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Farmacovigilância: estratégias para identificação de reações adversas       

a medicamentos associados a administração de agentes antineoplásicos 

Pharmacovigilancia: strategies for identifying adverse reactions for medicinal products         
associated with antineoplastic agent administration 
 
 
RESUMO 
 

Em prol da garantia no uso seguro de medicamentos, a farmacovigilância atua            

sistematicamente para realizar o monitoramento de reações adversas associadas ao uso           

de medicamentos. Entretanto, a identificação necessita de ferramentas eficientes, uma          

vez que a subnotificação apresenta-se fortemente. Buscou-se verificar a incidência de           

reações adversas a medicamentos associados a administração parenteral de agentes          

antineoplásicos por meio da farmacovigilância passiva e ativa. Trata-se de um estudo            

exploratório e descritivo com abordagem quantitativa dos dados. A amostra contemplou           

prontuários de pacientes oncológicos adultos com mais de 18 anos de idade, que             

realizaram quimioterapia infusional em caráter ambulatorial ou internado no período de           

janeiro a junho de 2019 e que apresentaram algum tipo de reação adversa a              

medicamentos detectada pelas notificações de eventos relacionados a reações adversas          

a medicamentos, notificados ao Núcleo de Segurança do Paciente da instituição e por             

meio da revisão de prontuários eletrônicos, associada a metodologia Global Trigger           

Tools. Foram identificadas 13 notificações de eventos adversos relacionados a          

medicamentos no período de estudo no método passivo. Através do método intensivo,            

dos 460 prontuários analisados, identificou-se RAMs em 64 prontuários de pacientes           

oncológicos adultos. Destes, 21 pacientes apresentaram mais de uma reação,          
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contabilizando um total de 92 RAMs, em média 1,44 RAMs por paciente. O sexo              

feminino predominou (66,3%). A média de idade dos pacientes que apresentaram           

RAMs foi de 59 anos. Conclui-se que a farmacovigilância é imprescindível para a             

vigilância no uso de medicamentos, principalmente no âmbito hospitalar e oncológico           

pelo perfil terapêutico e citotóxico dos fármacos. 

Palavras-chave: Farmacovigilância; oncologia; reações adversas a medicamentos. 

 
ABSTRACT 
 

For the sake of ensuring safe drug use, pharmacovigilance acts systematically to            

monitor adverse reactions associated with drug use. However, the identification of           

efficient tools, since underreporting is strongly presented. The aim of this study was to              

investigate the incidence of drug adverse events associated with parenteral          

administration of antineoplastic agents through passive and active pharmacovigilance.         

This is an exploratory and descriptive study with quantitative approach to data. A             

sample of medical records of adult cancer patients over 18 years of age who underwent               

outpatient or inpatient infusion chemotherapy from January to June 2019 and who had             

some adverse drug reaction detected by reports of events related to reduces adverse drug              

use, reported to the institution's Patient Safety Center and through the review of             

electronic medical records associated with the Global Trigger Tools methodology. We           

identified 13 reports of drug-related adverse events during the study period using the             

passive method. Through the intensive method of the 460 medical records analyzed,            

ADRs were identified in 64 medical records of adult cancer patients. Of these, 21              
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patients encountered more than one reaction, accounting for a total of 92 ADRs, on              

average 1.44 ADRs per patient. Females predominated (66.3%). The average age of            

patients with ADRs was 59 years. It concludes that pharmacovigilance is indispensable            

for prolonged use of medicines, especially in the hospital and oncologic context due to              

the therapeutic and cytotoxic profile of the countries. 

 
Keywords: Pharmacovigilance; oncology; adverse drug reactions. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A segurança na prescrição, no uso e administração de medicamentos          

apresenta-se como uma das seis metas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para             

Segurança do Paciente. No Brasil, revela-se como um dos seis protocolos orientativos            

para redução de riscos desnecessários relacionados a medicamentos, previstos nas          

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

Paciente (PNSP) e na Portaria nº 2095, de 24 de setembro de 2013, que aprova os                

Protocolos Básicos de Segurança do Paciente. 

O monitoramento e rastreamento de eventos adversos é responsabilidade de          

todos os profissionais da saúde. Deverá ocorrer concomitantemente às práticas          

assistenciais à saúde prestadas, incluindo todos os níveis de atendimento com intuito de             

prevenir a piora do caso clínico e evitar o prolongamento da estadia de pacientes nos               

serviços de saúde. Fator este que relaciona-se à expansão de gastos financeiros            

associados na recuperação da saúde.  
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Câncer e agentes antineoplásicos  

As Doenças não Transmissíveis (DNTs) são descritas como as responsáveis pela           

maioria das mortes globais, espera-se que o câncer seja a principal causa de morte e a                

única barreira mais importante para aumentar a expectativa de vida em todos os países              

do mundo no século XXI (BRAY; et al., 2018).  

