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RESUMO 

Um dos erros mais comuns e graves, que impactam diretamente na segurança do paciente é a 

iatrogenia causada pela prescrição inadvertida com reações medicamentosas. Ela tem sido 

justificada pelo excesso de trabalho, pelas condições laborais e pela insuficiente formação 

profissional. Na verdade, a iatrogenia deve ser vista como multicausal dentro dessa conjuntura, 

particularmente as provocadas por medicamentos e suas interações. Além dos potenciais 

prejuízos ao paciente, ela causa aos sistemas de saúde prejuízos cada vez maiores. Atualmente, 

as discussões de na área de saúde incluem esse tema no ideário da segurança do paciente, nela 

incluída a prevenção de reações medicamentosas. No Brasil os erros de medicação 

correspondem a 7% do volume de internações hospitalares, o equivalente a mais de 800 mil 

casos por ano. Diante de tamanho impacto na evolução do tratamento do paciente, diante dos 

custos relacionados e das pesquisas que recomendam ações imediatas, os profissionais e as 

instituições de saúde tem procurado formas de reduzir o problema e uma das alternativas 

avaliadas é, justamente, a utilização de sistemas de informação baseados em tecnologia. Estes 

sistemas podem atuar como ferramentas de suporte e apoio na tomada de decisão, atuando no 

cruzamento de dados de medicamentos, e gerando alertas em tempo real. Dentro desse contexto 

é que se insere o objeto de estudo dessa pesquisa que é o uso de sistema de prescrição eletrônica 

com alertas voltados para as reações medicamentosas. O objetivo geral dessa pesquisa foi 

identificar as interações medicamentosas com potencial ação adversa para os pacientes, 

registradas pelo sistema de prescrição eletrônica de um hospital na cidade de São Paulo. Trata-

se de estudo quantitativo, exploratório, descritivo que trabalhou com sistema de prescrição 

eletrônica em um hospital na cidade de São Paulo. A partir do momento da implementação do 

sistema de prescrição eletrônica na instituição analisada, houve um aumento no número de 

prescrições eletrônicas e de interações medicamentosas com redução na relação do número de 

interações medicamentosas por prescrição ao longo de 12 meses. A redução do volume de 

interações medicamentosas possibilita uma diminuição do risco de ocorrência de eventos 

adversos com potencial prejuízo à saúde do paciente, promovendo maior segurança e eficiência 

no tratamento da condição clínica do paciente. 

 
 
 
Palavras-chave: Prescrição eletrônica, Medicamentos, Interação Medicamentosa, Segurança 
do paciente, Eventos Adversos, Fármacos 

 

 



ABSTRACT 

Iatrogenesis caused by prescription with drug reactions is one of the most common errors that 

impact patient safety. It has been justified by overwork, working conditions and ineffective 

professional training. In fact, iatrogenesis should be multicausal within this context, particularly 

those caused by drugs and their interactions. In addition to the damage to the patient, it causes 

increasing damage to health systems. In Brazil, medication errors correspond to 7% of the 

volume of hospital admissions, equivalent to more than 800 thousand cases per year. Faced 

with such an impact on the evolution of patient treatment, in view of the related costs and 

research that recommend immediate actions, health professionals and institutions have been 

looking for ways to reduce the problem. And one of the alternatives evaluated is the use of 

information systems based on technology. These systems can act as support tools and support 

in decision making, acting on the crossing of drug data, and generating alerts in real time. It is 

within this context that the object of study of this research is inserted, which is the use of an 

electronic prescription system with alerts for drug reactions. The general objective of this 

research was to identify drug interactions with potential adverse action for patients, recorded 

by the electronic prescription system of a hospital in the city of São Paulo. This is a quantitative, 

exploratory, descriptive study that worked with an electronic prescription system in a hospital 

in the city of São Paulo. From the moment the electronic prescription system was implemented 

in the analyzed institution, there was an increase in the number of electronic prescriptions and 

drug interactions with a reduction in the number of drug interactions per prescription over 12 

months. The reduction in the volume of drug interactions makes it possible to reduce the risk 

of adverse events with potential damage to the patient's health, promoting greater safety and 

efficiency in the treatment of the patient's clinical condition. 

 
 
KEY-WORDS: Electronic Prescribing, Medications, Drug Interaction, Safety Patient, Adverse 
Drug Reaction, Pharmaceutical Preparations 
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1 INTRODUÇÃO 

A segurança do paciente passou a ser parte do foco das discussões sobre qualidade nos 

serviços de saúde, visto a gravidade que os erros assumiam diante dos cuidados em saúde e as 

implicações financeiras e de gestão para as unidades hospitalares. Silva e Formigli (1994) 

apontam o início dessas discussões nos estudos de Donabedian (1980) que direcionaram a 

construção de indicadores de acessibilidade, de continuidade do cuidado e das relações 

interpessoais entre equipe e pacientes como forma de definir a trajetória segura do paciente 

dentro das instituições de saúde. 

Internacionalmente, o Institute of Medicine (IOM) produziu relatórios técnico-

científicos a respeito da segurança do paciente que se tornaram norteadores mundiais. Um 

muito importante, intitulado “Errar é Humano”, demonstrou a gravidade dos problemas que 

envolvem a segurança dos pacientes durante a sua experiência em hospitais. E em outro, 

“Atravessando o abismo da Qualidade”, apontou que as estratégias para a transformação do 

cenário de saúde passam pela segurança e foco no paciente, além a otimização, eficiência e 

equidade do cuidado em saúde (IOM, 1999) (IOM, 2001). 

Esses dois relatórios influenciaram a construção do modelo Triple Aim, que até hoje tem 

sido referência nas discussões de segurança do paciente. Ele propõe três objetivos que devem 

ser buscados pelas instituições: melhorar a experiência individual do cuidado nela incluída o 

combate aos erros e a segurança completa do paciente; melhorar a saúde das populações como 

forma de produzir um bem coletivo na saúde; e reduzir os custos per capita da assistência, que 

também está intimamente ligada aos gastos causados pelas iatrogenias no cuidado aos pacientes 

(BERWICK, NOLAN e WHITTINGTON, 2008). 

Estudos focados no paciente passaram a ter maior interesse, como os relacionados à sua 

segurança. Apesar de centrados na ideia da segurança, na minimização do erro, na qualificação 

do trabalho das equipes e na revisão de processos eles também são vistos sobre o prisma da 

qualidade da assistência ao paciente, portanto, usuário centrada (BRASIL, 2014).  

A Organização Mundial de Saúde também apresenta estudos focados no cuidado 

centrado no paciente e apresenta como pressupostos o reconhecimento que cada paciente é 

único e que o cuidado deve atender às suas especificidades; a redução do sentimento de 

vulnerabilidade dos pacientes; o empoderamento do paciente sobre sua condição e tratamento; 

o melhoramento da experiência do paciente por meio do conforto físico, incluindo a família, 

amigos e cuidadores no plano terapêutico. Estes itens contribuem para melhorar a experiência 

do paciente junto à instituição hospitalar (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 
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No cotidiano dos serviços de saúde, um dos erros mais comuns e graves, que impactam 

diretamente na segurança do paciente, é a iatrogenia causada pela prescrição inadvertida com 

reações medicamentosas. Ela tem sido justificada pelo excesso de trabalho, pelas condições 

laborais e pela ineficaz formação profissional. Na verdade, a iatrogenia deve ser vista como 

multicausal dentro dessa conjuntura, particularmente as provocadas por medicamentos e suas 

interações. Além dos prejuízos indescritíveis ao paciente, ela causa aos sistemas de saúde 

prejuízos cada vez maiores (TOFFOLETTO e PADILHA, 2006). 

Atualmente, as discussões de na área de saúde incluem esse tema no ideário da 

segurança do paciente, alinhando-se teoricamente ao preconizado pela Organização Mundial 

de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE BRASIL, 2014). Um dos eixos desse ideário é específico 

para a abordagem assistencial segura ao paciente, nela incluída a prevenção de reações 

medicamentosas. 

