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RESUMO 

As interações medicamentosas são condições farmacológicas determinadas 

pela administração simultânea ou prévia de dois ou mais medicamentos. O reflexo 

dessa interação dispõe na potencialização ou redução do efeito terapêutico e a 

ocorrência de possíveis eventos adversos medicamentosos, que somados podem 

gerar condições desfavoráveis ao prognóstico do paciente ou em algumas vezes, ter 

pouco significado clinico. Devido às condições clínicas graves dos pacientes 

internados nas unidades de terapia intensiva (UTI’s), são usualmente empregados 

esquemas terapêuticos com múltiplos fármacos visionando uma evolução 

satisfatória do quadro apresentado pelo doente. Contudo, em virtude da complexa 

farmacoterapia e das decorrentes disfunções orgânicas, tais pacientes possuem 

considerável risco de interações medicamentosas (IMs) que podem contribuir para a 

ineficiência da terapêutica aplicada Sendo assim, será realizado um estudo analítico, 

retrospectivo e transversal que visará identificar as interações medicamentosas 

potenciais contidas nas prescrições de pacientes internados em uma unidade de 

terapia intensiva de um hospital público, determinando a ocorrência e analisando os 

fatores de risco associados ao paciente em regime de tratamento com 

farmacoterapia de alta complexidade.  

 

INTRODUÇÃO 

As interações medicamentosas (IM’s) são condições farmacológicas 

determinadas pela administração simultânea ou prévia de dois ou mais 

medicamentos. O reflexo dessa interação dispõe na potencialização ou redução do 

efeito terapêutico e a ocorrência de possíveis eventos adversos medicamentosos 

(EAM’s), que somados podem gerar condições desfavoráveis ao prognóstico do 

paciente ou em algumas vezes, ter pouco significado clinico (SECOLI, 2001). 

Devido às condições clínicas graves dos pacientes internados nas unidades 

de terapia intensiva (UTI’s), são usualmente empregados esquemas terapêuticos 

com múltiplos fármacos visionando uma evolução satisfatória do quadro 

apresentado pelo doente. Contudo, em virtude da complexa farmacoterapia e das 

decorrentes disfunções orgânicas, tais pacientes possuem considerável risco de 

interações medicamentosas (IMs) que podem contribuir para a ineficiência da 

terapêutica aplicada (VIEIRA et al., 2012). 



Pensando na complexidade do cuidar do paciente em unidade de terapia 

intensiva, bem como suas frequentes condições de polifarmácia, este estudo visa 

identificar as interações medicamentosas potenciais contidas nas prescrições de 

pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva de um hospital público, 

determinando a ocorrência e analisando os fatores de risco associados ao paciente 

em regime de tratamento com farmacoterapia de alta complexidade. 

 

METODOLOGIA 

 Trata-se de um estudo analítico, retrospectivo e transversal. A população a 

ser estudada abrangerá o universo dos prontuários de pacientes internados na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público do interior do estado de 

São Paulo, no ano de 2015, os quais atendam aos seguintes critérios de inclusão: 

maiores de 18 anos, tempo de permanência na UTI por período maior ou igual a 

cinco dias e prescrição com dois ou mais medicamentos nos seguintes momentos 

da internação: 24 horas, no meio da internação e no dia da alta. Após a coleta dos 

dados, as interações medicamentosas do tipo fármaco-fármaco serão analisadas 

empregando o software Drug Reax, desenvolvido pela Micromedex (2008).  

 

OBJETIVOS 

Identificar as interações medicamentosas potenciais em uma unidade de 

terapia intensiva adulto de um hospital público, determinando a frequência de 

interações fármaco-fármaco em prescrições de pacientes internados, classificando-

as em relação à gravidade, a monitorização, as implicações clínicas potenciais, 

evidenciando as possíveis intervenções de enfermagem mediante a problemática 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 50% dos 

medicamentos são incorretamente prescritos, dispensados e vendidos. A definição 

de uso racional de fármacos elucida que pacientes recebam os medicamentos 

apropriados às suas necessidades clínicas na dose correta por um período de tempo 

adequado e um custo acessível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 A heterogeneidade clínica dos pacientes em UTI’s implica no uso de 

terapêutica medicamentosa múltipla, visando abranger os diversos agravos do 

paciente em estado crítico. Estudos como o de Vieira e seus colaboradores (2012) 



demonstraram em um período de 24 horas, uma média de 13,3 medicações 

prescritas por paciente, evidenciando alto fator de risco para potenciais efeitos 

adversos relacionados às interações medicamentosas (IM’s). 

O estudo de Cavalcanti et al (2012), evidenciou a constante necessidade da 

aquisição de conhecimento em farmacologia pelos profissionais enfermeiros, frente 

aos cuidados de pacientes críticos. Neste contexto, sabendo que a farmacoterapia 

na terapia intensiva constitui um campo complexo do cuidado de enfermagem, há de 

se considerar, que os conhecimentos dos princípios farmacodinâmicos e 

farmacocinéticos das IM’s permitirão ao enfermeiro monitorar e identificar eventos 

relacionados ao seu uso, contribuindo para o alcance de resultados terapêuticos 

adequados. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância da temática na área de 

cuidados com o paciente crítico, sendo esse estudo, potencial auxiliador na 

qualidade de tratamento. Realizou-se o encaminhamento da documentação para o 

comitê de ética do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, onde 

aguardamos parecer favorável, para o início da coleta de dados. 
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