O câncer é uma causa importante de morbidade e mortalidade em todas as             

regiões do mundo, e independentemente do nível de desenvolvimento humano. Muitas           

são as definições atribuídas a doença, descrita até mesmo como o “mal do século”. O               

risco cumulativo de incidência, mesmo em baixos níveis do Índice de Desenvolvimento            

Humano (IDH), indicam que 1 em cada 8 homens e 1 em cada 10 mulheres               

desenvolverão a doença ao longo da vida (INCA, 2017; BRAY; et al., 2018).  

Em ambos os sexos, o câncer de pulmão é o mais comumente diagnosticado              

(11,6% do total de casos) e a principal causa de morte por câncer (18,4% do total de                 

óbitos por câncer), seguido por câncer de mama feminino (11,6%), câncer de próstata             

(7,1%) e câncer colorretal (6,1%), câncer colorretal (9,2%), câncer de estômago (8,2%)            

e câncer de fígado (8,2%) para mortalidade (INCA, 2017; BRAY; et al., 2018).  

As razões para o aumento da incidência e mortalidade por câncer são complexas,             

mas refletem tanto o envelhecimento quanto o crescimento da população, assim como            

mudanças na prevalência e distribuição dos principais fatores de risco para o câncer,             

vários dos quais estão associados ao desenvolvimento socioeconômico. As transições de           

câncer são mais marcantes nas economias emergentes, no qual o crescimento dos casos             
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da doença é acompanhada por um perfil variável de tipos comuns de câncer (INCA,              

2017; BRAY; et al., 2018).  

Os agentes antineoplásicos, empregados em grande parte das terapias         

oncológicas são descritos na literatura como substâncias químicas com potencial de           

tratar neoplasias malignas. Seu uso efetivo para o tratamento de tumores é conhecido             

desde o final do século XIX, registros demosntram a utilização da mostarda sulfurada na              

Primeira Guerra Mundial, anos mais tarde. No entanto considera-se que o           

desenvolvimento e a pesquisa clínica tenham se consolidado no século seguinte, por            

volta da década de 1950 com a descoberta dos primeiro antibióticos com atividade             

antitumoral (CHABNER; LONGO, 2015; RODRIGUES; et. al., 2016). 

As modalidades farmacoterapêuticas são vastas, demandando conhecimentos       

acurados dos fatores relacionados ao hospedeiro, assim como, do tumor para escolha            

segura e efetiva da terapia. O estadiamento e localização do tumor são importantes             

influenciadores no que tange a escolha da farmacoterapia, podendo ser associados a            

adjuvantes terapêuticos como a radioterapia e cirurgia, conforme plano global de           

tratamento (CHABNER; LONGO, 2015; RODRIGUES;et. al., 2016). 

Entre as classes de agentes antineoplásicos descritos como quimioterápicos,         

comumente empregados no tratamento oncológico, destacam-se os antimetabólitos,        

alquilantes, inibidores mitóticos, antibióticos antitumorais, antibióticos antitumorais,       

topoisomerase-interativos as pró-drogas e os novos agentes, contemplando as         

terapia-alvo e os imunomoduladores. Todas as classes farmacológicas apresentadas, são          

conhecidas como fármacos citotóxicos, demandando monitoramento fisiológico       
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contínuo, principalmente das funções hepáticas e renais. Requerem ainda, vigilância          

efetiva de reações adversas a medicamentos, pois podem gerar riscos potenciais devido            

a toxicidade (CHABNER; LONGO, 2015; RODRIGUES; et. al., 2016). 

 

Segurança do paciente 

Anos antes de Cristo (460 a 370 a.C.), Hipócrates, o pai da medicina já              

compreendia que todo cuidado prestado poderia acarretar dano, salientou “Primum non           

nocere”, cuja expressão significa, “primeiro não cause o dano”. Essa e outras tantas             

contribuições de Hipócrates e demais personagens da História, colaboraram para a           

organização e aperfeiçoamento das práticas de qualidade no cuidado em saúde ao longo             

dos séculos (BRASIL, 2014).  