Devido à constante evolução das pesquisas médicas e do aumento no número de 

medicamentos lançados no mercado (FIGUEIREDO, 2017), a possibilidade de ocorrência de 

interações medicamentosas tem aumentado, pois a cada novo medicamento lançado no 

mercado, aumenta-se a quantidade de interações medicamentosas. 

Esse fato, aliado à falta de canais formais de reciclagem do conhecimento 

farmacológico, além das pesadas cargas de trabalho do médico, o qual não tem tempo para 

reciclagem e estudos (CONSTANTINO, 2006), aumentam, ainda mais, o risco mencionado 

anteriormente. 

Pode-se comprovar o impacto desse cenário na saúde dos pacientes e na população em 

geral, a partir da observação de pesquisas internacionais, como a pesquisa da Universidade da 

Califórnia, a qual apontou que o custo de mortalidade e morbidade relacionadas ao uso de 

medicamentos, representou um volume de 528 bilhões de dólares em 2016 (WATANABE, 

MCINNIS e HIRSCH, 2016), sendo a oitava causa de mortes nos Estados Unidos. 

No Brasil os erros de medicação correspondem a 7% do volume de internações 

hospitalares, o equivalente a mais de 800 mil casos por ano, segundo pesquisa do Instituto para 

Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (TOFFOLETTO e PADILHA, 2006). 

Pesquisa realizada pela National Coordinating Council for Medication Error Reporting 

and Prevention (NCCMERP, 2014), propõe que a ocorrência de eventos adversos relacionados 

a medicamentos está relacionada a um comportamento de risco do profissional de saúde e 

também à busca por formas mais simples e rápidas de se executar uma tarefa, fato inerente à 

natureza humana. 
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Dentro dessa mesma pesquisa, algumas questões-chave foram colocadas como 

determinantes para a ocorrência dos eventos adversos, relacionados ao mencionado 

comportamento de risco, tais como a informações sobre os medicamentos; a comunicação entre 

equipe e com o paciente; a educação pessoal e permanente; a dupla checagem de medicamentos; 

e a tecnologia inserida no cuidado em saúde. 

Em 2016, a Organização Mundial de Saúde também publicou novos documentos sobre 

a segurança no atendimento primário (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016), que 

indicam a prevenção de prescrições com reações adversas como um dos pilares dessa 

segurança. A pesquisa trouxe para discussão algumas sugestões para a redução de riscos, sendo 

que a utilização de sistemas de informação automatizados foi apontada como uma destas 

alternativas. 

Diante de tamanho impacto na evolução do tratamento do paciente, diante dos custos 

relacionados e das pesquisas que recomendam ações imediatas, os profissionais e as instituições 

de saúde tem procurado formas de reduzir o problema e uma das alternativas avaliadas é, 

justamente, a utilização de sistemas de informação baseados em tecnologia. Estes sistemas 

podem atuar como ferramentas de suporte e apoio na tomada de decisão, atuando no cruzamento 

de dados de medicamentos, e gerando alertas em tempo real. 

Dentro desse contexto é que se inserem as questões norteadoras do estudo: a partir do 

uso de sistema de prescrição eletrônica de medicamentos quais a possíveis interações 

medicamentosas são registradas na tentativa de evitar iatrogenias? Qual a qualidade e a 

quantidade das interações medicamentosas registradas? Nesse sentido, o objeto de estudo dessa 

pesquisa que é o uso de sistema de prescrição eletrônica com alertas voltados para as reações 

medicamentosas. Acredita-se que o uso desses sistemas pode contribuir para a redução das 

iatrogenias medicamentosas. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Identificar as interações medicamentosas com potencial ação adversa para os pacientes, 

registradas pelo sistema de prescrição eletrônica de um hospital na cidade de São Paulo. 

 

2.2 Específico 

- Identificar a gravidade das interações ocorridas por fármaco e medicamentos, por 

especialidade médica e por gênero e idade dos pacientes; 

 

- Avaliar a evolução da quantidade e qualidade das interações medicamentosas ocorridas ao 

longo de um ano a partir da implementação do sistema de prescrição eletrônica. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

3.1 Segurança do paciente e reações adversas a medicamentos 

O cuidado centrado no paciente deve ser entendido como um grande referencial teórico 

que busca providências para que os serviços de saúde foquem no paciente, entendendo as 

instituições de saúde como servidoras e temporárias na vida das pessoas e não como definidoras 

ou donas de seu estado de saúde (BERWICK, 2009). 

No Brasil, o cuidado centrado no paciente ganhou força com a Política Nacional de 

Humanização (PNH), que propõem o cuidado humanizado a partir da melhoria dos pilares 

fundamentais para a assistência de qualidade e para o combate aos erros junto as pacientes, 

como os produzidos pelas prescrições inadvertidas de medicamentos. Ela trabalha a estrutura, 

com a ambiência dos serviços de saúde; a valorização dos profissionais envolvidos no cuidado, 

que combate os erros na prática profissional, por meio da qualificação da equipe, do salário 

digno e de melhores condições de trabalho; e concede voz aos pacientes a partir de sua 

participação efetiva na gestão e nas escolhas (BRASIL, 2003). 

A PNH foi quem lançou o embrião para as discussões da segurança do paciente no Brasil 

e que culminou no Programa Nacional de Segurança do Paciente (BRASIL, 2014), que foi 

publicado para apoiar a implementação e disseminação da segurança do paciente no país. Ele 

define que a segurança do paciente constitui uma das dimensões da qualidade do cuidado, 

conforme proposta do Instituto de Medicina dos Estados Unidos (IOM, 2001). Seu foco é a 

redução de eventos adversos em saúde.  

O primeiro atributo de qualidade definido por ele para os serviços de saúde é a segurança 

– que tem como propósito evitar lesões e danos nos pacientes decorrentes do cuidado, de forma 

especial aos causados pelas reações adversas medicamentosas produzidas pela interação entre 

eles. Ela ainda defende que  é importante desenvolver a cultura da segurança, com a 

corresponsabilização dos trabalhadores pela sua própria segurança, pela segurança de seus 

colegas, pacientes e familiares; e também a promoção do aprendizado para a equipe a respeito 

dos riscos e erros mais comuns e da forma de preveni-los (BRASIL, 2014). 

Essa questão da capacitação profissional focada nos riscos e na sua mitigação é muito 

importante quando se trata de reações adversas a medicamentos. O estudo desenvolvido por 

Modesto (2016) demonstra que o controle de reações adversas a medicamentos é uma 

importante ferramenta para se buscar uma maior segurança durante o tratamento do paciente 

(MODESTO, 2016). Segundo o mesmo estudo, os profissionais de saúde possuem um nível 
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médio de conhecimento sobre as reações adversas a medicamentos, sendo que os médicos 

obtiveram o melhor resultado sobre o tema, quando comparados sobre os outros profissionais 

da área, os quais obtiveram um percentual de 46,2% de acerto sobre as questões apresentadas. 

A pesquisa também realizou uma análise sobre a compreensão sobre as atividades de 

farmacovigilância, sendo que neste quesito, os farmacêuticos obtiveram um melhor resultado 

(47,3%) frente os demais profissionais da área de saúde (35,2%). Essas duas avaliações 

demonstram uma falha no conhecimento sobre o tema de reações adversas e farmacovigilância 

que podem trazer riscos para o paciente e, por consequência, uma redução da segurança durante 

o seu tratamento. Observou-se também que existe falta de conhecimento dos profissionais sobre 

o processo de notificação das reações adversas e desconhecimento sobre a importância da 

identificação desses eventos para a segurança do paciente. 

E essa falta de conhecimento profissional, de acordo com o estudo de Bohomol, Freitas 

e Cunha (2016), inicia-se com a própria formação na graduação dos cursos da área da saúde. 

