação.
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