A qualidade no cuidado, compreendida pelo Instituto de Medicina (IOM), dos           

Estados Unidos da América (EUA), como o grau que os serviços de saúde ao atender               

pacientes individualmente ou grupos de pacientes aumentam as chances de produzir os            

resultados esperados com os conhecimentos e recursos disponíveis, ganha destaque          

devido a importância que assume no processo de recuperação da saúde (CHASSIN,            

1998). A melhoria na qualidade que origina-se do setor industrial, cujo principal            

objetivo era a redução de erros no processo, torna-se parte essencial das práticas em              

saúde, visto que há um crescimento exponencial dos serviços de assistência a saúde,             

principalmente pelo aumento da população idosa, demandando assim, estratégias         

efetivas no cuidado (BRASIL, 2014; WHO, 2015). 
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Segundo a OMS, entende-se segurança do paciente o conjunto de ações em            

benefício da redução a um mínimo aceitável, do risco desnecessário de dano associado             

ao cuidado em saúde. O conceito, vem ao encontro da definição IOM (2001) e              

Programa de Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde (PROADESS) (2003) que            

segurança é a ação de evitar danos e/ou minimizar riscos aos paciente decorrentes do              

processo de assistência, cujo objetivo é a cura (ANVISA, 2013; BRASIL, 2014).  

 

Evento adverso 

Tudo aquilo que resulta em dano, representando prejuízo temporário (rubor) ou           

permanente (morte), pode ser compreendido como um evento adverso. A classificação           

ocorre de várias maneiras, por meio do tipo de incidente, como por exemplo, infecção              

relacionada à assistência à saúde, infusões intravenosas e medicações. Também podem           

ser classificados a partir da sua localização, dentro do hospital (quarto do paciente) ou              

fora do hospital (domicílio), entre outros (ANVISA, 2013; BRASIL, 2014).  

Muitos eventos adversos podem manifestar-se em instituições de saúde. Suspeita          

de inefetividade terapêutica, reação adversa a medicamentos, uso off-label (uso não           

indicado no registro do medicamento), erro de medicação, desvio da qualidade ou            

queixa técnica do medicamento, sendo considerados eventos adversos associados ao uso           

de medicamentos, os quais demandam vigilância intensiva. (ANVISA, 2013). 

A OMS em 2004 lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente em              

associação com Comissão Conjunta Internacional (Joint Commission International –         

JCI), e desde então, incentiva como estratégias para boas práticas na redução de eventos              
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adversos, a adoção das Metas Internacionais de Segurança do Paciente (MISP). As seis             

primeiras metas contemplam os eventos adversos relacionados à identificação do          

paciente, eventos adversos relacionados à comunicação no ambiente dos serviços de           

saúde, eventos adversos relacionados a medicamentos, eventos adversos relacionados a          

procedimentos cirúrgicos, eventos adversos relacionados a quedas de pacientes, eventos          

adversos relacionados a úlceras por pressão, eventos adversos relacionados às infecções           

em serviços de saúde e eventos adversos relacionados ao uso de dispositivos para a              

saúde (ANVISA, 2013; BRASIL, 2014).  

A partir da Aliança Mundial surgiram os Desafios Globais de Segurança do            

Paciente, o Primeiro lançado em 2005 intitulou-se “Higienização das Mãos” e o            

Segundo, lançado 3 anos mais tarde, apresentou-se com o tema “Cirurgia Segura”,            

respectivamente propostos para reduzir infecções relacionadas aos cuidados em saúde e           

o risco associado às cirurgias (WHO, 2005; WHO 2008). Recentemente, em 2017 a             

OMS lançou o Terceiro Desafio Global “Medicação sem Danos”, cuja atenção é            

direcionada aos eventos adversos associados a medicamentos devido ao reconhecimento          

do alto risco de danos atribuídos (ANVISA, 2013; WHO, 2017).  

 

Reação adversa a medicamento  

Reação adversa a medicamento (RAM), é definida como todo e qualquer evento            

nocivo e não intencional que se apresenta após a administração de um medicamento em              

dosagens habitualmente utilizadas (OMS, 1972). Não consideram-se RAMs, eventos         
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acidentais ou intencionais e inatividade do medicamento para o tratamento proposto           

(OPAS, 2011).  

Podem ser classificadas segundo a gravidade (risco de morte), expectativa de           

ocorrência (problema inédito não identificado na pesquisa clínica), pelo mecanismo ao           

qual são produzidas, a frequência de ocorrência e por meio do grau de causalidade, ou               

seja, a relação causa e efeito entre a ocorrência do evento adverso com a administração               

do medicamento (MASTROIANNI; VARALLO, 2013).  