Em análise dos projetos pedagógicos de curso, demonstrou-se que o ensino da segurança do 

paciente, particularmente no que diz respeito às iatrogenias medicamentosas, os conteúdos são 

fragmentados, carecendo de aprofundamento e amplitude conceitual, conforme recomenda o 

guia da Organização Mundial da Saúde. A inserção e a tentativa de unificação dos conteúdos 

sobre segurança do paciente ainda são uma proposição recente nas escolas do Brasil, e não faz 

parte dos objetivos escolares. Há necessidade de uma revisão dos currículos, para se contemplar 

uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar para o desenvolvimento deste tema. 

Esse contexto, de desconhecimento sobre o tema de quem está na prática profissional, 

associado a ausência do ensino sistematizado durante a graduação, colabora para os mais 

distintos erros na assistência ao paciente e, de interesse particular nesse estudo, as prescrições 

inadvertidas que geram reações adversas a medicamentos. Apesar da prescrição ser um ato 

médico, toda a equipe de profissionais da saúde, como enfermeiros e farmacêuticos, devem 

compor o cuidado zeloso que impede a ocorrência de tais erros. 

 

 

3.2 Reações adversas a medicamentos 

Em consonância com o ideário de segurança do paciente, a definição de reação adversa 

a medicamentos utilizada nesse estudo é baseada no estudos de Edwards e Aronson (2000) que 

a delimitam como uma reação consideravelmente prejudicial ou desagradável, resultante de 

uma intervenção relacionada ao uso de um medicamento, que prevê riscos de administrações 
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futuras e justifica a prevenção ou tratamento específico, ou ainda, a alteração da posologia ou 

retirada do medicamento. 

O quadro abaixo, baseado na obra dos autores, apresenta uma proposta de classificação 

dos tipos de reações adversas, selecionando seis tipos: relacionadas a dose; não relacionadas a 

dose; relacionadas à dose e ao tempo de uso; relacionadas ao tempo de uso; a abstinência; e a 

falha inesperada da terapia. 

 

 

Quadro 1: Classificação de reações adversas a medicamentos 

Fonte: Adaptado de Edwards e Aronson (2000) 

 

 Outra Classificação muito utilizada em relação as reações adversas diz respeito a sua 

frequência esperada, variando de muito comum a muito rara de acordo com a proposta de 

Meyboom e Egberts (1999):  

 

 

Quadro 2: Classificação das reações adversas quanto a frequência 

Fonte: Adaptado de Meyboom e Egberts (1999). 
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 Essas classificações são a base de estudos realizados pelo mundo, como o desenvolvido 

por Pirmohamed e colaboradores (2004) que analisaram mais de 18 mil casos de reações 

adversas no sistema de saúde da Inglaterra (NHS) e que registraram que ocorreram 1225 

admissões relacionadas a uma Reação Adversa a Medicamento (RAM), com uma prevalência 

de 6,5%, com a RAM levando diretamente à admissão em 80% dos casos. A permanência 

mediana no leito foi de oito dias, representando 4% da capacidade do leito hospitalar. O custo 

anual projetado dessas admissões para o NHS foi de £ 466 milhões (€ 706 milhões, US $ 847 

milhões). A fatalidade geral foi de 0,15%. A maioria das reações foi definitiva ou possivelmente 

evitável. Os medicamentos mais comumente implicados nessas RAMs foram a aspirina em 

dose baixa, diuréticos, varfarina e anti-inflamatórios não esteroides, sendo a reação mais 

comum o sangramento gastrointestinal. Concluíram que o ônus das RAMs no NHS foi alto 

naquele ano, representando considerável morbidade, mortalidade e custos extras. 

 Diante da magnitude do problema, as instituições de saúde tem investido em sistemas 

de prescrição eletrônica, que atuem como vigilantes e auxiliem os profissionais de saúde a 

mitigarem os erros relacionados a prescrição de medicamentos. 

 

3.3 Sistemas de prescrição de medicamentos 

A prescrição médica hospitalar é uma das etapas no processo multidisciplinar de 

fornecimento de medicamentos para um paciente internado. Envolve médicos, farmacêuticos, 

nutricionistas e equipe de enfermagem. A prescrição é a primeira etapa desse processo, sendo 

o médico o responsável pela sua execução. Por sua vez, a prescrição é também a finalização de 

outra responsabilidade médica, que parte da anamnese, da elaboração de uma hipótese 

diagnóstica e da determinação de um planejamento terapêutico (PAZIN-FILHO, FREZZA, et 

al., 2013). 

A cada ano, no entanto, essa tarefa se torna mais complexa. O número de novos 

medicamentos aumenta exponencialmente a cada ano, com novas entradas para cada classe e 

novas classes para cada doença. Cada medicamento tem suas indicações únicas, contra-

indicações, reatividade cruzada, complicações e custos. Cada vez mais, as interações 

medicamentosas representam um grande problema, ocorrendo em 12 a 22% dos medicamentos 

prescritos (CUSACK, 2010). 

A prescrição de medicamentos, durante anos, foi exclusivamente feita à mão e validada 

como meio de decisão sobre a terapia medicamentosa e para a dispensação de medicamentos. 
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Existem muitos problemas com o sistema de prescrição de papel que comprometeram a 

segurança dos pacientes e afetaram negativamente os resultados da terapia medicamentosa. São 

exemplos de erros comuns na prescrição de papel: erros no nome do medicamento, dose, 

formulação, frequência de dosagem, regime de dosagem, força e via; prescrições escritas 

ilegalmente; ordem ambígua e interpretação incorreta da prescrição; prescrições emitidas para 

o paciente errado; dados de prescritor ou paciente ausentes; omissão de medicamentos, alta taxa 

de fraude prescrita, impondo custos às farmácias; falta de comunicação devido a letra ilegível 

no pedido, distribuição e administração de medicamentos; alta taxa de reações adversas a 

medicamentos (SAMADBEIK, AHMADI e HOSSEINI ASANJAN, 2013). 

A aplicação da tecnologia de computação à escrita de prescrição reduz 

significativamente esses erros, diminui o custo dos medicamentos e aumenta a adesão a 

protocolos específicos. A prescrição eletrônica pode proporcionar enormes benefícios tanto 

para o profissional de saúde quanto para o paciente. Apesar dos benefícios óbvios, a prescrição 

eletrônica não é adotada de forma geral nas unidades hospitalares (JOIA e MAGALHÃES, 

2009).  

A prescrição eletrônica é sugerida para melhorar a aderência adequada ao medicamento, 

o acesso ao histórico de medicamentos e os benefícios da prescrição no ponto de atendimento, 

para fornecer comunicação eletrônica entre prescritores, farmácias e programas de saúde e 

seguros de saúde (IOM, 1999). 

Um sistema de prescrição eletrônica desejável deve atender aos seguintes recursos e 

funcionalidades: produção de prescrição eletronicamente; que gere uma lista completa de 

medicamentos ativos; selecione medicamentos, imprimindo prescrições, transmitindo 

eletronicamente prescrições, fornecendo conhecimento clínico ao prescritor e controlando a 

segurança de todos os pacientes com base na demografia e no histórico médico dos pacientes 

para apoiar a tomada de decisão; que forneça informações sobre a disponibilidade de 

medicamentos de menor custo e alternativas de tratamento medicamentoso adequadas; que 

facilite a transferência eletrônica de prescrição para a farmácia, enviando mensagens e usando 

os padrões interoperáveis; que acelere o processo de renovação de medicamentos com 

capacidade de enviar solicitações de renovação de prescrição eletronicamente (KEET, 1993). 

Suas vantagens envolvem economia de custos e despesas, redução de erros de prescrição 

e de reações adversas, melhoria dos resultados da terapia medicamentosa e na segurança do 

paciente.  