 

Farmacovigilância 

Segundo MASTROIANNI e VARALLO, 2013 muitas substâncias       

farmacologicamente ativas, são lançadas no mercado todos os anos demandando          

vigilância rigorosa. Na oncologia este movimento é muito expressivo, e para tal, muitos             

anos de pesquisa são necessários (OPAS, 2011). A pesquisa clínica, organiza-se em            

quatro fases de estudo, a primeira realizada com dezenas de pessoas sadias, a fim de               

avaliar a farmacodinâmica e a farmacocinética do novo fármaco a ser testado. Na             

segunda fase de estudos os testes são realizados com um grupo restrito de pessoas com a                

patologia ao qual busca-se que o fármaco atue, com intuito de observar a dose segura               

para uso (MASTROIANNI; VARALLO, 2013).  

Na terceira fase da pesquisa clínica, a substância é testada com centenas ou             

milhares de pessoas que tem a patologia de interesse para testar o risco/benefício da              

utilização. Caso haja aprovação do novo fármaco, passa-se a controlar todos os efeitos e              
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reações adversas, mesmo os descritos na bula, por meio de notificações de            

farmacovigilância, ou seja, por meio de estudos clínicos de fase IV. Quando            

inconformidades são observadas, possivelmente há a suspensão da fabricação e o           

recolhimento dos lotes do produto disposto no mercado (MASTROIANNI; VARALLO,          

2013).  

A vigilância pós comercialização chamada de farmacovigilância, envolve        

atividades e ações direcionadas a identificação, avaliação, compreensão e prevenção de           

eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos, conforme definido em 2002           

pela Organização Mundial da saúde (OMS) (MASTROIANNI; VARALLO, 2013).  

Historicamente, as necessidades de vigilância de medicamentos tornaram-se        

reais após a Segunda Guerra Mundial, no qual houve um avanço expressivo na             

produção industrial de medicamentos. Todavia os primeiros relatos de eventos adversos           

relacionados a medicamentos são do século XIX, por icterícia associada a utilização de             

arsênico, e por mortes súbitas relacionados ao uso anestésico de clorofórmio           

(triclorometano (CHCl3) (OPAS, 2011; MASTROIANNI; VARALLO, 2013). 

Mundialmente considera-se como marco histórico da farmacovigilância a        

Tragédia da Talidomida (1961), identificada por um médico pediatra, que estabeleceu a            

relação causal entre a administração do medicamento por gestantes no primeiro           

trimestre de gestação e o nascimento de bebês com focomegalia (malformação           

congênita). A Tragédia impulsionou muitos países a organizar e modificar políticas para            

o registro de medicamentos, inclusive alguns anos mais tarde, em 1968, a OMS criou              

um programa piloto internacional para o monitoramento contínuo de medicamentos,          
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sendo este, em 1970 avaliado pela 16ª Assembléia Mundial de Saúde e posteriormente             

implantado efetivamente (OPAS, 2011; MASTROIANNI; VARALLO, 2013; MORO;        

INVERNIZZI, 2017). 

No Brasil, as ações de farmacovigilância são sustentadas por legislações          

ecumênicas, Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976 (vigilância sanitária de             

medicamentos) e o decreto correspondente, Decreto n° 79.094, de 5 de janeiro de 1977,              

Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 (criação da ANVISA), Portaria nº 3.916, de 30 de                  

outubro de 1998 (Política Nacional de Medicamentos) (BRASIL, 1976; 1998; 1999).           

Em 2001, instituiu-se por meio da Portaria nº 696 de 7 de maio, o Centro Nacional de                 

Monitorização de Medicamentos (CNMM), responsável pela implementação de        

farmacovigilância, mais tarde, em 2014, houve a incorporação ao banco de dados da             

OMS que contém relatos de reações adversas (Vigibase) (BRASIL, 1976; 1977; 1998;            

1999; 2001). 

 

Métodos em farmacovigilância 

Os métodos caracterizados como instrumentos intrínsecos ao serviço de         

farmacovigilância distribuem-se em três categorias, sendo elas: a vigilância passiva,          

vigilância intensiva e o desenvolvimento de estudos epidemiológicos. A primeira,          

apoiada em notificações de profissionais da saúde é descrita como passiva,           

diferentemente da segunda que é dita como ativa, em virtude da busca exploratória             

realizada. Ambas, compartilham o objetivo de identificar sinais e levantar hipóteses           
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sobre determinado evento adverso apresentado, por paciente ou pacientes após          

utilização de um fármaco (OPAS, 2011; MASTROIANNI; VARALLO, 2013).  

Por outro lado, o desenvolvimento de estudos epidemiológicos de caso controle           

ou coorte, tem o intuito de testar as hipóteses levantadas pelos outros dois métodos              

citados anteriormente, confirmando ou não associação do evento adverso com o           

medicamento suspeito (OPAS, 2011; MASTROIANNI; VARALLO, 2013). 

 

Vigilância passiva  

A vigilância passiva, também chamada de notificação voluntária, é realizada por           

profissionais da saúde e configura-se como um dos métodos utilizados para a            

identificação de eventos adversos a medicamentos (EAM). Traduz-se pela descrição          

espontânea de um evento médico adverso apresentado pelo paciente, ao qual associa-se            

ao episódio a administração de medicamentos (SOBRAFO, 2011; MASTROIANNI e          

VARALLO, 2013). 

É preconizado pela OMS, principalmente por se tratar de um método de baixo             

custo, demandando apenas profissionais para realização da notificação. É também,          

rápido e contínuo, eficaz no que tange a identificação de reações não caracterizadas na              

pesquisa clínica e profuso, uma vez que permite a identificação de outras situações             

como o desvio de qualidade de medicamentos. No entanto, este método apresenta            

algumas desvantagens, sendo a subnotificação a mais eloquente, pois os profissionais           

nem sempre notificam. Similarmente, o preenchimento inadequado de informações e o           
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atraso na realização da notificação, inviabilizam a análise do evento (OPAS, 2011;            

SOBRAFO 2011; MASTROIANNI e VARALLO, 2013). 

 

Vigilância intensiva  

A vigilância intensiva, cujo um dos objetivos é a coleta completa de informações             

sobre EAM, contempla três técnicas. A busca ativa ou sistemática, técnica esta, de             

investigação e monitoramento de pacientes, o data mining (sistema de mineração de            

dados), aplicação de algoritmos computacionais para extração de padrões em bases de            

dados, e os Trigger Tools (rastreadores de RAMs), técnica baseada em indicadores de             

eventos-sentinela (OPAS, 2011; MASTROIANNI e VARALLO, 2013; PIERDEVARA,        

et. al. 2017).  

A avaliação de prontuário médicos, prescrições medicamentosas e exames         

compõem o rol de atividades de busca ativa para organização de informações            

associadas a ocorrência de EAM. Caracteriza-se por ser uma técnica que supre as             

necessidades não contempladas pelo método passivo, porém demanda tempo para          

execução e qualificação profissional para correta análise (MASTROIANNI;        

VARALLO, 2013). O que similarmente, ocorre com a tecnologia trigger tools, que            

sugere rastreadores para a identificação de reações adversas a medicamentos. 
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Análise de causalidade 

A análise de causa-efeito, também descrita como grau de imputabilidade, tem           

como objetivo verificar a probabilidade de um fármaco ter ocasionado determinada           

reação constatada. No caso de pacientes polimedicados por exemplo, a relação causal            

pode ser aplicada a diversos medicamentos, pois várias interações medicamentosas          

podem ocorrer (SOBRAFO 2011; MASTROIANNI e VARALLO, 2013). 

Existem mecanismos para a realização da análise, um deles, amplamente          

utilizado é o Algoritmo de Naranjo, uma escala de probabilidade que apresenta a             

sequência cronológica entre a administração do medicamento ao qual se suspeita de            

EAM e o surgimento do quadro clínico indesejável (SOBRAFO 2011; OPAS, 2011).  

Segundo o Algoritmo de Naranjo, as suspeitas de reações adversas          

apresentam-se em quatro categorias descritas como, definida, provável, possível e          

duvidosa. Por meio da escala de probabilidade é possível realizar a soma dos scores e               

classificar a causalidade por meio das categorias. 

Quadro 1 - Escala de probabilidade de reação adversa a medicamento, Algoritmo de             
Naranjo. 

 

 Sim Não Não sei  Pontos 

1. Existem relatos conclusivos sobre esta 
reação? 

+1 0 0  

2. A reação apareceu após a administração 
do fármaco suspeito? 

+2 -1 0  

3. Houve melhora quando o fármaco 
suspeito foi suspenso ou quando um 
antagonista específico foi administrado?  

+1 0 0  
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4. A reação reapareceu quando o fármaco 
foi readministrado?  

+2 -1 0  

5. Existem causas alternativas (diferentes 
do fármaco) que poderiam ter causado 
esta reação? 

-1 +2 0  

6. A reação reapareceu com a introdução 
de um placebo? 

-1 +1 0  

7. O fármaco foi detectado no sangue ou 
outros fluidos biológicos em 
concentrações tóxicas? 

+1 0 0  

8. A reação aumentou com dose maior ou 
diminuiu quando foi reduzida a dose? 

+1 0 0  

9. O paciente tem história de reação 
semelhante com o mesmo fármaco ou 
similar em alguma exposição prévia? 

+1 0 0  

10. A reação foi confirmada por alguma 
evidência objetiva? 

+1 0 0  

Pontuação total     

Fonte: Adaptado de Naranjo, 1981. 