22 

 

 
 

De acordo com pesquisa desenvolvida por Fernanda Gimenes e colaboradores (2006), 

as prescrições manuais apresentam uma grande quantidade de falhas, as quais, pelo simples fato 

de existirem, já representam um risco para o paciente: 

• 17,5% apresentaram rasuras 

• 17,0% prescrições incompletas 

A pesquisa também levantou, junto a 84 profissionais da área de saúde, alguns 

benefícios que a prescrição eletrônica traz: 

• Facilidade na leitura (37,5%) 

• Praticidade e rapidez com é elaborada e emitida (20,5%) 

• Organização (8,0%) 

Em estudo mais recente, realizado junto a um hospital filantrópico do interior paulista, 

o qual avaliou 34.208 emitidas durante o período entre março e outubro de 2016, demonstrou 

que a implantação de um sistema informatizado de prescrições eletrônicas representou uma 

diminuição média de 78,5% das não-conformidades de prescrição de medicamentos, quando 

analisados os períodos antes e depois da implantação (SOUZA, SILVEIRA e NETO, 2017). 

Esse resultado demonstra o ganho obtido com a utilização de sistemas informatizados 

na redução de não-conformidades e no aumento da segurança no tratamento do paciente. 
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4 METODOLOGIA 

O referencial teórico-metodológico que fundamenta o presente estudo é a pesquisa 

quantitativa. Tal referencial coaduna-se com os objetivos propostos para esta pesquisa, por 

entender que ele se propõe a aprofundar situações específicas, constituindo-se em uma pesquisa 

em profundidade, exploratória e descritiva (CRESWEEL, 2007). 

É caracterizado como exploratório e descritivo, por relatar os elementos 

contemporâneos experimentados, sem componentes analíticos específicos. Mesmo descritivo, 

este estudo tentou, como proposto nos estudos quantitativos, demonstrar a relação entre as 

prescrições eletrônicas e as possíveis reações adversas (CRESWELL, 2007). Para Vergara 

(2014), a pesquisa descritiva permite que se evidenciem as particularidades de fenômenos 

definidos, intencionando a instrumentalização dessa interpretação. 

É ainda retrospectivo, por analisaras prescrições emitidas por sistema de Prontuário 

Eletrônico (PEP) entre agosto de 2017 a julho de 2018, em série histórica imediatamente 

posterior a implantação do sistema de prescrição eletrônica. 

Das fontes de evidência citadas por Yin (2005), este estudo explorou banco de dados de 

prescrições eletrônicas como método de coleta de dados.  

 

 

4.1 O hospital envolvido na pesquisa 

As prescrições foram coletadas através de extração da base de dados de um hospital de 

grande porte, atuante no mercado de saúde privado da capital Paulista. A instituição possui 

como foco de atuação as seguintes especialidades: Cardiologia, Neurologia, Oncologia e 

Ortopedia, contando com 250 leitos, sendo 40 de UTI e mais 31 leitos de hospital-dia, além de 

um prédio destinado a 40 consultórios médicos. A coleta dos dados foi realizada de forma 

anonimizada e sem qualquer tipo de vínculo que possibilite a rastreabilidade dos dados. Esse 

procedimento foi adotado para garantir a confidencialidade dos dados dos profissionais de 

saúde e dos pacientes envolvidos e, desta forma, a manipulação dos dados foi dispensada da 

análise por parte do Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo Seres Humanos 

da FGV. 
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4.2 Banco de dados 

O banco de dados utilizado na pesquisa foi montado a partir de dados extraídos do 

sistema de prescrições eletrônicas de medicamentos, implementado na instituição mencionada 

anteriormente. Os dados foram extraídos de forma anonimizada e sem qualquer possibilidade 

de rastreamento dos prescritores ou pacientes e correspondem ao período entre agosto de 2017 

a julho de 2018.  

Não foi possível incluir na análise dos resultados os dados anteriores à este período, pois 

não existe registro tabulado das prescrições emitidas antes da implantação do sistema de 

prescrições eletrônicas no hospital. Esse fator também impediu uma análise comparativa da 

possibilidade de ocorrência de interações antes e após a implantação do sistema. 

 

4.3 Base de conhecimento 

Para que fosse possível a identificação das interações medicamentosas e suas respectivas 

gravidades, foi utilizado nessa pesquisa uma base de conhecimento criada por farmacêuticos, a 

partir da análise de bulas de medicamentos e cruzamentos de dados de pesquisa farmacêutica, 

com o objetivo de mapear a existência de interação medicamentosa entre os fármacos que 

compõe os medicamentos prescritos. 

Essa base de dados foi adquirida da empresa Brasil Farma, a qual atua no seguimento 

de informações sobre medicamentos e materiais hospitalares desde 2007. A base de interações 

utilizada nesta pesquisa foi atualizada em setembro de 2019. 

 

4.4 Teste estatísticos aplicados 

Utilizando esta base de dados, foram aplicados os seguintes testes estatísticos: 

A. Coeficiente de correlação de Pearson  

Esta análise demonstra a relação estatística entre duas variáveis contínuas, sendo o seu 

resultado representado por valores que variam de +1 até -1. Os valores positivos indicam que 

existe uma relação direta e proporcional entre as duas variáveis, ou seja, quando uma variável 

aumenta, a outra também aumenta. Os valores negativos indicam uma relação inversamente 

proporcional, ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui (MUKAKA, 2012).  
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B. Teste t de Student 

Esse modelo de testes é utilizado para validar ou invalidar uma hipótese, utilizando 

modelos estatísticos para possibilitar essa análise. Também é utilizado para comparação entre 

duas médias, possibilitando a análise de diferenças entre essas médias de duas amostras 

diferentes (ZIMMERMAN, 1987). 

 

C. Teste de Tukey  

Esse tipo de teste comparativo possibilita a análise entre múltiplas alternativas, fazendo 

comparação entre todos os pares. Sua execução é feita pela comparação dos pares de médias e 

se baseia no conceito das Diferenças Mínimas Significativas (KEENAN, 1985). 
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5 RESULTADO E DISCUSSÕES 

Como parte dos resultados dessa pesquisa tem-se uma série de gráficos estruturados de 

forma a contextualizar os aspectos e variáveis envolvidos no processo de emissão das 

prescrições eletrônicas, servindo como base para as análises que são feitas em seguida.  

Os gráficos foram construídos com base nos dados extraído de forma anonimizada, 

considerando os seguintes domínios: 

 Dados gerais do profissional de saúde;  
 Dados gerais do paciente;  
 Medicamentos; 
 Fármacos; 
 Interações; 

Ao final são apresentados testes estatísticos que estabelecem a relação entre a gravidade 

das interações e os fármacos, e a sua relação temporal desde a implementação do sistema de 

prescrição eletrônica ao longo de 1 ano de utilização. 

 

5.1 Especialidades médicas e gênero envolvidas nas interações medicamentosas registradas 

Esse conjunto de gráficos possibilita o entendimento do perfil dos profissionais médicos 

envolvidos na emissão das prescrições de medicamento que constam na análise desse trabalho.  

 

D. Especialidades médicas responsáveis pelas prescrições 

O gráfico nº 1 demonstra a distribuição dos profissionais médicos de acordo com a sua 

especialidade médica principal, classificadas de acordo com a Resolução CFM nº 1.666/2003 

(CFM, 2003). 

Podemos observar uma maior distribuição dos profissionais dentro de duas 

especialidades principais: Cardiologia e Clínica Geral. Essa distribuição reflete o perfil médico 

da instituição escolhida para a realização dessa pesquisa, conforme descrito no conteúdo da 

Metodologia, além de representar os médicos usuários do sistema de prescrição eletrônica 

implantando. Nesse sentido, ficaram fora desse estudo especialidades como Oncologia que 

fazem parte das especialidades atendidas pelo hospital, mas ainda não eram usuárias do sistema 

dentro do período analisado. 



27 

 

 
 

 

Gráfico 1: Especialidades médicas responsáveis pelas prescrições 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

E. Prescrições por especialidades médicas 

O gráfico 2 possui a mesma classificação das especialidades médicas, porém com a 

distribuição das prescrições dentro destas especialidades.  