Pontuação: Definida: 9 ou mais pontos. Provável: 5 a 8 pontos. Possível: 1 a 4 pontos.                

Duvidosa: 0 ou menos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa realizou-se no Centro de Oncologia do Hospital Bruno Born           

(COBB), localizado no município de Lajeado, no estado do Rio Grande do Sul. O              

Centro, criado em agosto de 2006, configura-se como Unidade de Assistência de Alta             

Complexidade em Oncologia (UNACON) e dispõe de equipe multiprofissional,         

composta por médicos oncologistas, hematologistas, enfermeiros, farmacêuticos,       
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psicóloga, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta. São atendidos pacientes de 67             

municípios que integram as 8ª, 13ª e 16ª Coordenadorias Regionais de Saúde, além de              

outras áreas do Estado que também são encaminhados ao COBB, esses atendimentos se             

dão via Sistema Único de Saúde (SUS) e também através de alguns convênios. 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo com abordagem quantitativa dos           

dados. Incluiu-se na pesquisa, prontuários de pacientes maiores de 18 anos em            

tratamento antineoplásico, com agentes quimioterápicos parenterais administrados em        

via intravenosa, por infusão lenta (administração realizada entre 30 a 60 minutos) e/ou             

contínua (administração realizada em tempo superior a 60 minutos). E também os            

prontuários que contemplaram os rastreadores estabelecidos direcionados ao tratamento         

de reações adversas a medicamentos, conforme  metodologia (Global Trigger Tools).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Vigilância passiva 

Foram identificadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente da instituição, 13           

notificações de eventos adversos relacionados a medicamentos no período de 6 meses            

(janeiro a junho 2019) que ocorreu o estudo. Do total de notificações, 6 foram              

identificadas também pela farmacovigilância intensiva. O que demonstra a importância          

de ambos os métodos de farmacovigilância. As 7 notificações não rastreadas pela            

farmacovigilância intensiva, corroboram para a reflexão sobre padronização de         

rastreadores objetivando maior efetividade. 
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Visualizou-se que o mês de março foi o que obteve mais notificações, foram             

cinco ao total, fevereiro contou com 3 notificações, janeiro com 2 e os demais meses               

com apenas 1 notificação. Inesperadamente, a graduação das reações, análise de           

causalidade e demais inferências, não pode ser realizada, devido a poucas informações            

dispostas nas notificações e nos prontuários. Resultado que demonstra fragilidade no           

processo de notificação de eventos adversos e registros assistenciais em prontuário.  

Passíveis de apresentação são as RAMs denotadas. Verificou-se 4 reações de           

dispneia, e 2 de flebite, 1 notificação não apresentou informações sobre a reação.             

Observou-se ainda, que os pacientes apresentaram apenas 1 RAM.  

 

Vigilância intensiva 

Em suma, dos 460 prontuários no qual realizou-se a busca ativa identificou-se            

RAMs em 64 prontuários de pacientes oncológicos adultos. Destes, 21 pacientes           

apresentaram mais de uma reação, contabilizando um total de 92 RAMs, em média 1,44              

RAMs por paciente. 

O sexo feminino predominou (66,3%). A média de idade dos pacientes que            

apresentaram RAMs foi de 59 anos. A seguir apresenta-se a variação (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Variação da idade.

 

As neoplasias mais visualizadas, foram: mama (26,4%); endométrio (12,1%),         

pulmão (11%); esôfago (9,9%); gástrico e cólon e reto com (6,6%), pele não melanoma,              

ovário e próstata (3,3%), cada um. Às demais neoplasias, apresentaram-se em menor            

proporção, e são visualizadas no gráfico a seguir. 

Gráfico 2 - Neoplasias identificadas. 
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Identificou-se na pesquisa que uma porcentagem de pacientes apresentava         

histórico prévio de neoplasia (5,5%), sendo essas, neoplasia de colo uterino (3,3%),            

linfoma folicular e melanoma, ambos correspondendo a (1,1%) cada.  

 

Rastreadores 

Na realização da busca intensiva por reações adversas a medicamentos,          

adaptou-se a metodologia Global Trigger Tools, havendo a padronização de 7           

rastreadores conforme demanda institucional apresentados a seguir (Quadro 3). Na          

coleta de dados, realizou-se a revisão de prontuários eletrônicos, através do Software            

Philips Tasy EMR. 