Tendo como base essa nova distribuição e a relacionando com a informação do gráfico 

anterior (Gráfico 1) podemos observar que: 

Os profissionais de saúde com a especialidade de Cardiologia representam 55% do total 

de profissionais (Gráfico 1), porém emitem 63% do total de prescrições (Gráfico 2). 

Os profissionais de saúde com a especialidade de Clínico Geral representam 37% do 

total de profissionais (Gráfico 1), porém emitem 33% do total de prescrições (Gráfico 2), 

volume proporcionalmente inferior aos profissionais de Cardiologia. 

Os profissionais de saúde com a especialidade de Ortopedia e Traumatologia 

representam 8% do total de profissionais (Gráfico 1), porém emitem 4% do total de prescrições 

(Gráfico 2), volume proporcionalmente inferior aos profissionais de Cardiologia e Clínico 

Geral. 
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Gráfico 2: Prescrições por especialidades médicas 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

F. Gênero dos médicos envolvidos nas prescrições 

O gráfico 3 demonstra a distribuição dos profissionais médicos de acordo com o seu 

Gênero (Masculino ou Feminino). 

 

Gráfico 3: Gênero dos médicos envolvidos nas prescrições 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 
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G. Prescrições por Gênero dos médicos 

O gráfico 4 demonstra a distribuição das prescrições de acordo com o gênero (masculino 

ou feminino) do profissional médico emissor da prescrição. 

Tendo como base essa nova distribuição e a relacionando com a informação do gráfico 

anterior (Gráfico 3) podemos observar que: 

 As profissionais de saúde do Gênero Feminino representam 37% do total de 

profissionais, porém emitem 47% do total de prescrições. 

 Os profissionais de saúde do Gênero Masculino representam 63% do total de 

profissionais (Gráfico 3) e emitem 53% do total de prescrições (Gráfico 4), 

volume proporcionalmente inferior ao das profissionais do Gênero Feminino. 

 

 

Gráfico 4: Prescrições por Gênero dos médicos 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

5.2 Gênero e idade dos pacientes envolvidos com as interações medicamentosas registradas 

Esse conjunto de gráficos trás uma análise focada no perfil dos pacientes que receberam 

as prescrições pertencentes ao conjunto de dados analisados nesse trabalho. 

A. Gênero dos pacientes que receberam prescrições 

O gráfico 5 demonstra a distribuição dos pacientes de acordo com o Gênero (Masculino 

ou Feminino). 
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Gráfico 5: Gênero dos pacientes que receberam prescrições 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

B. Prescrições totais por Gênero dos pacientes 

O gráfico 6 demonstra a distribuição das prescrições de acordo com o Gênero 

(Masculino ou Feminino) do paciente receptor da prescrição. 

Tendo como base essa nova distribuição e a relacionando com a informação do gráfico 

anterior (Gráfico 5) podemos observar que existe uma variação mínima entre os dados das duas 

visões, sendo que a quantidade de prescrições emitidas para pacientes do gênero Feminino foi 

proporcionalmente um pouco maior do que o número de prescrições emitidas para pacientes do 

gênero Masculino. 
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Gráfico 6: Prescrições totais por Gênero dos pacientes 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

C. Idade dos pacientes por prescrições 

No gráfico 7 temos a distribuição das prescrições de acordo com a idade do paciente 

receptor da prescrição. Através da análise do gráfico, podemos perceber uma distribuição 

normal entre os pacientes de 25 a 85 anos, com uma leve concentração nos pacientes entre 55 

e 75 anos. 

 

Gráfico 7: Idade dos pacientes por prescrições 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 
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5.3 Medicamentos e fármacos envolvidos nas prescrições com interações medicamentosas 

Os gráficos desta sessão trazem a análise focada nos medicamentos e fármacos que 

compõe estes medicamentos e a distribuição desses dentro das prescrições analisadas. 

 

A. Medicamentos mais envolvidos em prescrições 

No gráfico 8 temos a distribuição dos 5 principais medicamentos prescritos, sendo o 

principal medicamento em termos de número de prescrições a Novalgina®, seguido pelo 

medicamento Allegra® e Clavulin BD®.  

 

Gráfico 8: Medicamentos mais envolvidos em prescrições 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

B. Fármacos mais envolvidos em prescrições 

No gráfico nº 9 temos a distribuição dos 5 principais fármacos que constam nas 

prescrições emitidas, sendo que podemos observar uma grande concentração no fármaco 

Dipirona, seguido pelo fármaco Paracetamol. 
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Gráfico 9: Fármacos mais envolvidos em prescrições 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

C. Quantidade de medicamentos por prescrição 

O gráfico nº 10 demonstra a quantidade de prescrições de acordo com o número de 

medicamentos que estão presentes dentro da prescrição. Essa é uma importante medida de risco 

para a ocorrência de interações medicamentosas.  

 

 

Gráfico 10: Quantidade de medicamentos por prescrição 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 
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D. Quantidade de fármacos por prescrições 

O gráfico nº 11 demonstra a quantidade de prescrições de acordo com o número de 

fármacos que estão presentes dentro da prescrição.  

Quando fazemos a análise dessas informações em comparação ao mostrado no gráfico 

anterior (Gráfico 10), percebemos que ocorre um significativo aumento no número de 

prescrições com 2 (dois) ou mais fármacos, tornando o risco de interações medicamentosas 

ainda maior, devido a presença de mais fármacos dentro da composição dos medicamentos 

envolvidos no tratamento do paciente.  

 

 

Gráfico 11: Quantidade de fármacos por prescrições 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 
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5.4 Gravidade das interações medicamentosas relacionadas as demais variáveis 

Neste grupo de gráficos temos a análise das interações medicamentosas que foram 

identificadas dentro conjunto de prescrições analisadas. 

 

A. Quantidade de interações por gravidade 

O gráfico nº 12 demonstra a distribuição das prescrições de acordo com a gravidade da 

interação medicamentosa. As interações foram identificadas a partir da análise dos fármacos 

que compõe os medicamentos presentes na prescrição. Dessa forma, somente constam nesse 

gráfico prescrições que possuem mais de um medicamento e onde os fármacos possuem 

interação medicamentosa entre si. 

 

 

Gráfico 12: Quantidade de interações por gravidade 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

B. Medicamentos por gravidade da interação medicamentosa 

O gráfico nº 13 demonstra a distribuição dos principais medicamentos envolvidos nas 

interações medicamentosas, classificadas por gravidade dessa interação. 

52%

32%

16%

Moderada

Grave

Leve



36 

 

 
 

 

Gráfico 13: Medicamentos por gravidade da interação medicamentosa 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

C. Fármacos por gravidade de interação medicamentosa 

O gráfico nº 14 demonstra a distribuição dos principais fármacos envolvidos nas 

interações medicamentosas, classificadas por gravidade dessa interação. 

Se compararmos com os dados do gráfico anterior (Gráfico 13), podemos perceber que 

existe um número menor de fármacos causadores de interações e que, em se tratando de 

interações graves, esse número é ainda mais reduzido, concentrando-se em apenas dois itens, 

sendo a Prednisona o principal, seguido do Ácido Acetilsalicílico. 

 

 

Gráfico 14: Fármacos por gravidade de interação medicamentosa 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 
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D. Interações medicamentosas de gravidade alta entre fármacos 

O gráfico nº 15 traz a combinação entre fármacos, os quais são responsáveis pelo maior 

volume de interações graves, sendo a combinação prescritiva entre Ciprofloxacino e 

Metronidazol a principal, seguida pela combinação de Levofloxacino e Prednisona. Esses dados 

permitem aos responsáveis pela gestão de saúde do paciente um melhor entendimento do 

tratamento que está sendo prescrito e como esse pode ser ajustado em busca de uma melhor 

alternativa para a saúde do paciente. 

 

 

Gráfico 15: Interações medicamentosas de gravidade alta entre fármacos 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

E. Interações medicamentosas de gravidade moderada entre fármacos 

O gráfico nº 16 traz a mesma informação do anterior (Gráfico 15), porém com dados 

das interações de gravidade moderada. Podemos observar, novamente, a presença do 

Levofloxacino, porém agora em combinação com a Dipirona. 