Quadro 3 - Lista de rastreadores para identificação de reações adversas a medicamentos  

Rastreadores Processos 

1. Prometazina Reação de hipersensibilidade ou efeito adverso 

2. Vitamina K Anticoagulação 

3. Flumazenil Sobredosagem (sedação) por benzodiazepínico  

4. Naloxona  Sobredosagem (sedação) por hipnoanalgésicos  

5. Hidrocortisona Efeito adverso a medicamento  

6. Poliestireno de sódio Hipercalemia relacionada a prejuízo renal ou 
efeito adverso a medicamento  

7. Epinefrina  Erupções cutâneas graves 

Fonte: Hospital Bruno Born, 2018. 
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Verificou-se que dos 7 rastreadores definidos, apenas 3 possibilitaram a          

identificação de RAMs. Vitamina K, Naloxona, Poliestireno de sódio e Epinefrina não            

foram rastreados no período de estudo, logo não prescritos para o manejo de RAMs. 

Rastreou-se Flumazenil em 2 momentos, correspondendo a 1,1% dos casos,          

associado a reversão do efeito sedativo do benzodiazepínico midazolam, utilizado em           

biópsia de medula óssea, entretanto como método preventivo e não para tratamento de             

uma RAM.  

Prometazina foi detectada em 13 prontuários para tratamento de RAMs, 5 destes            

de forma isolada (5,5%) e em 10 (11%) RAMs associada ao uso de hidrocortisona,              

também identificada pela busca. Em relação ao fármaco hidrocortisona, isoladamente          

identificou 7 (7,7%) RAMs.  

Expressivamente observou-se que muitos pacientes que apresentaram RAMs, o         

manejo não se deu com os medicamentos padronizados para rastreio. O número            

correspondente de prontuários foi 45 (71,4%) do total de 64 prontuários que            

apresentaram 1 ou mais RAMs, e obviamente, na avaliação por número de RAMs             

nota-se um aumento de x%, logo, correspondendo a 68 casos (74,7%). No entanto a              

identificação destas RAMs obviamente se deu em razão dos rastreadores padronizados,           

pois a busca ocorreu em todas as evoluções multiprofissionais no período de 6 meses              

que o estudo ocorreu.  
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Protocolo de tratamento 

O protocolo de tratamento que se destacou, foi CARBO/TAXOL         

correspondendo a (28,6%), que possui os medicamentos carboplatina (platina) e          

paclitaxel (taxano). Seguido de DC, docetaxel (taxano) e ciclofosfamida (mostarda          

nitrogenada) correspondendo a (7,7%). Outro protocolo com destaque, presente em          

(6,6%) dos casos, foi o AC, composto pelos medicamentos doxorrubicina (antraciclina)           

e ciclofosfamida (mostarda nitrogenada).  

Os protocolos em destaque, mencionados anteriormente geralmente são        

aplicados nos tumores de mama, endométrio e pulmão, os quais tiveram destaque nos             

achados do estudo. A seguir (Gráfico 3, 4 e 5) é possível verificar os outros protocolos                

que foram identificados e a relação entre medicamentos de mesma classe farmacológica. 

Gráfico 3 - Protocolos de tratamento. 
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Destaca-se entre os medicamentos dos compostos de platina, a carboplatina          

(63,6%) por compor o protocolo de tratamento que mais teve destaque,           

CARBO/TAXOL. 

Gráfico 4 - Grupo farmacológico dos compostos de platina. 

 

Presente na busca, no grupo dos taxanos verifica-se a presença do termo            

“Taxol” com (9,4%), faz referência ao paclitaxel ou docetaxel, ou seja a identificação             

não ocorreu, devido a falta de informação nos prontuários. Comumente se verifica o uso              

deste termo para mencionar o protocolo, entretanto deve-se analisar a viabilidade desta            

expressão frente aos processos de vigilância.  
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Gráfico 5 - Grupo farmacológico dos taxanos. 

 

 

Medicamentos contínuos em uso 

Verificou-se que (12%) dos pacientes eram polimedicados, ou seja, faziam uso           

de mais de 5 medicamentos contínuos. Entretanto, prevaleceu (55%) dos casos,           

pacientes em uso de 1 a 4 medicamentos contínuos. Observou-se ainda, que (17%) dos              

pacientes não faziam uso de medicamentos diariamente e que (16%) não apresentavam            

informações sobre o uso de medicamentos no prontuário.  

Este último dado necessariamente precisa ser explorado, visto que, compreender          

os hábitos, comorbidades e histórico de uso de medicamentos é essencial para práticas             

seguras e eficazes no manejo de pacientes, principalmente oncológicos. Além disso, o            

uso de outros medicamentos poderá estar também, associado ao surgimento de RAMs, e             
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uma vez que não se conhece o uso de medicamentos, o julgamento de RAMs              

direciona-se apenas ao tratamento antineoplásico (ANVISA, 2013; BRASIL, 2014).  

Gráfico 6 - Número de medicamentos contínuos de uso prévio. 

 

 

Classificação das RAMs 

Foram identificadas 27 reações adversas a medicamentos, sendo que destas a           

que se apresentaram com maior frequência foram, dispneia (13,2%), dor (12,1%),           

náusea (9,9%), neuropatia (8,8%). Estas reações, apresentam-se descritas em bula dos           

medicamentos compostos de platina e taxanos, como reações comuns (frequência >           

10%), logo é possível inferir a correlação dos resultados. Os demais resultados            

apresentam-se abaixo no (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Reações adversas a medicamentos verificadas. 

 

 

Graduação das RAMs 

Graduou-se os eventos por meio do Guia para Notificação de Reações Adversas            

em Oncologia, última edição (2011), desenvolvido pela Sociedade Brasileira de          

Farmacêuticos em Oncologia (SOBRAFO) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária          

(ANVISA) (SOBRAFO 2011; OPAS, 2011).  

As reações adversas a medicamentos classificadas como grau 1 conhecidas          

como reações leve; assintomáticas ou de leve sintoma; apenas observações clínicas ou            

de diagnóstico; sem indicação de intervenção corresponderam a (30,0%) da amostra, as            

de grau 2 com perfil moderado, indica-se intervenção mínima, local ou não invasiva, no              

qual poderá haver limitação das atividades apropriadas para a idade relacionadas ao            

cotidiano, prevaleceram com (54,4%), as de grau 3, reações graves ou significantes que             
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não representam risco à vida, indicada hospitalização ou prolongamento desta;          

incapacitante; limitação do autocuidado nas atividades cotidianas, corresponderam a         

(12,2%), às de grau 4, que apresentam consequências que representam risco de morte;             

indicada intervenção urgente, corresponderam a (2,2%), por fim houve 1 reação de grau             

5, morte relacionada ao evento adverso, correspondendo a (1,1%) (SOBRAFO 2011;           

OPAS, 2011). A seguir, ilustra-se os dados no (Gráfico 8). 

Gráfico 8 - Classificação conforme grau das RAMs.

 

 

Análise de causalidade 

As RAMs detectadas pela busca ativa, após terem sido graduadas foram           

analisadas através do Algoritmo de Naranjo para evidenciar causalidade da reação com            

o tratamento administrado. Assim sendo, classificou-se como provável 68 RAMs          
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(73,9%), como possível 22 RAMs (23,9%) e 2,2% não foram graduadas como RAMs,             

logo não classificadas como RAMs.  

Apresenta-se a seguir os dados no (Gráfico 9). 

Gráfico 9 - Relação causal das RAMs. 

 

A análise de causalidade tornou-se dificultosa em razão da falta de informações            

sobre as RAMs, exemplo disso, são os casos de reações de hipertensão e hipotensão, no               

qual o valor da pressão arterial sistêmica não estava na descrição do evento presente em               

prontuário. Outro exemplo que ganha destaque, foram as reações de algia e dor, que não               

eram mencionados o local preciso do corpo que ocorreram, salvo nos casos que             

usava-se outro termo ou prefixo indicativo, como cefaléia, mialgia, artralgia. 

As informações incompletas atrapalham a identificação e em alguns casos          

podem inclusive inviabilizar a graduação e análise de imputabilidade.  
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Desfecho/conduta 

Consequentemente às reações que se apresentaram necessariamente foram        

tratadas e/ou observadas, e obtiveram medidas para controle ou redução nos ciclos            

posteriores. 

Abaixo, no nono gráfico que se apresenta é possível verificar o seguimento dos             

casos. Destaca-se aqui, que na maioria das situações, se deu seguimento ao tratamento             

(33,7%), provavelmente em razão do perfil e gravidade das reações. Muitas vezes            

optou-se por seguimento, entretanto se considerou ajuste de dose (16,3%). A suspensão            

completa do tratamento ocorreu em (15,2 %) dos casos. 

Gráfico 9 - Desfecho frente às RAMs. 

 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que a farmacovigilância é imprescindível para a vigilância no uso de            

medicamentos, principalmente no âmbito hospitalar e oncológico pelo perfil terapêutico          
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e citotóxico dos fármacos. O trabalho contínuo de farmacovigilância poderá prever a            

frequência de determinadas reações, preveni-las e até mesmo evitá-las, garantindo          

assim, maior segurança no uso de medicamentos. 

 Enfatiza-se a importância da cultura de notificação, e objetividade na descrição           

do evento. Além da importância da padronização eficaz de rastreadores para           

identificação de RAMs, inclusive a inclusão de exames laboratoriais e demais           

parâmetros não presentes nesta pesquisa.  
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