 

Gráfico 16: Interações medicamentosas de gravidade moderada entre fármacos 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 
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F. Interações medicamentosas de gravidade leve entre fármacos 

No gráfico nº 17 temos a mesma informação dos dois anteriores (Gráfico 15 e Gráfico 

16), porém agora com a visão das interações medicamentosas com gravidade leve. Aqui 

podemos observar que a combinação de fármacos com maior incidência é entre Metoprolol e 

Ácido Acetilsalicílico, seguida pela combinação entre os fármacos Escopolamina e 

Paracetamol. 

 

 

Gráfico 17: Interações medicamentosas de gravidade leve entre fármacos 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

G. Especialidade do médico responsável pela prescrição com interação medicamentosa por 

gravidade 

No gráfico nº 18 temos a distribuição das interações medicamentosas, classificadas por 

gravidade e agrupadas pela especialidade médica do profissional médico responsável pela 

emissão da prescrição. Podemos observar uma predominância das prescrições emitidas por 

profissionais habilitados em Cardiologia, porém, se analisarmos esses dados com base nos 

dados do gráfico de distribuição de profissionais de acordo com a sua especialidade (Gráfico 

2), podemos observar que esse volume é correspondente à maior quantidade de médicos da 

referida especialidade. Desta forma, não é possível fazer uma relação direta entre especialidade 

médica e incidência de prescrições com risco de interação medicamentosa.  
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Gráfico 18: Especialidade do médico responsável pela prescrição com interação 
medicamentosa por gravidade 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

H. Gênero do médico responsável pela prescrição com interação medicamentosa por gravidade 

No gráfico nº 19 temos a distribuição das interações medicamentosas, classificadas por 

gravidade e agrupadas por gênero do profissional médico prescritor. Podemos observar um 

número maior de interações medicamentosas em prescrições emitidas por profissionais de 

gênero Feminino, especialmente no volume de interações com gravidade moderada.  

Combinando a análise deste com o gráfico de distribuição dos profissionais por gênero 

(Gráfico 4), percebemos que, apesar de termos um menor número de prescrições emitidas por 

profissionais de sexo feminino, estas possuem uma maior incidência de combinações entre 

fármacos com potencial prejuízo ao tratamento do paciente.  

 

Gráfico 19: Gênero do médico responsável pela prescrição com interação medicamentosa 
por gravidade 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 
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I. Interação medicamentosa por gravidade de acordo com o Gênero do paciente 

O gráfico nº 20 demostra a mesma distribuição das interações medicamentosas do 

gráfico anterior (Gráfico 19), classificadas por gravidade, porém agrupadas pelo gênero do 

paciente.  

Podemos observar um volume levemente maior de ocorrência de interações em 

prescrições emitidas para pacientes do sexo feminino. Ao combinarmos essa análise com os 

dados disponíveis no gráfico de percentual de pacientes por gênero (Gráfico 6), podemos 

perceber que essa mesma condição foi previamente observada anteriormente, fazendo que essa 

diferença seja proporcionalmente irrelevante.  

 

 

Gráfico 20: Interação medicamentosa por gravidade de acordo com o Gênero do paciente 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

J. Interação medicamentosa grave de acordo com a idade do paciente 

O gráfico nº 21 demostra a distribuição das interações medicamentosas classificadas 

como graves por idade do paciente receptor da prescrição. Podemos observar um volume 

consideravelmente maior de interações graves em pacientes de maior idade, especialmente em 

pacientes com mais de 60 anos.  

Ao analisarmos esse gráfico com base nos dados do gráfico que demonstram a idade 

dos pacientes (Gráfico 7), essa maior ocorrência de prescrições com potencial prejuízo ao 

tratamento do paciente se torna ainda mais relevante. 

Esta pesquisa não se dispôs a aprofundar a análise dos motivos dessa constatação, porém 

esse pesquisador entende que essa situação deve ser fruto de análises mais profundas e focadas 

em identificar os motivos dessa situação, buscando alternativas para que o tratamento do 

paciente seja mais seguro. 
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Gráfico 21: Interação medicamentosa grave de acordo com a idade do paciente 

Fonte: Banco de dados da pesquisa, 2018. 

 

5.5 Testes estatísticos aplicados 

Foram prescritos 17.699 medicamentos em 8.071 prescrições por 56 médicos para 6.566 

pacientes no período de agosto de 2017 a julho de 2018. Foram observadas um total de 986 

interações medicamentosas, sendo 10,54%, 48,78% e 40,77% consideradas interações 

medicamentosas leves, moderadas e graves, respectivamente. 

Dentre as prescrições analisadas foram percebidas as seguintes relações: 

a) Dois medicamentos por prescrição, ou seja, cada prescrição analisada possui em 

média dois medicamentos dentro de sua composição. 

b)  Três medicamentos por paciente, ou seja, cada paciente analisado recebeu em 

média a prescrição de 3 medicamentos diferentes. 

c) Uma prescrição por atendimento no hospital, ou seja, a cada atendimento os 

pacientes analisados receberam em média uma prescrição.  

Analisando-se as relações descritas no item “b” e item “c”, pode-se entender que o 

mesmo paciente realizou mais de uma entrada na instituição hospitalar, ou seja, um mesmo 

paciente teve mais de um atendimento hospitalar. Um estudo realizado em um hospital público 

na Bahia (LEÃO, MOURA e MEDEIROS, 2014), constatou que a frequência de interação 

medicamentosa está correlacionada com a idade, o número de medicamentos prescritos e o 

número de médicos envolvidos nos cuidados do paciente.  

Esta mesma condição foi observada aqui nessa pesquisa, como demonstrado pelos 

gráficos de interações medicamentosas por idade do paciente (Gráfico 21) e pelo gráfico de 

interações por quantidade de medicamentos prescritos (Gráfico 11). 
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O coeficiente de correlação de Pearson indica que houve aumento das prescrições 

eletrônicas ao longo do tempo (p=0,0002, R2=0,7538). No entanto, houve uma redução de 

49,77% no número de interações medicamentosas desde o momento da implementação da 

prescrição eletrônica até o final do período analisado. 

Essa constatação responde à pergunta da pesquisa proposta aqui nesse trabalho, 

demonstrando que a utilização de sistemas de prescrição eletrônica de medicamentos tem a 

capacidade de reduzir o risco de ocorrência de interação medicamentosa, trazendo mais 

segurança ao tratamento do paciente. 

Quando classificadas de acordo com a intensidade, o número de interações graves 

reduziu 38%, moderadas 52% e leves 50%. 

 

Mês/Ano Número de 
Prescrições 
Eletrônicas (PE) 

Número de 
Interações 
Medicamentosas 
(IM) 

Relação IM/PE 

08/2017 394 71 0,18 
09/2017 586 67 0,11 

10/2017 579 66 0,11 

11/2017 797 123 0,15 

12/2017 727 56 0,08 

01/2018 774 81 0,10 

02/2018 709 64 0,09 

03/2018 585 63 0,11 

04/2018 859 89 0,10 

05/2018 940 97 0,10 

06/2018 1121 105 0,09 

07/2018 1149 104 0,09 
Tabela 1: Relação entre as Interações Medicamentosas e Prescrições Eletrônicas ao longo 
do período de estudo 

 

As comparações entre o número de prescrições eletrônicas e o número de interações 

medicamentosas por mês apresentaram diferença estatística significante (p<0,0001), pelo teste 

t de Student, com coeficiente de correlação=0,6947 (p=0,0061). Isso indica que houve variação 

no número de interações quando comparado com o número de prescrições ao longo do tempo 

(tabela 1). 

Apesar do aumento no número de interações graves e moderadas ao longo do tempo, os 

gráficos anteriores mostram um aumento no número de prescrições bastante relevante, o que 

justifica esse aumento nas interações (tabela 2). 
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Mês/Ano Número de Interações Medicamentosas 

Leves (%) Moderadas (%) Graves (%) 

08/2017 8 (11,3) 34 (47,9) 29 (40,8) 

09/2017 2 (3,0) 31 (46,3) 34 (50,7) 

10/2017 5 (7,6) 33 (50,0) 28 (42,4) 

11/2017 14 (11,4) 71 (57,7) 39 (31,7) 

12/2017 11 (19,6) 16 (28,6) 29 (51,8) 

01/2018 12 (14,8) 37 (45,7) 32 (39,5) 

02/2018 7 (10,9) 34 (53,1) 23 (35,9) 

03/2018 10 (15,9) 20 (31,7) 33 (52,4) 

04/2018 12 (13,5) 44 (49,4) 33 (37,1) 

05/2018 5 (5,2) 50 (51,5) 42 (43,3) 

06/2018 9 (8,6) 59 (56,2) 37 (35,2) 

07/2018 9 (8,7) 52 (50,0) 43 (41,3) 

Total 104 (10,55) 481 (48,78) 402 (40,77) 

Tabela 2: Número de interações medicamentosas em prescrições eletrônicas 

 

As comparações entre as interações medicamentosas por mês classificadas de acordo 

com o grau de intensidade, realizadas por ANOVA de duas vias, apresentaram diferença 

estatística significante (p<0,0001) para a relação entre a gravidade das interações. Não houve 

diferença estatística significativa para a relação entre as interações ao longo do tempo 

(p=0,0712), assim como pelo coeficiente de correlação de Pearson (p=0,5230, R2=0,0420 para 

leves; p=0,2623, R2=0,1237 para moderadas e p=0,0728, R2=0,2868 para graves). Sendo 

assim, os resultados indicam que o tempo tem pouca influência sobre a quantidade de 

prescrições com interações consideradas leves, moderadas ou graves. 

A análise post hoc por teste de Tukey obteve resultado estatístico significativo para as 

comparações no número de interações medicamentosas de classificações leve e moderada e de 

leve e grave, sendo ambas p<0,0001. No entanto, a comparação do número de interações 

medicamentosas moderadas e graves não apresentou diferença estatística significativa 

(p=0,2197). Neste estudo, interações medicamentosas classificadas como moderadas são as de 

maior frequência, seguida de graves e leves. Entretanto, a classificação quanto a gravidade da 

interação medicamentosa entre pode variar de acordo com a literatura. 
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A regressão linear da relação entre interação medicamentosa e prescrição eletrônica por 

mês apresentou resultado de equação da reta descendente (y=-0,00114x+0,1363, R2=0,3918), 

e resultado estatístico significante para coeficiente de correlação de Pearson (p=0,0295). Isso 

indica uma redução da quantidade de interações medicamentosas ao longo do tempo nas 

prescrições eletrônicas. Há diferença estatística significativa na inclinação diferente de zero 

(p=0,0295), entretanto não existe diferença estatística significante na análise que verifica uma 

hipótese de aleatoriedade para uma sequência de dados de dois valores pelo teste de Wald–

Wolfowitz (p=0,1970), o que corrobora com a redução das interações medicamentosas, mas o 

acompanhamento por longos períodos de tempo é necessário para confirmar a real redução da 

interação medicamentosa ao longo do tempo. 
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6 CONCLUSÃO 

A partir do momento da implementação do sistema de prescrição eletrônica na 

instituição analisada, houve um aumento no número de prescrições eletrônicas e de interações 

medicamentosas com redução na relação do número de interações medicamentosas por 

prescrição ao longo de 12 meses. 

A redução do volume de interações medicamentosas possibilita uma diminuição do risco 

de ocorrência de eventos adversos com potencial prejuízo à saúde do paciente, promovendo 

maior segurança e eficiência no tratamento da condição clínica do paciente. 

Além desse fator, a implementação destes sistemas de prescrições eletrônicas abre 

inúmeras possibilidades de melhoria na gestão da saúde do paciente, principalmente pelo uso 

de dados estruturados e de alto valor agregado.  

Apesar do elevado número de médicos prescritores, não foi possível realizar um estudo 

comparativo por especialidade médica dadas as características do corpo clínico da instituição 

analisada e da anonimização aplicada aos dados analisados, visando a proteção tanto do 

paciente quanto da equipe médica envolvida no seu atendimento. 

Os sistemas de prescrição eletrônica e seu uso no mercado ainda não atingiram uma 

abrangência significativa e sua evolução tende a trazer resultados ainda mais positivos para a 

saúde do paciente, incluindo análise de interações entre medicamentos e alimentos, entre 

medicamentos de diferentes prescrições e prescritores e entre medicamentos e outros 

tratamentos que o paciente esteja submetido. 

Esse estudo possui ainda uma aplicação prática no meu trabalho profissional, pois, como 

membro de uma Startup atuante no mercado de soluções para o mercado de saúde, busco sempre 

soluções que possam tocar de forma direta os usuários e as pessoas envolvidas na utilização das 

nossas soluções. Nesse sentido, um sistema de prescrições eletrônicas que reduz a ocorrência 

de efeitos adversos, que melhore a segurança e qualidade de vida dos pacientes tem um valor 

ainda maior para os envolvidos em sua utilização e para os atingidos por sua abrangência. 
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7 LIMITES DA PESQUISA E SUGESTÕES DE NOVOS ESTUDOS  

Esse estudo poderia ter sido mais profundo se existissem dados sobre a efetiva 

ocorrência de eventos adversos referentes às prescrições analisadas, mas esse tipo de controle 

e rastreabilidade ainda não existe e, quando existe, não está registrado de forma que 

possibilidade a sua correlação com a prescrição emitida. Dessa forma a análise da ocorrência 

real da interação prevista não foi possível, bem como qualquer análise de gravidade e incidência 

destas interações. 

O estudo também poderia ter uma maior abrangência se tivesse sido possível incluir 

amostras de outras instituições de saúde, com o objetivo de complementar as análises com 

profissionais de outras especialidades e pacientes com diferentes condições clínicas. Além de 

reduzir a concentração no perfil de prescrições disponíveis, essa maior abrangência poderia 

indicar outras condições que envolvem a ocorrência de interações, tais como regiões 

geográficas, padrões de atendimento da população, classe social e demais padrões 

demográficos. 

Como evolução deste trabalho, seria interessante observar a evolução da relação entre 

prescrições e interações ao longo de um tempo maior, incluindo nesta análise o mapeamento da 

evolução dos sistemas de prescrição eletrônica e sua maior aplicação no mercado de saúde. 

Deve-se também observar a implementação de novas funcionalidades, tais como alertas 

automatizados, modelos de prescrição de acordo com a condição clínica do paciente e sugestão 

de tratamentos baseados em hipóteses diagnósticas, pois todas estas funcionalidades devem 

gerar impacto na questão desta pesquisa. 

 

  



47 

 

 
 

8 REFERÊNCIAS 

 

BERWICK, D. M. What “Patient-Centered” Should Mean: Confessions of An Extremist. 
4. ed. [S.l.]: Health Affairs, v. 28, 2009. 555–565 p. Disponivel em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19454528>. Acesso em: 10 Jun 2020. 

BERWICK, D. M.; NOLAN, T. W.; WHITTINGTON, J. The triple aim: care, health, and 
cost. 3. ed. [S.l.]: Health Affairs, v. J, 2008. 759–769 p. Disponivel em: 
<https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.27.3.759>. Acesso em: 05 Jun 2020. 

BOHOMOL, E.; FREITAS, M. A. O.; CUNHA, I. C. K. O. Ensino da segurança do 
paciente na graduação em saúde: reflexões sobre saberes e fazeres. Interface - 
Comunicação, Saúde, Educação [online]. 2016, v. 20, n. 58. pp. 727-741. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1590/1807-57622015.0699>. Acesso em: 26 Ago 2020. 

BRASIL. Humaniza SUS: Política Nacional de Humanização. Brasília: Ministério da Saúde, 
2003. Disponivel em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizaSus.pdf>. 
Acesso em: 13 Jun 2020. 

BRASIL. Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponivel em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_segur
anca.pdf>. Acesso em: 14 Jun 2020. 

CFM. RESOLUÇÃO CFM Nº 1.666/2003, Brasília, 2003. Disponivel em: 
<https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2003/1666>. 

CONSTANTINO, C. F. Capacitação na Medicina. CFM, Brasília, 2006. Disponivel em: 
<http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=20286:capa
cit acao-na-medicina&catid=46>. Acesso em: 02 Out 2018. 

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2007. 

CRUCIOL-SOUZA, J. M.; THOMSON, J. C. A pharmacoepidemiologic study of drug 
interactions in a Brazilian teaching hospital. [S.l.]: [s.n.], v. 61, 2006. Disponivel em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-
59322006000600005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 22 Ago 2019 

CUSACK, C. Electronic Health Records and Electronic Prescribing: Promise and Pitfalls. 
Obstetrics and gynecology clinics of North America, n. 35, 2010. 63-79. Disponivel em: 
<https://www.researchgate.net/publication/5533378_Electronic_Health_Records_and_Electro
nic_Prescribing_Promise_and_Pitfalls>. Acesso em: 10 Jul 2020. 



48 

 

 
 

DONABEDIAN, A. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment 
(Explorations in Quality Assesment and Monitoring, volume I). [S.l.]: Health 
Administration Press, 1980. Disponivel em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3045356?dopt=Abstract>. Acesso em: 05 Jun 2020. 

EDWARDS, I. R.; ARONSON, J. K. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and 
management. London: Lancet, v. 356, 2000. 1255–1259 p. Disponivel em: 
<https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02799-9>. Acesso em: 13 Jul 2020. 

FIGUEIREDO, M. E. Mercado Farmacêutico: Visão Geral. PGIFarma, 2017. Disponivel 
em: <https://www.pgifarma.com.br/mercado-farmaceutico-visao-geral>. Acesso em: 02 Out 
2018. 

GIMENES, F. R. E. et al. Prescrição Eletrônica como fator contribuinte para segurança 
de pacientes hospitalizados. 1. ed. [S.l.]: Pharmacy Practice, v. 4, 2006. 13-17 p. 

IOM. To err is human: Building a Safer Health Care System. Washington (DC): National 
Academy Press, 1999. Disponivel em: <https://www.simlaweb.it/wp-
content/uploads/2019/07/to_err_is_human.pdf>. Acesso em: 04 Jun 2020. 

IOM. Committee on Quality of Health Care in America. Crossing the Quality Chasm: A 
New Health System for the 21st Century. Washington (DC): National Academies Press (US), 
2001. Disponivel em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222274>. Acesso em: 30 
Jun 2020. 

JOIA, L. A.; MAGALHÃES, C. Implementation of an electronic prescription system in a 
Brazilian general hospital: Understanding sources of resistance. Electronic Journal on 
Information Systems in Developing Countries, 2009. 1-18. Disponivel em: 
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.1681-4835.2009.tb00276.x>. Acesso em: 
11 Jul 2020. 

KEENAN, D. M. A Tukey nonadditivity-type test for time series nonlinearity. Biometrika, 
72, n. 1, 1985. 39-44. Disponivel em: <https://doi.org/10.1093/biomet/72.1.39>. Acesso em: 
12 Jul 2020. 

KEET, R. Essential characteristics of an electronic prescription writer. J Healthc Inf Manag, 
13, 1993. 53-61. Disponivel em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10787601>. Acesso em: 
19 Jun 2020. 

LEÃO, D. F. L.; MOURA, C. S.; MEDEIROS, D. S. Avaliação de interações 
medicamentosas potenciais em prescrições da atenção primária de Vitória da Conquista (BA). 
Brasil. Cien Saude Colet, 2014. Disponivel em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232014000100311>. 
Acesso em: 20 Jan 2019. 



49 

 

 
 

MEYBOOM, R. H.; EGBERTS, A. C. Comparing therapeutic benefit and risk. 54. ed. 
[S.l.]: Therapie, v. 1, 1999. Disponivel em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10216419/>. 
Acesso em: 10 Jul 2020. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE BRASIL. Documento de referência para o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente, Brasília, 2014. 

MODESTO, A. C. F. Reações Adversas a Medicamentos e Farmacovigilância: 
Conhecimentos e Condutas de Profissionais de Saúde de um Hospital da Rede Sentinela. Rio 
de Janeiro: Rev. bras. educ. med., v. 40, 2016. 401-410 p. 

MUKAKA, M. M. Statistics corner: A guide to appropriate use of correlation coefficient in 
medical research. Malawi medical journal : the journal of Medical Association of Malawi, 
v. 24, n. 3, p. 69–71, 2012. 

NCCMERP. Reducing Medication Errors Associated with At-risk Behaviors by Healthcare 
Professionals. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention, 2014. Disponivel em: <https://www.nccmerp.org/reducing-medication-errors-
associated-riskbehaviors- healthcare-professionals>. Acesso em: 20 Out 2018. 

PAZIN-FILHO, A. et al. Princípios de prescrição médica hospitalar para estudantes de 
medicina. Medicina (Ribeirão Preto Online), 4, 2013. 183-194. Disponivel em: 
<http://revista.fmrp.usp.br/2013/vol46n2/TEM_Princ%EDpios%20de%20Prescri%E7%E3o
%20M%E9dica%20Hospitalar%20para%20Estudantes%20de%20Medicina.pdf>. Acesso em: 
16 Jul 2020. 

PIRMOHAMED, M. E. A. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: 
prospective analysis of 18.820 patients. 329. ed. [S.l.]: BMJ, 2004. 10 p. Disponivel em: 
<https://www.bmj.com/content/329/7456/15?eaf=>. Acesso em: 10 Jul 2020. 

SALOMON, F. C. R.; BARBOSA, J. R. Boletim de Farmacovigilância. São Paulo: 
ANVISA, v. 8, 2019. Disponivel em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/2894786/Boletim+de+Farmacovigil%C3%A2n
cia+n%C2%BA+08>. Acesso em: 18 Jun 2020. 

SAMADBEIK, M.; AHMADI, M.; HOSSEINI ASANJAN, S. M. A. Theoretical approach to 
electronic prescription system: lesson learned from literature review. Iranian Red Crescent 
medical journal, 15, 2013. Disponivel em: <https://doi.org/10.5812/ircmj.8436>. Acesso em: 
10 Jul 2020. 

SILVA, L.; FORMIGLI, V. L. A. Avaliação em saúde: limites e perspectivas. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Cad. Saúde Pública, v. 10, 1994. 80-91 p. Disponivel em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X1994000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 Abr 2020. 

SOUZA, A. F. F.; SILVEIRA, M. M.; NETO, M. R. B. Impacto da implantação da prescrição 
eletrônica nas não conformidades de prescrição em um hospital filantrópico de Presidente 



50 

 

 
 

Prudente – SP. SENAC, 2017. Disponivel em: <https://bit.ly/2RnHKQ5>. Acesso em: 06 Out 
2018. 

VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2014. 

WATANABE, J.; MCINNIS, T.; HIRSCH, J. Cost of Prescription Drug-Related Morbidity 
and Mortality. University of California, 2016. Disponivel em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29577766>. Acesso em: 03 Out 2018. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. The world health report: improving performance. 
Geneva: World Health Organization, 2000. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Technical Series on Safer Primary Care. Patient 
safety, World Health Organization, 2016. Disponivel em: 
<https://www.who.int/patientsafety/topics/primary-care/technical_series/en>. Acesso em: 16 
Out 2018. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

ZIMMERMAN, D. W. Comparative power of Student t test and Mann-Whitney U test for 
unequal sample sizes and variances. The Journal of Experimental Education, v. 55, n. 3, p. 
171-174, 1987. 

 

 

 


